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ÜLKEMİZİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ DURUMUNA BİR
BAKIŞ VE KONUYA İLİŞKİN GELİR VERGİSİNDE YER ALAN
MUAFİYET
İbrahim ÇAKIR*29*
ÖZ
Elektrik günümüz dünyasında yaşamın devam edebilmesinin olmazsa olmaz
şartlarından biri haline gelmiştir. Gerçekten de, üretimden günlük yaşama,
teknolojiden ve daha birçok unsur için elektrik ana kaynaktır. Ancak, fosil
yakıtların gerek maliyet gerekse de doğaya verdiği zarar gönüne alındığında,
insanoğlu yenilebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya çalıştığı
görülmektedir. Bu kaynaklardan biri de güneş enerjisidir.
Ülkemizde güneş enerjisinden faydalanmaya yönelik çalışmalar 1980’li
yıllarda başlamış, 2011 yılında yürürlüğe giren Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği, küçük ölçekli santralların yaygınlaşması ve kurlumu için dönüm
noktası olmuştur.
2018 yılında yapılan bir düzenleme ile de konutların çatıları veya
cephelerine kurulan elektrik üretim tesisinden 10 kW kadar üretilen elektriğin
ihtiyaç fazlasının son tedarik şirketlerine satışı gelir vergisi muafiyeti
kapsamına alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Güneş Enerjisi, Lisansız Elektrik Üretimi, Çatıda
Elektrik Üretimi Gelir Vergisi Muafiyeti
1.GİRİŞ
Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen
gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Bu enerjinin
dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden
kat kat fazladır. Güneş enerjisinden faydalanmaya yönelik öncül çalışmalar
1839 yılında Fransız bilim insanı Edmond Becquerel dünyada ilk olarak
Fotoelektrik olayı keşfetmesi ve ışık enerjisi soğurularak elektriksel voltaj elde
edileceğini öne sürmesiyle başlamış olup, özellikle bu konudaki çalışmalar
özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmıştır. Sonraki yıllarda ise güneş enerjisi
sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş,
çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.
*29 * Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi
Kabul Tarihi		

: 26.08.2021
: 22.10.2021
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Ülkemizde ise güneş enerjisinden faydalanmaya yönelik çalışmalar 1980
ve 1990’lı yıllarda başlamış, özellikle 21 Temmuz 2011 tarihinde yayımlanan
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik”
dönüm noktası olmuştur. İlgili yönetmelik ile yatırımcılara 500kWe kurulu
gücüne kadar Lisanssız Elektrik Üretimi faaliyeti gösterme hakkı tanınmış ve
14 Mart 2013 yılında yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, lisanssız tesislerin
azami kurulu gücü 1 MW’a yükseltilmiştir.
2018 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından,
lisanssız elektrik üretimi yapacak ve kurulu gücü 10 kW’ı geçmeyecek güneş
santrallarının kurulmasını kolaylaştıran bir düzenleme yayımlanmış ve bu
doğrultuda 7103 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9 uncu
maddesine belirli şartlar dâhilinde sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların
çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10
kW dâhil) üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik
şirketine satanlara muafiyet getirilmiştir. İlgili muafiyet ile yenilenebilir enerji
kaynaklarından en üst düzeyde istifade etme hedefi doğrultusunda güneş
enerjisinden elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
Özellikle temiz bir enerji kaynağı olması ve kurulumdan sonra düşük
maliyetle çalışması güneş enerjisinin önemini arttırmakta ve ülkelerin bu
alana ilgili artırmaktadır. Peki, ülkemizin güneş enerjisinden faydalanmadaki
durumu nedir?
2. ÜLKEMİZDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
2.1. Ülkemizin Güneş Enerjisi Potansiyeli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca “Güneş Enerjisi Potansiyel
Belirleme Çalışması” kapsamında Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası
(GEPA) hazırlanmış ve ülkemizdeki güneş enerjisi uygulamaları açısından en
iyi alanların nereler olduğu ve belirlenen bu alanlardaki güneş enerjisine dayalı
elektrik veya ısı enerjisi üretim imkânlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle yüksek güneş enerjisi
potansiyeline sahiptir. Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası aşağıdaki gibidir.(
https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-gunes, erişim tarihi 05.06.2021)
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Atlasta görüleceği üzere, ülkemizin en az ışınım alan bölgesi ortalama
1400-1450 kWh/m2 ile Karadeniz Bölgesidir. Ancak güneş enerjisinde
lokomotif ülke olan Almanya’nın aldığı en fazla ışınım değeri olan yıllık 1200
kWh/m2(https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/germany, erişim
tarihi 05.06.2021) olduğu göz önüne alındığında ülkemizin güneş enerjisinden
faydalanma oranının oldukça düşük olduğu söylenebilir.
2.2. Ülkelere Göre Güneş Enerjisi
Dünyadaki hemen hemen her ülke güneş enerjisinden faydalanmaya
çalıştığı görülmektedir. Dünyada şebeke bağlantılı başka bir ifadeyle on-grid
sistemlerin ülkelere dağılımına bakıldığında, Çin 78 GW’yi aşan kurulu gücü
ile lider konumdadır. Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla Japonya, Almanya,
ABD, İtalya, Birleşik Krallık (İngiltere ile Krallığa bağlı diğer ülkeler) ve
Hindistan takip etmektedir.
Aşağıdaki tabloda dünya genelinde en fazla güneş enerji santrali bulunan
15 ülke listelenmiştir.(https://www.enerjiatlasi.com/ulkelere-gore-gunesenerjisi.html, son erişim tarihi 05.06.2021)
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ÜLKELERE GÖRE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULU GÜCÜ LİSTESİ

Sıra

Ülke

Güncelleme

Kurulu Güç (MW)

1

Çin

Ara.19

204.700

2

Amerika Birleşik Devletleri

Ara.19

75.900

3

Japonya

Ara.17

49.000

4

Almanya

Kas.18

45.550

5

İtalya

Ara.17

19.700

6

Hindistan

Ara.17

18.300

7

Birleşik Krallık

Ara.17

12.700

8

Güney Kore

Ara.19

11.200

9

Fransa

Ara.17

8.000

10

Avusturalya

Ara.17

7.200

11

İspanya

Tem.17

6.730

12

Hollanda

Ara.19

6.725

13

Türkiye

Ağu.20

6.181

14

Vietnam

Ara.19

5.695

15

Belçika

Ara.17

3.800

Tablodan da görüleceği üzere, ülkelerin coğrafi konum, nüfus ve ekonomik
büyüklük gibi kriterler göz ününe alındığında, ülkemizin güneş enerji santrali
(ges) kurulu gücü sıralamasında beklenenden geride yer almaktadır.
2.3. Ülkemizdeki Elektrik Üretim Kaynak Dağılımı
Enerji kaynaklarını başlıca yenilebilir enerji kaynakları ve yenilenemez
enerji kaynakları olarak sınıflandırmak mümkündür. Başlıca yenilebilir
enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrolik
(hidroelektrik) enerjisi ve jeotermal enerjisi saymak mümkündür. Yenilemez
enerji türleri ise fosil yakıtlardan elde edilen enerji (petrol, doğalgaz, kömür
vb.) ve nükleer enerji (fizyon ve fizyon) sayılabilir.
Ülkemizdeki elektrik üretimin yaklaşım olarak % 44 yenilebilir enerji
kaynaklarından üretilirken, % 56’lık bölümü yenilemez fosil yakıtlardan üretilmiştir.
(https://www.enerjiatlasi.com/elektrik-uretimi, erişim tarihi 05.06.2021)
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Elektrik Üretimi Kaynaklara Dağılımı
Üretim (MWh)

Oran (%)

Yerli

Yenilenebilir

Kaynak
Hidroelektrik

88.884.607

29,22

İthal

Fosil

İthal Kömür

60.381.270

19,86

İthal

Fosil

Doğalgaz

56.522.710

18,59

Yerli

Fosil

Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit

52.736.550

17,34

Yerli

Yenilenebilir

Rüzgar

21.749.838

7,15

Yerli

Yenilenebilir

Güneş

9.620.335

3,16

Yerli

Yenilenebilir

Jeotermal

8.929.730

2,94

Yerli

Yenilenebilir

Biyogaz

4.521.807

1,49

İthal

Fosil

Fuel-Oil ve Motorin

733.920

0,24

Yerli

-

Toplam

186.442.867

61,3

İthal

-

Toplam

117.637.900

38,7

-

Yenilenebilir

Toplam

133.706.318

44,0

-

Fosil

Toplam

170.374.450

56,0

Tablodan görüleceği üzere, enerji üretiminin %61,3’ü yerli ve milli
kaynaklardan sağlanmış olup, bununda %44’ü yenilebilir enerji kaynaklarından
sağlanmıştır.
2.4. Ülkemizde Lisanslı Elektrik Üretimi
Lisanslı Elektrik Üretimi, 1 MW üstü kurulu güce sahip uygulamalardır.
Tüketim göstermek zorunluluğu yoktur ve üretilen elektrik direkt olarak
şebekeye verilebilir.
Lisanslı projelerde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen enerjinin piyasa
koşullarında satılması da mümkündür.
Proje dosyasının başvuru süreci öncesi minimum 6 aylık güneş istatistiği
ve reel meteorolojik güneş ölçümü istenmektedir.
Lisanslı GES başvuru süreci, Enerji Bakanlığının stratejilerine istinaden
EPDK’nın sene içerisinde açtığı proje dosyası başvuru süreci ile başlar. Bu
başvuru süreci 3-4 günden oluşur ve başvurunun yapıldığı yıl için belli bir
kapasite belirlenir. Proje dosyasının verilmesinden sonraki süreçte ise dosyalar
EPDK tarafından incelendikten sonra TEİAŞ tarafından trafo merkezlerindeki
kapasiteye istinaden ve yarışma süreci kriterlerine göre yatırımcılar arasında
ilgili başvurulan projeler netleştirilir.
10 MW üstü başvurular iletim seviyesinden yapılmaktadır. 10 MW altında
ki elektrik üretim tesisleri için ise müstakil fider tahsisi yapılmaz. Lisanslı
Güneş Enerji Santralleri için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu
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gereklidir. (https://www.enerjiportali.com/lisansli-ve-lisanssiz-gunes-enerjisantrallerini, erişim tarihi 05.06.2021)
Ülkemizde, 2020 yılı Şubat ayı itibariyle, Kurulu gücü 10 MW ve altında
olan santral sayısı 369, 10-50 MW arasında kurulu gücü olan santral sayısı
352’dir. (https://www.mmo.org.tr, erişim tarihi 05.06.2021)
2.5. Ülkemizde Lisanssız Elektrik Üretimi
1 MW altı kurulu güce sahip uygulamalardır. 33 ‘te bir oranında tüketim
gösterme zorunluluğu vardır. Elektrik mahsuplaşma esaslarına uygun olarak
şebekeye verilebilir.
Lisanssız projelerde devletin alım garantisi 10 yıl olup, durum 10 yıl
sonraki piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilecektir.
Güneş ölçüm zorunluluğu yoktur. İsteyen istediği Trafo Merkezinde
TEİAŞ tarafından yeterli kapasite olması halinde çağrı mektubu için ilgili
dağıtım şirketine başvuru yapabilir.
Başvuru süreci ilgili dağıtım şirketlerinin her ay yayınladığı kapasite
durumlarına göre, gerekli belgeler hazırlanarak yapılır takip eden iki ay
içerisinde de ilgili dağıtım şirketinden kurum görüşü alınabilir. 1 MW altı
Lisanssız Güneş Enerji Santralleri için ÇED Gerekli değildir.(https://www.
enerjiportali.com/lisansli-ve-lisanssiz-gunes-enerji-santrallerini, erişim tarihi
05.06.2021)
21 Temmuz 2011 tarihli elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine
ilişkin yönetmelikte belirtildiği gibi azami 500 kW sınırı ile kendi elektriğini
üretebilme hakkı tanınmış, sonrasında 26 Haziran 2012 Lisanssız Elektrik
üreticileri için dağıtım sistemine bağlantı anlaşması ve Lisanssız Elektrik
üreticileri için dağıtım sistem kullanım anlaşmasıyla bu süreç tamamlanmıştı.
Daha sonra bu konu TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 14 Mart 2013’te
kabul edilen Elektrik Piyasası Kanunu ile yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı lisanssız elektrik üretimi kurulumları için 500 kW olan üst sınır 1 MW’a
yükseltildi. Bu sınırın yükseltilmesiyle birlikte lisanssız üretime verilen önem
arttı ve yatırımcılar kendi elektriklerini üretebilmeleri için kolları sıvadı.
18 Ocak 2018 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
tarafından, lisanssız elektrik üretimi yapacak ve kurulu gücü 10 kW’ı
geçmeyecek güneş santrallarının kurulmasını kolaylaştıran bir düzenleme
yayımlanmıştır.
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Daha sonra bir adım daha ileri gidilerek bu alanda yapılacak çalışmaları
finansal açıdan desteklemek üzere 2018 yılı Mart ayında 7103 sayılı Kanun
ile Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığı başlıklı 9. Maddesine 9. Bent
eklenerek, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek
faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik
enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı
ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW
dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç
fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar için muafiyet getirilmiştir.
3. LİSANSSIZ OLARAK ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN İHTİYAÇ
FAZLASININ SATIŞINDA MUAFİYET
3.1. Yapılan Yasal Düzenleme
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 193 sayılı Kanunun
esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (9)
numaralı bent eklenmiş olup, ilgili bend aşağıdaki gibidir;
“9. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca
lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları
konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar
(10 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi
ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden
üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar
(Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)
3.2. İlgili Düzenlemenin Gerekçesi
Yapılan yasal düzenleme ile yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst
düzeyde istifade etme hedefi doğrultusunda elektrik enerjisi üretiminin teşvik
edilmesi amacıyla, sahibi oldukları veya kira ile kullandıkları meskenlerde,
6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine göre lisanssız
yürütülebilecek faaliyetler kapsamında kurdukları, çatı ve cephe uygulamalı
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve kurulu gücü azami 10 kW (10
kW dâhil) olan, elektrik üretim tesisinden ürettikleri elektrik enerjisini son
kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, gelir vergisinden muaf esnaf
kapsamına alınmaktadır.
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Düzenleme kapsamına giren birden fazla üretim tesisine sahip olanların,
söz konusu muafiyetten yararlanabilmeleri için, bir yıl içinde tüm tesislerinden
üretip satabilecekleri elektrik enerjisi miktarının tespitinde de 10 kW’lık (10
kW dâhil) sınır göz önünde bulundurulacaktır. Bu şekilde ürettikleri elektriği
son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişilerin, belge düzenleme, defter
tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak, satış yapan kişiye son
kaynak tedarik şirketi gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerini tevsik
edilmesi amaçlanmıştır.
3.3. Getirilen Muafiyetin Şartları Nelerdir?
193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen bent uyarınca, 6446 sayılı
Kanuna göre lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı olarak sahibi olunan veya kiralanan konutlarda
kurulan tesislerde, elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek
kişiler, esnaf muaflığından aşağıdaki şartlar dâhilinde faydalanacaktır.
a) Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya
cephelerinde (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi
ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar dâhil) kurulu olması,
b) Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW (10 kW dâhil) olması,
c) Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi,
ç) Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik
şirketine satılması.
Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, muafiyetten
yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.
Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi
mükellefi olmak, anılan muafiyetten yararlanmaya engel değildir.
Elektrik enerjisi üretim tesisinin, apartmanların çatı ve/veya cephelerinde
kurulması halinde de birinci fıkrada belirtilen şartlar dahilinde esnaf
muaflığından yararlanılacaktır.
Apartman yönetimi tarafından apartmanın elektrik ihtiyacını karşılamak
için kurulan elektrik üretim tesisinin mülkiyet hakkı, hisseleri oranında kat
maliklerine ait olduğundan, ihtiyaç fazlası elektriğin son tedarik şirketine
satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları açısından yönetimin değil kat
maliklerinin geliri olarak kabul edilmektedir. Ana gayrimenkulün ortak elektrik
enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla apartman yönetimi tarafından
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kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik
şirketine satışında her bir malik muafiyetten ayrı ayrı faydalanacaktır.
Elde edilen gelirin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak
giderlerin karşılanmasında kullanılması ve/veya kat maliklerine dağıtılması
bu muafiyetten faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin bulunması
halinde de apartmanın ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla
kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik
şirketine satışı, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.
Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen
elektriğin ihtiyaç fazlasının satışından dolayı esnaf muaflığından
yararlanılamayacaktır. Ancak konutunu hem işyeri hem de mesken olarak
kullananların bu kapsamda elde ettiği kazançları ise muafiyet kapsamında
kabul edilecektir.
Gerçek kişilerce kullanılan birden fazla konutta elektrik üretim
tesisi kurulduğu durumlarda, sadece bir tesis için esnaf muaflığından
faydalanılabileceğinden, hangi tesis için esnaf muaflığından faydalanılacağı,
ilgili son kaynak tedarik şirketine bildirilmek suretiyle serbestçe
belirlenebilecektir.
3.4. Üretilen Elektrik Enerjisinin Satışında Vergi Tevkifatı Var Mı?
193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasında, «Bu muaflığın, 94
üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.» hükmü
yer almakta olup aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında
vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler
belirtilmiş, aynı fıkranın 13 numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan
ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olup esnaf muaflığından yararlananlara
ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde tevkifat oranı
14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %0 olarak
belirlenmiştir.
Esnaf muaflığından yararlananlardan elektrik enerjisi alan son kaynak
tedarik şirketlerinin, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı
yaptıkları ödemeler muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve tevkifat oranı,
14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %0
olarak uygulanacaktır. Ödemenin kat maliklerince oluşturulan yönetimlere
yapılması, gelir vergisi tevkifat uygulamasını değiştirmeyecektir.
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3.5. Belgelendirmeye İlişkin Hükümler Nelerdir?
6446 sayılı Kanun uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi
üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya
cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW’a kadar (10 kW dâhil)
olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının
karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinde üretilen ve
son kaynak tedarik şirketlerince satın alınan elektrik enerjisinin tamamının
gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu
ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri
(imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür.
Ayrıca, ana gayrimenkulün ortak enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla
kurulan tesislerden yapılan satışlarda, gider pusulasının, 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde yer alan
yetkiye istinaden kat maliklerince oluşturulan yönetim adına düzenlenmesi
uygun bulunmuştur.
3.6. Muafiyetten Faydalananların Yükümlülükleri Nelerdir?
193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi
kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge
düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır.
Ancak bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider
pusulalarını ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine
ilişkin belgelerini 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları
zorunludur.
4. KONUYA İLİŞKİN ÖRNEKLER
İhtiyaç Fazlası Elektrik Enerjisinin Satışına ilişkin Esnaf Muaflığının daha
anlaşılabilmesi için makalemizin bu bölümünde örnekler yer alacaktır.
Örnek 1: Bay Ahmet, sahibi olduğu konutunun çatısında, kurulu
gücü azami 10 kW olan üretim tesisinden elde ettiği elektrik enerjisinden
ihtiyaç fazlasını, (B) son kaynak tedarik şirketine satmaktadır. Bay (A),
bu faaliyetinden dolayı esnaf muaflığından yararlanacak olup (B) tedarik
şirketi, Bay (A)›ya enerji bedeli karşılığı olarak yapacağı ödemeler nedeniyle
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gider pusulası düzenleyecek ve bu ödemelere, 193 sayılı Kanunun 94 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi uyarınca sıfır oranında
tevkifat uygulayacaktır.
Örnek 2: Çakırbey apartmanın yönetimi, apartmanın ortak elektrik
ihtiyacının karşılanması amacıyla, apartmanın çatısında, kurulu gücü azami
10 kW olan üretim tesisinden elde ettiği elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını,
(D) son kaynak tedarik şirketine satmaktadır.
Bu satıştan dolayı (C) apartmanındaki kat malikleri esnaf muaflığından
yararlanacaktır. (D) tedarik şirketi, (C) apartman yönetimine enerji bedeli
karşılığı olarak yapacağı ödemeler nedeniyle gider pusulası düzenleyecek ve
bu ödemelere, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (13)
numaralı bendi uyarınca sıfır oranında tevkifat uygulayacaktır.
Örnek 3: Vergiden muaf (G) Kamu kuruluşu, Elektrik Piyasasında Lisanssız
Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde yer alan
Güneş Enerji Sistemi projesi yaparak ihtiyaç Fazlası elektriği son kaynak
tedarik şirketine satmak istemektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşlarının kazançları kurumlar
vergisi kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü
fıkrasında Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine
ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci
ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu
kuruluşu olduğu; altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin,
faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel
kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine
ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini
etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar
olmasının, kar edilmemesinin veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin
bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
6446 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik
ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması,
arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke
ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik
şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans
alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek
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gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin
2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte ise lisanssız
üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için
üretim yapmalarının esas olduğu, Yönetmelikte belirtilen üretim tesislerinde
üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi
ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarının, aynı dağıtım bölgesinde olması
şartıyla aynı kişinin uhdesindeki başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde
tüketilebileceği ifade edilmiştir.
Kuruluşunuzun tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti
bulunmamakla birlikte, kurumunuza ait güneş enerjisi sistemi projesi
kapsamında üretilen elektrik ile yurt tarafından tüketilen elektriğin yıl içinde
dönemsel olarak farklılık göstermesi göz önünde tutulduğunda, kurumunuzun
elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla üretilen ve yıllık tüketim
miktarınızı aşmayan elektriğin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretimine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde son kaynak tedarik şirketine
satışının yapılması halinde iktisadi kamu kuruluşu oluşmayacaktır.
Ancak, kurumunuza ait güneş enerjisi sistemi projesi kapsamında üretilen
elektriğin yıllık miktarının devamlı olarak yıllık tüketim miktarınızı aşacak
şekilde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde son kaynak tedarik şirketine satışının yapılması halinde, bu
faaliyet dolayısıyla kurumunuz bünyesinde oluşan iktisadi kamu kuruluşu
nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
( 1/1) maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,
( 1/3g) maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine,
belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere,
dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut
bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî
ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu,
( 2/3) maddesinde, su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki
dağıtımların da mal teslimi niteliğinde olduğu hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olup, kurumunuz
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tarafından güneş enerjisi sistemi projesi kapsamında üretilen elektriğin
tesliminin bir iktisadi işletme oluşturacak şekilde yapılması halinde, söz konusu
elektrik teslimlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre
KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu proje kapsamında
üretilen elektriğin, iktisadi işletme oluşturmayacak şekilde teslimi halinde söz
konusu teslimler KDV’ye tabi olmayacaktır.
5. SONUÇ
Ülkemiz Güneş enerjisi açısından neredeyse tüm Avrupa ülkelerinden
daha uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Fakat elektrik üretimi konusunda bu
ülkelere kıyasla çok geri kalınmıştır.
Devletimizin güneş enerjisi ve diğer yenilebilir enerji kaynakların elektrik
üretilmesi teşvik etmek amacıyla pek çok destek vermektedir. Bunlardan biride
makalemiz 3. ve 4. bölümünde detaylıca açıklanan gelir vergisi muafiyetidir.
Devletimizin verdiği bu teşvikler göz önüne alındığında ülkemizde her evin
çatısında ve/veya cephesinde güneş panellerin olması gerekmektedir.
Unutmayalım ki; Güneş, Dünyamıza verdiği enerji için para talep etmez.
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