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GİRİŞ
Artan enerji ihtiyacının karşılanması, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri

göz önüne aldığımızda yenilenemeyen veya geleneksel yakıtlar yerine

insanoğlunu yeni yakıtlar arayışına götürmüştür. Fosil yakıtların yerini yavaş

yavaş yenilenebilir enerji kaynakları almaktadır.

Bu kaynakların en önemli özelliği, doğada sürekli var ve tekrarlanabilir

olmalarıdır.

Bu kaynaklara örnek olarak Güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoenerji, çevre enerjisi,

dalga ve gelgit, hidrolik, hidrojen gösterilmektedir.



Yenilenebilir enerji teknolojilerinin çevre dostu olması bu enerjiye

ilgiyi daha da arttırmıştır. Bu ilginin artmasında Kyoto Protokolü

gibi uluslararası çevre sözleşmelerinin de etkisi olduğunu belirtmek

yerinde olur.

1970’li yıllardan itibaren özellikle Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir

enerji kaynakları üzerine yapılan araştırmaların artması yanında bu

kaynakların kullanımları da yaygınlaşmıştır.



Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 2001-2030 yılları

arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına 10 trilyon dolarlık yatırım

gerçekleştirilecektir.

OECD ülkeleri arasında da yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji

üretimindeki payının % 25’e ulaşması gerekmektedir.



REGÜLASYON İHTİYACI

•Enerji ihtiyacının artması

•Dünyada ve Ülkemizdeki değişimler

- Sektör Oyuncuların

- Kurallar ve denetim süreçlerinin

- Yetkililerin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.



Yenilenebilir Enerji Hukuku

✓ Dünyada uygulanan yenilenebilir enerji hukuku,

✓ Arazi Hukuku

✓ Sözleşme Hukuku

✓ İdare Hukuku

✓ Ticari Hukuk

✓ Yazılı Hukuk

✓ Anayasa Hukuku

✓ Vergi Hukukunun

sektördeki uygulamasıdır.



YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 

• Direktif 2001/77/AT, Madde 2:

“Yenilenebilir enerji kaynakları fosil olmayan enerji
kaynakları anlamına gelebilir (rüzgar, güneş, jeotermal,
dalga, gelgit havzası, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz, pis
su arıtma tesisleri gazı ve biyogazı)”.



FARKLI YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SEKTÖRLERİ

• Fotovoltanik

• Biyoenerji – Biyogaz - Biyoyakıtlar

• Güneş Termal Gücü

• Küçük Hidro

• Rüzgar Enerjisi

• Jeotermal Enerji

• Güneşle Isıtma

• Okyanus Enerjisi



YENİLENEBİLİR ENERJİ HUKUKU 
KAYNAKLARI
• AB Enerji politikası hedefleri

• AB yenilenebilir enerji hedefleri

• Enerji Politikası Üzerine Beyaz Kitap

• COM (95) 682 Final 

• Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Hareket Planı Üzerine Beyaz Kitap (97) 
599 Final 

• Enerji Arz Güvenliği Üzerine Yeşil Kitap

• COM (2000) 769 Final 



YENİLENEBİLİR ENERJİ HUKUKU 
KAYNAKLARI
• Antlaşma kuralları ve yenilenebilir sektörü

• Elektrik Direktifi 2003/54/AT

• Yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek için
vergilendirme araçları

• Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine direktifler

• Çevresel koruma için devlet yardımı üzerine Topluluk
Tüzükleri



AB ENERJİ POLİTİKASI HEDEFLERİ

• Çevre üzerinde, konvansiyonel enerjinin neden olduğu 
sorunların azaltılması (Kyoto)

• Enerji etkinliğinin artırılması

• Enerji arz güvenliği ve çeşitlendirmenin sağlanması

• Yenilenebilir enerjinin payının ikiye katlanması



YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 
ÜZERİNE DİREKTİFLER

• Yeşil Elektrik Direktifi

• Ulaştırma Direktifi için biyoyakıtlar veya diğer yenilenebilir yakıtlar

• Yapıların enerji performansı üzerine Direktif



YEŞİL ELEKTRİK DİREKTİFİ
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin teşvik 

edilmesi

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi için 
ulusal hedeflerin belirlenmesi

• Ulusal destek planı, gerekirse, bir uyumlu destek sistemi

• Yetki için ulusal idari prosedürlerin basitleştirilmesi

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin iletimi 
ve dağıtımına garanti edilmiş erişim



Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Hareket Planı Üzerine Beyaz Kitap 
COM (97) 599 Final
Gayri Safi Yurtiçi Üretimde yenilenebilir enerjinin payını % 6’dan %
12’ye çıkartmak için Topluluk stratejisini ve Hareket Planını ortaya
koymaktadır:

İç Pazar önlemleri

• Topluluk politikalarını güçlendirme

• Önlemleri destekleme

• Atılım için kampanya

• Üye devletler arasında işbirliğini geliştirme

• Farklı sektörlerde alt hedefler belirlemektedir.



Enerji Arz Güvenliği Üzerine Yeşil 
Kitap COM (2000) 769 Final
Enerji arzına bağımlılık oranı bugün % 50 iken 2030’da %
70 olarak hesaplanmaktadır.

• Rahatsız edici sonuçlar: petrol fiyatlarının fırlaması gibi

• Yeni meydan okumalar: iklim değişikliği, enerji iç pazarı

• Bir strateji taslağı-Atığı durdurma (enerji etkinliği)

• Doğru, alternatif bir ulaştırma politikasını bulma

• Yeni ve yenilenebilir enerjilerin gelişimi

• Göreceli bir özerkliğin sağlanması (nükleeri analiz etme)

• Ortak problemlere ortak çözümler bulma (tek pazarın
hızlandırılması)



Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Desteklenmesi-2001/77/EC sayılı 
Direktif

• Bu Direktifin amacı; Avrupa Birliği iç
pazarında elektrik üretiminde yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını
desteklemeye yönelik usul ve esasların
belirlenmesidir.



Yeşil Elektrik Direktifi
Direktif 2001/77

• Brüt elektrik tüketiminde yeşil elektriğin payını % 14’den %
22’ye çıkartmak için bir çerçeve oluşturmak

• Avrupa’da brüt enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin
payının % 6’dan % 12’ye çıkartılarak ikiye katlanmasına
yardımcı olmak

• Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik 1997 Kyoto
Protokolü’nün altında AB tarafından yapılan taahhütlere
uyumun ilerletilmesi



Çevresel Koruma İçin Devlet Yardımı
Üzerine Topluluk Tüzüklerin Kapsamı

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi için kullanılan 
farklı türde yardımlar

• Yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek için yatırım 
yardımı

• Vergi indirimleri veya muafiyetleri biçiminde işletme yardımı

• Yenilenebilir enerji kaynakları için işletme yardımı



Ulusal Destek Mekanizmaları

• Direktif, yenilenebilir enerji kaynaklarının
desteklenmesine yönelik ortak bir mekanizma
önerisinde bulunmamaktadır.

• Avrupa Komisyonu üye ülkelerde uygulanan
destek mekanizmalarını değerlendirmek ve bu
konuda rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir.



Yenilenebilir Kaynak Belgesi

• Üye ülkeler, yenilenebilir kaynaklardan
üretilen elektrik için kaynak belgesi
verilmesinden sorumludur.

• Bu belgeler üye ülkeler tarafından kabul
edilecektir.



TÜRKİYE’DEKİ DURUM NEDİR?





ANAYASAL ÇERÇEVE

➢ Birçok devlet Anayasasında doğal kaynakların mülkiyeti devlete aittir

➢ TC Anayasası madde 168:

➢ Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu

altındadır.

➢ Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.

➢ Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere

➢ devredebilir.

➢ Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin

➢ gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzl

kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.

Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve

Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler

kanunda gösterilir.



YASAL TANIM

5346 SAYILI YASANIN TANIMLAR

BAŞLIKLI 3. MADDESİNDE;

8.Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) : Hidrolik, rüzgâr,

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz

(çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil

olmayan enerji kaynaklarını



9. Biyokütle : Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal
hasat artıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu
ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen
kaynakları,

10. Jeotermal kaynak : Yerkabuğundaki doğal ısı nedeniyle sıcaklığı
sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan,
erimiş madde ve gaz içerebilen doğal su, buhar ve gazlar ile kızgın
kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazları,

13. (Ek: 29/12/2010-6094/1 md.) Çöp gazı: Çöp dâhil diğer
atıklardan enerji elde edilmesi amacıyla üretilen gazı,



11. Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları : Rüzgâr,

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga,

akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı on beş

kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun

elektrik enerjisi üretim kaynaklarını,

[1] “Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir

tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına

uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını” tanımı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.



Enerji Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

2001 yılında enerji sektöründeki liberalleşme hareketi üzerine düzenleyici kuruluş olarak
EPDK kurulmuştur.

• 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu(2001),

• 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu(2001),

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu(2003),

• 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu(2005) yürürlüğe girmiştir.



Enerji Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

• 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların
Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (1984),

• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (2005),

• 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (2010),

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2013)



İKİNCİL MEVZUAT
•Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik

(19.06.2011/27969)

•Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans

Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği (29.05.2012/28307)

•Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm

Standardı Tebliği (22.02.2012/28212)

•Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak

Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ

(10.07.2012/28349)

•Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelik (21.07.2011/28001)

•Jeotermal ve Doğal Minarelli Sular Kanunu Uygulama

Yönetmeliği(11.02.2007- 267727)

➢ Yenilebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde 

Kullanılan Aksamın Yurtiçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik 

(19.06.2012/27969)

➢ Lisanssız Üretim Yönetmeliği (21.07.2011/28001)

➢ Lisans Yönetmeliği (4.8.2002/24836)



Elektrik Sektöründeki
Vergi ve Fonlar
Tüketiminden Alınan Vergi ve Fonlar

• Elektrik Tüketim Vergisi (BTV) 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34’inci maddesi
• TRT Payı
• Enerji Fonu
• KDV

Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
Kurumlar Vergisi (ve Geçici Vergi)

İşlem Üzerinden Alınan Vergiler
• Damga Vergisi
• Harç



Elektrik Tüketiminden Alınan Vergi

• 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun (1981)
35’inci maddesiyle Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) yürürlüğe girmiştir.

VERGİ MÜKELLEFİ
Elektrik enerjisi tüketenler.

VERGİ SORUMLUSU
Elektrik Tedarik Şirketleri satış bedeli ile birlikte bu

verginin tahsilinden ve ilgili Belediye’ye yatırılmasından
sorumludur.



Elektrik Tüketiminden Alınan Vergi

VERGİNİN MATRAHI

• Verginin matrahı, elektriğin iletimi, dağıtımı ve
perakende satış hizmetlerine ilişkin bedelleri hariç
olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelidir.

• Matraha vergi, fon ve paylar dâhil edilemez.



TRT Payı

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun
(1984) 4/c maddesine göre;

“Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel
kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin
bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde
ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve
paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve
bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna
intikal ettirirler.”



• Organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri, serbest tüketici olarak tedarikçilerden üyeleri
için temin ettikleri enerjiye ilişkin olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ayrıca pay
yatırmaz.

• 01.07.2017 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanunun ile 3093 Sayılı TRT Gelirleri Kanunun 4/2-C) maddesine eklenen ibareyle, sanayi
sicil belgesi olan elektrik abonelerinde TRT payı kaldırılmıştır.



Elektrik Enerjisi Fonu

• 3096 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi ile Enerji Fonu
yürürlüğe girmiştir.

• Bu fon, elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma,
geliştirme, etüt, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere
finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında
istikrar sağlamak üzere Enerji Bakanlığı nezdinde kurulmuş ve
tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu'nun giderlerini
karşılamak amacıyla getirilmiştir.

• Bu fon, elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak
bedeli üzerinden % 1 oranında alınır.



Katma Değer Vergisi

KDV’nin Mükellefi
• Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerdir.

KDV oranı
• Elektrik enerjisi satışları üzerinden %18’dir.

KDV’nin matrahı
• Elektrik enerjisi tüketim bedeli, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin

bedeller, enerji fonu ve TRT payının toplamından oluşur.

Beyan Dönemi
• Faturada hesaplanarak ayrıca gösterilen KDV, mükellefler tarafından aylık dönemler

halinde KDV beyannamesi ile beyan edilmektedir



Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda elektrik piyasasında faaliyet gösteren
şirketlere ilişkin özellikli düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu
kapsamda, sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilere sağlanan
Kurumlar Vergisi muafiyeti ya da kazançlara ilişkin özel bir istisna
düzenlemesi söz konusu değildir. Sektörde faaliyet gösteren
şirketlerin kazançları genel oranda Kurumlar Vergisi’ne tabidir.



İşlem Üzerinden Alınan Vergiler

Damga Vergisi
• 6446 sayılı Kanun’un geçici 4/1-b maddesi ile, 31.12.2020 tarihine kadar ilk defa

işletmeye girecek elektrik üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle
ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna
tutulmuştur.

• Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) uyarınca, elektrik ve doğalgaz
sektöründeki toptan ve perakende satış sözleşmelerinden 2018 yılında binde 9.48 damga
vergisi alınmaktadır.



YENİLENEBİLİR ENERJİ 
SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TEŞVİK 
MEVZUATI





VERGİSEL TEŞVİKLER
Elektrik üretimine yönelik yatırımlar ve teşvik anlayışı
Amaç, her türlü elektrik üretimi yatırımlarına;

➢ Ekonomi Bakanlığınca sadece yatırım döneminde Genel Teşvik Sistemi içinde destek sağlanması,

➢ işletme dönemlerinde ise alım garantileri ve tarifeler yoluyla destek verilmesi,
Bu çerçevede; Hidrolik, Rüzgar, Jeotermal, Güneş, Biokütle, Termik ve eski tarihli lisansa sahip

Doğalgaz Çevrim Santrali yatırımları Genel Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesi,

Destekler ise;
➢ KDV İstisnası,

➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti,

➢ Gelir Vergisi Stopajı Desteği

➢ Damga Vergisi muafiyeti.





DESTEKLER

KDV İSTİSNASI

• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt
dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge
kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak alış ve kiralamaları
için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek
yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisi ile
KKDF’nin ödenmemesi şeklinde uygulanır.



VERGİ İNDİRİMİ

• Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına
ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

• Bu destek; stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları
çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

FAİZ DESTEĞİ

• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir
finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar
kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi
Bakanlığınca karşılanmaktadır.

• Bu destek; stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.



YATIRIM YERİ DESTEĞİ
• Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik

yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis
edilebilir.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için

ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül
eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Büyük ölçekli
yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.



GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

• Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken
gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin
edilmesidir.

• Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde
öngörülür.

KDV İADESİ
• Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında

gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
• 2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara

ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.





Yenilenebilir Enerji Üreten Tesisler İçin;
• 6446 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvikler, bir üretim lisansına

sahip ve faaliyetlerine 31 Aralık 2020’den önce başlamış olan yatırımcılar
için;

• Faaliyetin başladığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere,
iletim sistemi kullanma tarife bedeline %50 indirim uygulanır.

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, işletimde olan veya 31
Aralık 2020 tarihine kadar işletime girecek olan elektrik santralleri için,
yatırım ve işletme dönemlerini de kapsamak üzere 10 yıl boyunca enerji
nakil hatları kiralama, irtifak ve kullanma hakkı ücretlerinde %85
indirim uygulanır.



Konutların çatı ve/veya cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
elektrik enerjisi üretimi;

• 7103 Sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereğince, konutların çatı ve/veya
cephelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi teşvik
edilmektedir.

• Bu Kanunun 3 üncü maddesiyle, 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 kurulanlar dâhil) yalnızca bir üretim
tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik
şirketine satanlar 28/03/2018 tarihinden itibaren gelir vergisinden muaf
tutulmuştur.



Damga Vergisi Açısından

• 6446 sayılı Kanun’un geçici 4/1-b maddesi ile, 31.12.2015 tarihinden önce ilk defa
işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili
yapılan işlemler harçtan düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.

• Tesise ait lisans üzerinde yazılı olan işletmeye geçiş tarihi 31.12.2015’ten sonrası
olması durumunda veya yatırım döneminden sonraki işlemlere hiçbir şekilde
damga vergisi istisnası uygulanamayacaktır.



Damga Vergisi Açısından
• Yine 6446 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ile, organize toptan elektrik 

piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlara damga 
vergisi istisnası getirilmiştir.

• Aynı Kanunun 25. md ile, 26/6/2003 tarihinden itibaren DSİ tarafından 
yapılan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su 
kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili 
olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve yapılan işlemler 
harçtan müstesnadır.



ÖTV Açısından
• 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun geçici 5’nci maddesinde, akaryakıt ve

motorinden yalnızca elektrik üretimine ilişkin birincil yakıt teslimlerinde
31/12/2019 tarihine kadar ÖTV istisnası uygulanacaktır.

• Aynı maddede, doğalgazla çalışan elektrik santrallerinde kesinti veya
kısıntıya gidilmesi halinde bu santrallerin Enerji Bakanlığı talimatı ile
ikincil yakıtla (akaryakıt ve motorinden) elektrik üretmeleri halinde
kullandıkları ikincil yakıt alımlarının özel tüketim vergisinden istisna
edilecektir.



ÖZETLE;

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR

Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjinin karşı karşıya bulunduğu başlıca kısıtlar,

alım teminatlarının yetersizliği, mevcut şebeke bağlantı kriterlerinin uygun

olmaması, jeotermal arama çalışmalarının yüksek maliyeti, yenilenebilir enerji ile

doğa koruma hedeflerinin yer yer çelişebilmesi, kaynaktan trafoya aktarım

güçlüğü, araştırma geliştirme fonlarının yetersizliği, tüketicinin enerji kaynağını

seçmesindeki zorluklar gibi çeşitlilik göstermektedir.

•Yenilenebilir enerji kaynaklarının eşzamanlı büyümesinin sağlanması,

• Bu kaynakların şebekeye bağlanmasındaki idari sürecin kolaylaştırılması,

• Elektrik şebekesi bağlantısının önündeki teknik zorlukların kaldırılmasıdır.



TEŞEKKÜRLER

AV. DR. ZUHAL BEREKET BAŞ


