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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/140        Ref: 4/140 
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE ELEKTR ĐK PĐYASASI KANUNU’NDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Elektrik 
Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
“GEÇĐCĐ MADDE 18- Elektrik dağıtımı şirketleri ile elektrik üretim tesisleri ve/veya 
şirketlerinin özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak 
devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar 
kurumlar vergisinden müstesnadır. Madde kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle zarar 
oluşması halinde bu zarar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Yapılan bu bölünme 
işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi olarak kabul edilir. 
 
Bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden müstesnadır. 
Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 
nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. Đndirim yoluyla giderilemeyen katma 
değer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamına giren işlemlerde 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaz.” 

 
Yapılan düzenleme ile elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin 
özelleştirilmesi çalışmaları kapsamında 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, 
bölünme, kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar 
vergisinden istisna edilmektedir. 
 
Ayrıca bu madde kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna 
edilmektedir. Bu teslim ve ifalar nedeniyle yüklenilen vergi indirim konusu yapılabilecek 
ancak indirimle giderilemeyen vergi iade edilmeyecektir.  
 
Bu madde kapsamına giren işlemlere (devir, birleşme, bölünme) 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmayacaktır.  
 
Bu düzenleme 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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