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SİRKÜLER                İstanbul, 01.02.2013  

Sayı: 2013/53                Ref: 4/53 

 

Konu:  

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR  

 

31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel 

Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Söz 

konusu kanun hükümleri  1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Kanunda yer verilen düzenlemelerin vergi mevzuatı açısından önem arz eden hususlarına 

aşağıda yer verilmektedir.  

 

1) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun geçici 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“31/12/2012” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik sonrası madde metni 

aşağıdaki gibidir:  

 

“31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 

2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı 

malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz 

ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya 

onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan  2710.19.41.00.11, 

2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak 

üzere teslimi vergiden müstesnadır.  

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.” 

 

2) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 

(3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna istinaden 

belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır.” 

 

Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi değişiklik 

sonrası aşağıdaki gibidir:  

 

“c) Elektrik enerjisi piyasasında faaliyet gösterilebilmesi için Kurum tarafından verilecek 

lisans türleri aşağıda belirtilmiştir: 
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3- Dağıtım lisansı:  

 

Belirli bir bölgede dağıtım faaliyetinde bulunabilmek için tüzel kişilerin Kurumdan almak 

zorunda oldukları lisansı ifade eder.  

 

Özel sektör dağıtım şirketleri, dağıtım veya perakende satış faaliyeti dışında, üretim lisansı 

almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabilir ve sahibi olduğu veya iştirak 

ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satış 

fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabilir.  

 

Bölgelerinde, mevcut sözleşmeleri kapsamında işletme hakkı devri yoluyla dağıtım hizmeti 

yapma hakkı elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri bu Kanunda belirlenmiş ve dağıtım 

şirketlerinin tabi olduğu serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde sözleşmelerini tadil 

edip, yeni düzenlemelere geçmedikleri sürece, üretim lisansı alarak üretim tesisi kurma 

hakkından yararlanamaz ve üretim faaliyetiyle iştigal eden tüzel kişilerle kontrol oluşturup 

oluşturmadığına bakılmaksızın iştirak ilişkisine giremez.  

 

Diğer taraftan, mevcut sözleşmeleri kapsamında bölgelerinde dağıtım hizmeti yapma hakkı 

elde etmiş özel sektör dağıtım şirketleri, mevcut sözleşmelerini Kurulca belirlenecek bir süre 

dahilinde serbest rekabet koşullarını sağlayacak şekilde tadil etmekle yükümlüdürler. 

Sözleşmelerin niteliği bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.  

 

Dağıtım şirketleri, tanımlanan bu faaliyetler dışında piyasada başka bir faaliyette bulunamaz. 

Dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 1/1/2013 tarihinden itibaren 

ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler. 

 

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna istinaden 

belirlenen usul ve esaslar dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır.” 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

      

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

6408 sayılı Kanun 
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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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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31 Ocak 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28545 

KANUN 

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 6408 Kabul Tarihi: 22/1/2013 

MADDE 1 – 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu Kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar 

dâhilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan 

bölünme işlemi sayılır.” 

MADDE 2 – 4628 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 9 – Düzenlemeye tâbi tarifeler üzerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicileri, dağıtım 

bölgeleri arası maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen koruyacak şekilde 

tesis edilmiş ve uygulamaya ilişkin hususları Kurum tarafından hazırlanan tebliğ ile düzenlenmiş fiyat eşitleme 

mekanizması 31/12/2015 tarihine kadar uygulanır. Tüm kamu ve özel dağıtım şirketleri ile 3 üncü maddenin birinci 

fıkrasının  (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca kurulan perakende satış şirketleri fiyat eşitleme mekanizması 

içerisinde yer alır. 

31/12/2015 tarihine kadar ulusal tarife uygulamasının gerekleri esas alınır ve ulusal tarifede çapraz 

sübvansiyon uygulanır. Ulusal tarife Kurumca hazırlanır ve Kurul onayıyla yürürlüğe girer. 

31/12/2015 tarihine kadar tüm hesaplar ilgili mevzuata göre ayrıştırılarak tutulur. 

Bu madde kapsamındaki sürelerin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

MADDE 3 – 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 

“31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Bu bent kapsamındaki sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

MADDE 4 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Bu Kanun 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

30/1/2013 

 
 

 
 


