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ÖZ
Fosil yakıtlar çevreyi yok etmektedir, aynı zamanda da kıt kaynaklardır. Bu
nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmazdır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji üretimi yüksek maliyetlidir. Hem yatırımcıların hem de hane
kullanıcılarının yenilenebilir enerji üretimine geçebilmesi için devletçe teşviklerle
desteklenmesi gerekmektedir. Binaların çatı ve cephe yüzeyleri fotovoltaik paneller
ve küçük rüzgâr türbinleri yerleştirilmesi için oldukça uygun alanlardır. Bu alanların
elektrik üretiminde kullanılması hem çevre hem de ekonomik açıdan son derece
yararlıdır. Vergi muafiyetleri birçok alanda kullanılan devlet desteklerinden biridir.
Gelir Vergisi Kanunu da çatı ve cephelere yerleştirilen güneş panelleri ve rüzgâr
türbinleri konusunda vergi muafiyeti düzenlemektedir.
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üstü güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, teşvik
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ABSTRACT
Fossil fuels are destroying the environment, and also they are limited resources,
so that shifting into renewable energy is inevitable. Generating energy from renewable
energy resources costs high. For shifting into renewable energy generation, both
investors and residents must be supported with incentives by the State. Rooftops and
facades of the buildings are very suitable places for photovoltaic panels and small
wind turbines. Utilizing these areas for electricity generation is very beneficial for the
environment and for the economy. Tax exemption is one of the govermental incentives
which are used in many ways. Income Tax Act regulates tax exemptions about solar
panels and wind turbines that are placed on rooftops and facades.
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1) G r ş
Küresel ısınma ve kl m değ ş kl ğ sorunları bütün dünya ülkeler
açısından kalkınma ve enerj stratej ler n n en bel rley c ölçütü hal ne
gelm şt r.1 Enerj , çevre ve kalkınma arasındak l şk ler n der n ve karmaşık
olduğu2 unutulmamalıdır.
Çevre problemler n temel nde enerj taleb n n sürekl artması yer
almaktadır.3 Küresel enerj taleb se yılda ortalama %1,5 oranında artmaktadır.4
Artan enerj taleb de zaten çevrey k rleten fos l yakıtlarla karşılanmaktadır.
Bu da k rlenmen n daha da artmasına yol açmaktadır.
Yen leneb l r enerj kullanımının teşv k ed lmes ; çevre k rl l ğ , tükenen
fos l yakıtlar ve artan enerj ht yacı neden yle zorunluluk hal ne gelm şt r.5
“Kamu otor teler n n b nalarda enerj tasarrufu sağlama, enerj y ver ml
kullanma ve yen leneb l r enerj olanaklarından yararlanma olanaklarını
artırmak amacıyla uygulamaya koyab leceğ pek çok pol t ka tedb r
bulunmaktadır.”6
Türk ye enerj konusunda dışa bağımlı b r ülke olup yüksek düzeydek
car açığın en öneml nedenler nden b r s fos l yakıt thalatıdır.7 Yen leneb l r
enerj kaynaklarının kullanımı bu yönden de ekonom k katkı sağlayacaktır.

1

AKÇAY, V ldan H lal – S bel BİLGİN, “Sürdürüleb l r Kalkınma Pol t kası Açısından
Yen leneb l r Enerj Kooperat fç l ğ ne Yönel k Mal Teşv kler n Önem ”, Üçüncü Sektör
Sosyal Ekonom , 2017, 52 Özel Sayı, s. 869.

2

ÇOBAN, Orhan – Nazan ŞAHBAZ KILINÇ, “Enerj Kullanımının Çevresel Etk ler n n
İncelenmes ”, Marmara Coğrafya Derg s , Sayı 33, Ocak 2016, s. 591.

3

ÇOBAN/KILINÇ, 2016, s. 591.

4

ÇELİKKAYA, Al , “Dünyada Yen leneb l r Enerj Yatırımlarına Sağlanan Verg Teşv kler n n
Değerlend r lmes ”, Afyon Kocatepe Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , C lt 20, Sayı 1,
Haz ran 2018, s. 375.

5

ULUSOY, Ahmet – Ceyda BAYRAKTAR DAŞTAN, “Yen leneb l r Enerj Kaynaklarına
Yönel k Verg sel Teşv kler n Değerlend r lmes ”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum
Derg s , C lt 7, Yıl 7, Sayı 17, 2018/1, s. 126.

6

ERDOĞDU, M. Mustafa – Coşkun KARACA – M. Emre ÇAMLIBEL – Gülcemal
ALHANLIOĞLU – Yalvaç AKGÜN – Den z UĞURLU, “Enerj Tasarrufu Çerçeves nde
Sürdürüleb l r B nalar ve Yaygınlaşmasına H zmet Edeb lecek Mal ye Pol t kaları”,
30. Türk ye Mal ye Sempozyumu B ld r K tabı, 20-24 Mayıs 2015 Adnan Menderes
Ün vers tes Naz ll İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Mal ye Bölümü, s. 184.

7

ERDOĞDU vd., 2015, s. 171.
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Fos l yakıtların neden olduğu olumsuz ekonom k ve sosyal etk ler,
enerj üret m nde daha fazla yen leneb l r kaynak kullanarak aşılab l r.8
Yen leneb l r enerj kaynaklarının üret m n n ve kullanımının
gel şmes ç n pek çok teşv k türü bulunmaktadır. Bunun b r grubu da verg sel
teşv klerd r. Verg sel teşv kler n de aşağıda genel hatlarıyla bel rled ğ m z
üzere b rçok çeş d vardır. Muaf yetler, verg teşv kler ç nde öneml
b r gruptur. Çalışmamızda, b naların çatı ve cepheler nde yen leneb l r
enerj kaynaklarından üret len elektr k enerj s konusunda 193 sayılı Gel r
Verg s Kanunu’nda yer alan ve sadece esnaﬂara tanınan verg muaf yet n
ncelemektey z. Kanun her ne kadar “yen leneb l r enerj kaynakları” fades n
kullanarak düzenleme yapsa da, b naların çatı ve cepheler nde bugünkü
teknoloj le sadece güneş ve rüzgâr enerj s s stemler kurulması mümkündür,
bu nedenle yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde sadece güneş ve rüzgâr
enerj s ne kısaca yer vermey uygun gördük.
2) Yen leneb l r enerj kaynakları
Yen leneb l r enerj kaynakları kaynağı doğada hazır bulunan ve nsan
kullanımı le tükenmeyen/yen lenen/sürdürüleb l r enerj kaynaklarıdır.9
Yen leneb l r enerj n n; enerj arzı güvenl ğ , enerj de dışa bağımlılığın
azaltılması, karbon em syonlarının azaltılması ve st hdam yaratma10 g b
olumlu yönler söz konusudur. Yen leneb l r enerj kullanılması, özell kle
küresel ısınmanın kontrolü açısından büyük önem arz etmekted r.11
Yen leneb l r enerj kaynaklarının olumsuz yönler de vardır. Bazıları
kes nt l ve kararsız özell ğe sah p oldukları ç n elektr k güç s stem ne
değ şken güç sağlarlar,12 enerj üret m ç n mal yet yüksek bazı evrelerden
8

ÇINAR, Serkan – M ne YILMAZER, “Yen leneb l r Enerj Kaynaklarının Bel rley c ler
ve Ekonom k Büyüme İl şk s : Gel şmekte Olan Ülkeler Örneğ ”, Dokuz Eylül Ün vers tes
İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Derg s , C lt 30, Sayı 1, Yıl 2015, s. 73.

9

ÇELİKKAYA, Al , “Yen leneb l r Enerj n n Teşv k ne Yönel k Uluslararası Kamu
Pol t kaları Üzer ne B r İnceleme”, Mal ye Derg s , Ocak-Haz ran 2017, 172, s. 54.

10

ÇOBAN/KILINÇ, 2016, s. 591.

11

UYSAL, Fahr ye, “Türk ye’de Yen leneb l r Enerj Alternat ﬂer n n Seç m İç n Graf Teor
ve Matr s Yaklaşım”, İstanbul Ün vers tes İkt sat Fakültes Ekonometr ve İstat st k Derg s ,
Sayı 13, 2011, 12. Uluslararası Ekonometr , Yöneylem Araştırması, İstat st k Sempozyumu
Özel Sayısı, s. 24.

12

ÖZDEMİR, Eng n – Şule ÖZDEMİR – Koray ERHAN – Ahmet AKTAŞ, “Akıllı Şebekelerde
Enerj Depolama Uygulamalarının Önündek Fırsatlar ve Karşılaşılan Zorluklar”, Journal of
the Faculty of Eng neer ng and Arch tecture of Gaz Un vers ty, 32:2, 2017, s. 500.
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geç lmes gerekmekted r13 yan yüksek mal yetl d rler, düşük güç yoğunluğuna
sah pt rler,14 teknoloj gerekt r rler15 ve bazı hallerde çevreye zarar verme
ht maller vardır.16
Yen leneb l r enerj teknoloj ler n n mal yet hızla düşmekted r.17
Mal yetler düştükçe hem yatırımcılar büyük ölçekl yen leneb l r enerj
santraller ne yatırım yapmakta hem de tüket c ler kend enerj ler n
yen leneb l r kaynaklarından ucuza üreteb lmekted rler.
Yen leneb l r enerj kaynakları rüzgâr, güneş, h drojen, dalga, gelg t, okyanus, su (h droelektr k), jeotermal ve b yokütle olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Türk ye’de enerj üret m nde güneş, jeotermal, rüzgâr g b yen leneb l r
kaynaklardan yeter nce faydalanılamamış; sadece h dro enerj kaynakları
ağırlıklı olarak kullanılır hale gelm şt r.18 Türk ye’n n enerj konusunda dışa
bağımlılığını azaltması ç n yerl ve yen leneb l r enerj pol t kalarına önem
vermes zorunludur.19
2.1) Rüzgâr enerj s
Rüzgâr enerj s , rüzgârdak k net k enerj n n önce mekan k daha sonra
da elektr k enerj s ne çevr lmes yoluyla elde ed lmekted r.20

13

NOGUEIRA, Carlos Eduardo Camargo vd., “S z ng and S mulat on of a Photovolta c-w nd
Energy System Us ng Batter es, Appl ed for a Small Rural Property Located n the South of
Braz l”, Renewable and Susta nable Energy Rev ews 29, 2014, s. 152.

14

MARIN, Francesca – Alberto MIRANDOLA, “Eth cs, Commun cat on, and Propaganda
About Energet c and Env ronmental Top cs”, Amer can Journal of Energy Eng neer ng,
2015, 3(6), s. 82.

15

ÇAKMAK, N. Münc , İdare Hukuku Açısından Yen leneb l r Enerj , Ankara, Şubat 2018, s.
65.

16

ÇAKMAK, 2018, s. 67 vd.

17

ÇELİKKAYA, 2017, s. 59.

18

ESER, Levent Yahya – Sedat POLAT, “Elektr k Üret m nde Yen leneb l r Enerj Kaynaklarının
Kullanımına Yönel k Teşv kler: Türk ye ve İskand nav Ülkeler Uygulamaları”, Gümüşhane
Ün vers tes Sosyal B l mler Elektron k Derg s , Sayı 12, Ocak 2015, s. 202.

19

YİĞİT ŞAKAR, Ayşe, “Türk ye’de Yen leneb l r Enerj Alanında Faal yet Gösteren
İşletmelere Sağlanan Verg Teşv kler ”, Euras an Bus ness & Econom cs Journal, 2016, Vol:
S2, s. 69.

20

ATA, Raş t, “Otonom B r Rüzgâr Türb n n n Farklı Yüksekl klerdek Enerj Eldes n n YSA
İle Anal z ”, Gaz Ün vers tes Mühend sl k M marlık Fakültes Derg s , C lt 23, No 3, 2008,
s. 523.
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Rüzgâr enerj s n n başlıca avantajları şöyle sıralanab l r; sera gazı
em syonları yoktur21, düşük mal yetl , tem z ve bedava olmalarının yanında
taşıma sorunları da bulunmamaktadır22, sürekl ve yerl olmalarının yanında
doğrudan kullanılab l r olmaları neden yle yakıt-hammadde mal yetler de
yoktur.23
Rüzgâr enerj s n n olumsuz yanları da vardır. Rüzgârın esmemes
problem yaratır ve p l kullanılmadığı sürece depolanamazlar24, gürültü
k rl l ğ ne sebep olurlar25, kuş ve yarasa ölümler ne yol açarlar.26
Hem çatı üzer hem de küçük ölçekl rüzgâr türb nler yen leneb l r
enerj sektörü çer s nde g derek vme kazanmaktadır.27
Türk ye’de yüksek rüzgâr enerj potans yel ne sah p alanlar kıyı
kes mler nde olmasına rağmen ç kısımlarda orta ş ddette rüzgâr potans yel ne
sah p bölgeler de bulunmaktadır.28 Bu nedenle b rçok yörem zde çatılara
rüzgâr türb n yerleşt rerek ver ml b r şek lde elektr k üretmek ve teşv klerden
yararlanmak mümkündür.
Türk ye’de rüzgâr enerj s kullanımı hızla artmakta olup 2005 yılında
20.1 MW olan kurulu güç 2017 yılı Temmuz ayında 322 katlık b r artışla
6483,9 MW sev yes ne ulaşmıştır.29
21

ÇELİK, Ömer – Zafer UTLU, “Rüzgâr Enerj Santraller nde İş Sağlığı ve Güvenl ğ
Uygulamaları”, İstanbul Aydın Ün vers tes Derg s , Yıl 5, Sayı 19, 2013, s. 59.

22

İLKILIÇ, Cumal , “W nd Energy and Assessment of W nd Energy Potent al n Turkey”,
Renewable and Susta nable Energy Rev ews, 16, 2012, s. 1166.

23

BAYRAÇ, H. Nac , “Küresel Rüzgâr Enerj s Pol t kaları ve Uygulamaları”, Uludağ
Ün vers tes İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Derg s , C lt XXX, Sayı 1, 2011, s. 40.

24

KIKUCHI, Ryunosuke, “Adverse Impacts of W nd Power Generat on on Coll s on Behav our
of B rds and Ant -predator Behav our of Squ rrels”, Journal of Nature Conservat on 16,
2008, s. 46.

25

ÖZEN, Ahmet – Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ – Ercan BAHTİYAR, “Türk ye’de Yeş l Ekonom
Açısından Yen leneb l r B r Enerj Kaynağı: Rüzgâr Enerj s ”, KMÜ Sosyal ve Ekonom k
Araştırmalar Derg s , 17(28), 2015, s. 88.

26

YORULMAZ, Tarkan, “Rüzgâr Enerj s ve Yarasalar”, Türk ye Yarasaları, Sempozyum
I (25-26 Ek m 2013 – Balıkes r), B ld r ler K tabı, Ed tör: Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK,
Ankara 2014, s.69.

27

SALKIN, Patr c a E., “The Key to Unlock ng the Power of Small Scale Renewable Energy:
Local Land Use Regulat on”, Journal of Land Use & Env ronmental Law, Vol. 27:2, Spr ng
2012, s. 354.

28

DİKMEN, Erkan – Fatma Kadr ye ÖRGEN, “Ağlasun Bölges İç n Rüzgâr Hızı Tahm n
Ve En Uygun Türb n Tesp t ”, Ömer Hal sdem r Ün vers tes Mühend sl k B l mler Derg s ,
C lt 7, Sayı 2, 2018, s. 872.

29

KILIÇ, Çağdaş – Mutlu YILMAZ – Ramazan SARI, “Rüzgâr Enerj S stemler n n Sosyal

Ankara Hacı Bayram Vel Ün vers tes
Hukuk Fakültes Derg s C. XXII, Y. 2018, Sa. 4

177

Gel r Verg s Kanunu’na Göre B naların Çatı ve Cepheler nde...

2.2) Güneş enerj s
Güneş enerj s tükenmeyen, çevrey k rletmeyen, dışalım gerekt rmeyen
ve b r ölçüde de bedava sayılab lecek b r kaynaktır.30
Türk ye, coğraf konumu t bar yle sah p olduğu güneş enerj s
potans yel açısından b rçok ülkeye göre daha şanslıdır.31
Pahalı olmaları neden yle başlangıçta çok fazla talep görmeyen güneş
enerj s panel s stemler n n mal yetler , gel şen p yasaların ve artan rekabet n
etk s yle 1990’lı yıllarla b rl kte (özell kle 2008 yılından t baren) düşmeye
başlamıştır.32
Güneş n ya doğrudan ısısından yararlanılır ya da güneş ışınları
elektr ğe çevr l r; düşük derecel ısı üret m nde güneş ışınları yüzeylerde
absorbe ed lerek doğrudan ısı üret l r (su ısıtmak); yüksek derecel solar ısıda
güneş ışınları bell b r noktaya odaklanarak elde ed len yüksek sıcaklıkta
sıvılar ısıtılarak elektr k üret l r; fotovolta k teknoloj de se güneşten gelen
ışınlarda bulunan ultrav yole, yüzeyler üzer nde doğrudan elektr ğe çevr l r.33
Çalışmamıza konu olan muaf yetler, fotovolta k güneş paneller kullanarak
elektr k üreten k ş lere yönel k muaf yetlerd r.
Güneş paneller n n hanelerde kullanımı hem mülk sah b ne hem de
mülke kâr sağlamaktadır.34 Buna karşılık güneş paneller , k ş sel sermaye
harcaması gerekt rmekte, paneller ev n değer n artırsa da ev n masraﬂarını da
(bakım, onarım, s gorta g derler ) artırmaktadır.35 Bu nedenle hanelerden veya
üret c lerden yaşadıkları evlere veya üret m tes sler ne büyük m ktarlarda
güneş panel yerleşt rmeler n beklemek b raz zordur. Mal yetler n c dd
sev yede azalması gerekmekted r.
Kabul D nam kler n Anlamak”, Coğraf B l mler Derg s , 15(2), 2017, s. 137.
30

DİNÇER, Furkan, “Türk ye’de Güneş Enerj s nden Elektr k Üret m Potans yel – Ekonom k
Anal z ve AB Ülkeler İle Karşılaştırmalı Değerlend rme”, KSU Mühend sl k Derg s ,
14(1), 2011, s. 9.

31

DİNÇER, 2011, s. 11.

32

KPMG Internat onal, Taxes and Incent ves for Renewable Energy, 2015, s. 2; ÇELİKKAYA,
2017, s. 56.

33

GOLDEMBERG, Jose, “The Case for Renewable Energ es”, Renewable Energy – A
Global Rev ew of Technolog es, Pol c es and Markets, Ed ted by: D rk ASSMANN, Ulr ch
LAUMANNS, D eter UH, 2006, s. 4.

34

MOSS, Jeﬀrey D., “Solar Panels, Tax Incent ves, and Yoru House”, Probate & Property,
January/February 2010, s. 18.

35

MOSS, 2010, s. 18.
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Enerj m z n büyük b r kısmını etrafımızdak nşa ed lm ş çevre
çer s ndek tem z kaynaklardan elde etmek (çatılar, otoparklar, yollar) hem
kl m değ ş kl ğ ne h tap edecek hem de enerj ht yaçlarımızı karşılayacaktır.36
Dar gel rl olmak güneş enerj s ve onun sağladığı menfaatlere ulaşmanın
önünde engel teşk l etmekted r.37 Her ne kadar güneş paneller nde ucuzlama
olsa da henüz çok ucuz olmadıklarından dolayı bel rl b r gel r sev yes n n
altında kalan şahısların kullanması oldukça zor görünmekted r. Bu nedenle
teşv k ed lmeler gerekmekted r.
Türk ye güneş enerj s potans yel n etk n ve yaygın b r şek lde
kullanmamaktadır.38 Türk ye’n n zeng n güneş enerj s potans yel d kkate
alınarak, güneş enerj s nden elektr k üret m konusunda b r an önce öneml ,
somut, sürdürüleb l r ve uygulanab l r pol t kalar zlenmel d r.39
3) Dağıtılmış üret m s stemler
Çatı ve b na gövdeler ne yerleşt r len güneş paneller ve rüzgâr türb nler ,
tekn k açıdan Dağıtılmış Üret m s stem olarak adlandırılmaktadır. Dağıtılmış
Üret m (D str buted Generat on) tüket m n olduğu yerde veya yakınında
üret len enerj anlamına gel r; genelde küçük ölçekl elektr k üret m olarak
karşımıza çıkar.40 Tüket c merkezler ne yakın, elektr k dağıtım şebekes ne
bağlı ya da tek başına çalışab len, coğraf olarak yayılı kaynakları çeren
yapılardır.41 Başlıca Dağıtılmış Üret m teknoloj ler ; çten yanmalı motorlar,
m kro türb nler, küçük h dro, m kro h dro, güneş enerj s , rüzgâr türb nler ,
fotovolta k s stemler, yakıt hücreler ve jeotermal enerj olarak sayılab l r.42

36

RYAN, Greer, Throw ng Shade, 10 Sunny States Block ng D str buted Solar Development,
2018 Ed t on, Center for B olog cal D vers ty, Apr l 2018, s. 4.

37

PAULOS, Bentham, Br ng ng the Benef ts of Solar Energy to Low-Income Consumers, A
Gu de for States & Mun c pal t es, May 2017, Susta nable Solar Educat on Project, s. 5.

38

VARINCA, Kâm l B. – M. Talha GÖNÜLLÜ, Türk ye’de Güneş Enerj s Potans yel ve Bu
Potans yel n Kullanım Dereces , Yöntem ve Yaygınlığı Üzer ne B r Araştırma”, UGHEG
2006 I. Ulusal Güneş ve H drojen Enerj s Kongres , 21-23 Haz ran 2006, ESOGÜ,
Esk şeh r, s. 274.

39

DİNÇER, 2011, s. 9.

40

RYAN, 2018, s. 4.

41

SEZGİN, Mustafa Sel m – Ayşen BASA ARSOY, “Denges z Güç S stemler nde Dağıtılmış
Üret m”, ELECO 2012, Elektr k – Elektron k Ve B lg sayar Mühend sl ğ Sempozyumu, 29
Kasım – 01 Aralık 2012 Bursa, s. 60.

42

ACKERMANN, Thomas – Göran ANDERSSON – Lennart SÖDER, “D str buted
Generat on: A Def n t on”, Electr c Power Systems Research, 57, 2001, s. 198.
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Dağıtılmış güneş enerj s s stemler /rüzgâr türb nler n speten küçük
kapas teye sah p (1 MW altında), şebekeden bağımsız çalışan ve sıklıkla
nşa ed lm ş çevreye yerleşt r lm ş (konutların, t car ve devlete a t b naların
çatılarına) şek lde fonks yon göster rler.43 B nalara yerleşt r lmeler neden yle
b yoloj k çeş tl l ğe de zarar vermezler.44
Dağıtılmış Üret m sürdürüleb l r enerj n n geleceğ açısından
öneml d r, üret m le tüket m arasındak mesafey ortadan kaldırdığı ç n let m
kayıplarını önler, enerj s stem üzer nde mülk yet güçlend r r, gen ş ölçekl
enerj uygulamalarının şgal ett ğ alanları azaltmış olur45, tekel durumunda
olan tedar kç den daha az enerj satın almamızı sağlar46, “ let m şebekes n n
az yüklenmes , let m ve dağıtım s stem kayıplarının azalması, güven l rl k
ve güç kal tes n n artması, yen leneb l r enerj kaynaklarının kullanımının
artması” g b üstün yanları söz konusudur.47
4) Yen leneb l r enerj kaynakları açısından verg teşv kler n n
önem
Teşv k, “bel rl b r sektörün ve/veya bölen n d ğerler ne oranla daha
fazla ve hızlı gel şmes n sağlamak ç n devlet tarafından çeş tl yöntemlerle
ver len madd ve/veya madd olmayan destek, yardım veya özend rmeler olarak
tanımlanmaktadır.”48 Teşv k kavramı genelde destekleme, özend rme, devlet
yardımı ve sübvanse etme g b kavramları kapsamakta veya bu kavramlarla eş
anlamda kullanılmaktadır.49

43

HERNANDEZ, R.R. – S.B. EASTER – M.L. MURPHY-MARISCAL – F.T. MAESTRE –
M. TAVASSOLI – E.B. ALLEN – C.W. BARROWS – J. BELNAP – R. OCHOA-HUESO –
S. RAVI – M.F. ALLEN, “Env ronmental Impacts of Ut l ty-Scale Solar Energy”, Renewable
and Susta nable Energy Rev ews, 29, 2014, s. 768.

44

HERNANDEZ vd., 2014, s. 769.

45

RYAN, 2018, s. 4.

46

RYAN, 2018, s. 5.

47

SEZGİN/ARSOY, 2012, s. 60.

48

ŞEN, Sem h, “Yen leneb l r Enerj Üret m nde Mal ye Pol t kası Aracı Olarak Teşv kler:
Seç lm ş Bazı Avrupa Ülkeler n n Deney mler ve Türk ye”, Journal of L fe Econom cs, C lt
4, Sayı 1, 2017, s. 73. Benzer tanım ç n bkz. AKDEVE, Erdal – Erdal Tanas KARAGÖL,
“Geçm şten günümüze Türk ye’de Teşv kler ve Ülke Uygulamaları”, Dumlupınar
Ün vers tes Sosyal B l mler Derg s , Sayı 37, Temmuz 2013, s. 330.

49

SEVİNÇ, Haktan – Ö. Selçuk EMSEN – Eda BOZKURT, “Yatırım Teşv k Pol t kalarının
Bölgesel Bel rley c ler ne Yönel k B r Anal z: Türk ye Örneğ ”, Çankırı Karatek n
Ün vers tes İkt sad ve İdar B l mler Fakültes Derg s , C lt 6, Sayı 1, Yıl 2016, s. 527.
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Teşv kler, ulusal, bölgesel ve ekonom k kalkınmanın gerçekleşt r lmes
ç n kullanılan en öneml kamusal pol t ka araçlarından b r s d r.50 Teşv k
pol t kalarının “sanay leşmey ve ekonom k kalkınmayı sağlamak”,
“ekonom de uluslararası rekabet sağlamak”, “bölgesel kalkınmayı sağlamak”
ve “ st hdam yaratmak” g b amaçları vardır.51
Yen leneb l r enerj kaynaklarından enerj üret m n n; etk nl k,
teknoloj ler n yen l ğ , lk yatırım mal yetler n n yüksek olması ve
fos l kaynaklarla rekabet edeb lmes g b gerekçelerle devlet tarafından
desteklenmes gerekmekte, bu devlet desteğ se b r mal ye pol t kası aracı
olan teşv klerle sağlanmaktadır.52
Yen leneb l r enerj ye yönel k teşv kler genel olarak yatırım teşv kler ,
hükümet destekl kred ler ve verg teşv kler şekl nde sınıﬂandırmak
mümkündür.53 Bu teşv kler b rçok çeş tt r. Konumuz verg muaf yet
olduğu ç n genel olarak verg teşv kler ne değ nmey uygun görüyoruz.
Verg teşv kler , önceden bel rlenm ş makroekonom k hedeﬂere ulaşab lmek
ç n bazı ekonom k unsurlara ya da faal yetlere verg sel kolaylıklar veya
ayrıcalıklar sağlamaktır.54 Yen leneb l r enerj üret m nde, üret c ler n
mal yetler n azaltarak, yatırımların kârlılığının artırılması amacıyla verg
teşv kler nden yararlanılır.55
Yen leneb l r enerj üret m ne sağlanan mal teşv kler üret m, yatırım
veya tüket m aşamalarının her b r nde uygulanab lmekted r.56
Genel olarak verg sel teşv kler “gelir/kurumlar vergisi muafiyeti/
indirimi, yatırım indirimi, sermaye malları ithalatında gümrük muafiyeti,
sermaye mallarında katma değer vergisi muafiyeti, sübvansiyonlu krediler,
yerel yönetimlerin vergilerinde indirim/muafiyet, hammadde ithalatında
vergi muafiyeti, kullanılan hammaddeler için katma değer vergisi muafiyeti,
hammadde ihracatında katma değer vergisi muafiyeti, ihracat gelirlerinin
50

ERDOĞDU vd., 2015, s. 194.

51

CANDAN, Güz de TATAR – Volkan YURDADOĞ, “Türk ye’de Mal ye Pol t kası Aracı
Olarak Teşv k Pol t kaları”, Pamukkale Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü Derg s , Sayı
27, Mayıs 2017, s. 158.

52

ŞEN, 2017, s. 63.

53

ULUSOY/DAŞTAN, 2018, s. 128.

54

CANDAN/YURDADOĞ, 2017, s. 163.

55

ŞEN, 2017, s. 65.

56

ESER/POLAT, 2015, s. 207.
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imtiyazlı kullanımı, zarar indirimi, son giren ilk çıkar stok değerleme metodu,
sabit kıymetleri yenileme fonu, maliyet bedeli artırımı, yatırım indiriminde
endeksleme, menkul sermaye iratlarında indirim oranı uygulanması, diğer
kazanç ve iratlarda indirim oranının uygulanması, zirai kazancın tespitinde
maliyet bedeli artırımı, finansman giderleri kısıtlaması, araştırma ve
geliştirme harcamalarında vergi ertelemesi”57 olarak karşımıza çıkar.
Yen leneb l r enerj konusunda çoğunlukla kullanılan verg teşv k
araçları se; verg muaf yet ve st snaları (yatırım ek pmanı satın alma (veya
thal etmede) KDV muaf yet , yatırım ek pmanı thal etmede gümrük verg s
muaf yet , gel r verg s stopaj muaf yet ve d ğer fon ve ek ücretlerden
muaf yet)58, çeş tl nd r mler, damga verg s ve harçlardan muaf yet59,
zararların ler ye ve ger ye mahsubu, verg tat l ve verg ertelemes 60, enerj
verg ler , hızlandırılmış amort smanlar ve yatırım dönem ne özgü bazı verg
avantajlarıdır.61
Yen leneb l r enerj ye yönel k teşv kler g derek artmakta olup küresel
düzeyde 2007 yılında 41 m lyar dolar olan kamusal teşv kler 2015 yılında 115
m lyar dolar sev yes ne yükselm şt r.62
Yen leneb l r enerj n n devlet tarafından desteklenmes hem yerl
üret c ler teşv k etmekte hem de yen leneb l r kaynaklardan enerj üret m n n
ülke çapında yaygınlaşmasını sağlamaktadır.63
“B r pol t ka önlem olarak verg sel nd r mler n arz yönüyle üret mmal yet avantajı yaratab leceğ g b , talep yönüyle de daha düşük verg
uygulamalarının b reysel tüket c gel rler n /refahını artırıcı etk yapacağı ve
arz-talep boyutuyla canlanmalar doğuracağı ler sürüleb l r.”64
57

YÜCE, Mehmet., “Enﬂasyon Muhasebes ve Bu Bağlamda Türk Verg S stem nde Yer Alan
Düzenlemeler”, Mevzuat Derg s , Yıl 2, Sayı 18, Haz ran 1999’dan aktaran KARGI, Vel –
Tac m YAYĞIR, “Küreselleşme, Verg Rekabet ve Türk ye’de Verg Yükü”, Internat onal
Journal of Publ c F nance, Vol. 1, Issue 1, 2016, s. 15.

58

YURDADOĞ, Volkan – Şebnem TOSUNOĞLU, “Türk ye’de Yen leneb l r enerj Destek
Pol t kaları”, Euras an Bus ness and Econom cs Journal, Volume 9, 2017, s. 17.

59

ULUSOY/DAŞTAN, 2018, s. 150; detaylar ç n bkz. ULUSOY/DAŞTAN, 2018, s. 150 vd.;
YURDADOĞ/TOSUNOĞLU, 2017, s. 11; ÇAKMAK, 2018, s. 152 vd.

60

ŞEN, 2017, s. 65; AKÇAY/BİLGİN, 2017, s. 879.

61

AKÇAY/BİLGİN, 2017, s. 879-880.

62

ŞEN, 2017, s. 64.

63

BAYRAÇ, 2011, s. 38.

64

SEVİNÇ/EMSEN/BOZKURT, 2016, s. 550.
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Teşv k uygulamalarında çeş tl l ğ n artırılması başarı ve ver ml l k
açısından öneml b r unsurdur.65 Ancak Türk ye yen leneb l r enerj kaynaklarını
destekleme konusunda verg sel teşv kler yeter nce çeş tlend rememekted r.66
Daha fazla ve çeş tl yatırım ve üret me yönel k verg teşv kler , satış, enerj ,
karbond oks t ve d ğer verg lerde nd r m g b uygulamalara yer ver lmes
yen leneb l r enerj alanında faydalı olacaktır.67
Yen leneb l r enerj kaynaklarına uygulanan verg teşv kler ya doğrudan
yen leneb l r enerj kaynaklarından üret m n kend s ne yönel kt r (çatı ve
yüzey paneller nde olduğu g b ) ya da genel olarak yatırımcılara yönel k
verg teşv kler üzer nden dolaylı olarak gerçekleşmekted r “Genel teşv kler n
yanında yen leneb l r enerj yatırımlarına özgü verg teşv k pol t kalarının
hayata geç r lmes yen leneb l r enerj yatırımlarının caz bes n daha da
artıracaktır.”68 Bu nedenle özell kle verg konusunda gereken pol t kalar
bel rlenmel d r.
Türk ye’dek
yatırımcıların, genel teşv klerden yararlanarak
yen leneb l r enerj
yatırımlarına yönlend r lmes
pek mümkün
görünmed ğ nden “yen leneb l r enerj yatırımlarının payının daha hızlı ve
ver ml olarak artırılması ç n lave önlemler n alınması gerekmekted r.”69
Verg teşv kler n n olumsuz yanı da söz konusudur. Verg konusunda
sağlanan her avantaj, yen leneb l r enerj n n doğrudan kamu bütçes nden
f nanse ed lmes anlamına geld ğ nden kamu f nansmanı açısından problem
teşk l edeb lmekted r.70
5) Verg muaf yetler
Verg muaf yet hem Dünya’da hem de ülkem zde terc h ed len teşv k
türler nden b r d r.71
Yen leneb l r kaynaklardan enerj üret m ne sağlanan mal teşv kler n
başında gelen verg muaf yet le yen leneb l r kaynaklardan enerj üret m n n
65

CANDAN/YURDADOĞ, 2017, s. 173.

66

ESER/POLAT, 2015, s. 220.

67

ULUSOY/DAŞTAN, 2018, s. 153.

68

ÇELİKKAYA, 2017, s. 79.

69

YURDADOĞ/TOSUNOĞLU, 2017, s. 19.

70

YURDADOĞ/TOSUNOĞLU, 2017, s. 11.

71

AKDEVE/KARAGÖL, 2013, s. 348.
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toplam yatırım mal yet düşürülerek bu alan yatırımcılar açısından caz p hale
get r lmekted r.72
Devlet n elde edeceğ gel rlerden bell faal yetler desteklemek
amacıyla vazgeçmes ne kamu mal yes nde verg harcaması adı ver l r.73
Verg harcaması le devlet; ekonom k, mal ve sosyal amaçlarla tahs l edeceğ
verg lerden kısmen veya tamamen, geç c veya süres z olarak feragat eder.74
B rer verg harcaması olan verg muaf yet ve st snaları, verg mükelleﬂer ne
tanınan ayrıcalıkların neden olduğu verg kayıplarını şaret eder.75
Verg s stemler nde muaf yet, st sna ve nd r mler n çokça yer aldığı
karmaşık b r verg yapısı yer ne hukuk boşlukların olmadığı bas t b r
verg leme yapısına ht yaç duyulduğu ler sürülmekted r.76 Her ne kadar verg
harcamaları hoş karşılanmasa da yen leneb l r enerj n n gel şmes ç n AB’n n
uyguladığı verg teşv kler büyük oranda verg muaf yetler ve gümrük
muaf yetler nden oluşmaktadır.77
Yen leneb l r enerj kayaklarını kullanarak enerj elde etmek çevre
açısından yararlı b r faal yett r. B reyler n kend enerj ler n ürett kler küçük
çaplı uygulamalar da ayrıca öneml d r. İk m lyardan fazla nsanın enerj
h zmetler ne er ş m n n olmadığı78 düşünüldüğünde yen leneb l r kaynakların
önem daha da y anlaşılacaktır. Bu nedenle başta verg muaf yetler olmak
üzere tüm verg sel teşv kler, yen leneb l r enerj kaynakları ç n gerekl d r.

72

AKDOĞAN, D lek Akbaş, “Türk ye’de Yen leneb l r Enerj ye Yönel k Teşv klerdek
Son Gel şmeler”, Pol t cal Economy of Taxat on, Ed tors: Murat AYDIN – S. Sam TAN,
IJOPEC Publ cat on No: 23, 2016, London İstanbul, s. 153.

73

ÖZ, Ersan, “Türk Gel r Verg s ndek Bazı Verg Harcamalarının Opt mal Verg leme İlkeler
Açısından Anal z ”, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Derg s , C lt 17, Sayı 1, Yıl 2002, s. 11.

74

ÖZ, 2002, s. 11.

75

GÜLER, Ahmet – Coşkun KARACA, “Türk ye’de Etk n B r Verg S stem n n Kurulmasına
İl şk n Pol t ka Öner ler ”, Sc ent f c Cooperat on For The Future In Econom cs And
Adm n strat ve Sc ences Internat onal Conference 2017 Proceed ngs Book, Ed tors: Yılmaz
BAYAR – Gr gor os ZAROTİADİS, Uşak Un vers ty, Uşak 2017, s. 169.

76

GÜLER/KARACA, 2017, s. 165.

77

BACAK, Seda – Recep KÜLCÜ – Kam l EKİNCİ, “Türk ye ve AB Ülkeler nde Yen leneb l r
Enerj Kaynakları Pol t kaları ve Hedeﬂer”, Tarım Mak naları B l m Derg s , 2009, 5(1), s.
11.

78

GUPTA, Joyeeta – Lou s LABEL, “Access and Allocat on n Earth System Governance:
Water and Cl mate Change Compared”, Int. Env ron. Agreements, 2010, 10, s. 378.
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6) B naların Çatı ve Cepheler nde Kullanılan Yen leneb l r Enerj
S stemler
Dünya’dak enerj ve doğal kaynakların en büyük kullanıcısı durumunda
olan b nalar; çevren n korunması, enerj tasarrufu ve yen leneb l r enerj
kaynaklarının kullanımı açısından oldukça hayat b r öneme sah pt rler.79
Çatılar, büyük çapta kullanılmayan alanlar olup güneşten enerj
üret m ç n gen ş alanlar anlamına gelmekted r.80
B nalarda enerj üret m daha fazla desteklenmel , desteklemeler
verg teşv kler n de kapsamalı; örneğ n yen leneb l r enerj le donatılan
b nalar ç n emlâk verg s nd r m get r lmel d r.81 Böyle b r nd r m veya
muaf yet b reyler teşv k edecek, yen leneb l r enerj kullanan ve yen leneb l r
kaynaklardan enerj üreten b na sayısı artacaktır. Verg veya parasal teşv kler,
“hem ekos stemle uyumlu b naların nşasına hem de ekonom k ömrü daha
uzun, tükett ğ enerj n n b r kısmını kend s üreten ve b nalarda enerj
ver ml l ğ n /etk nl ğ n artıran b naların nşası ve bu çerçevedek yatırımları
teşv k ” anlamına gelmekted r.82
Yeş l b na olarak da adlandırılan bu tür b nalar Amer ka B rleş k
Devletler ’nde özell kle de konut olarak kullanılanlar, akt f olarak
desteklenmekted r; 28 eyalette yeş l b nalar ç n %100 oranında emlâk verg s
st snası uygulanmaktadır.83 Emlâk verg s n n yanında b nalarda yen leneb l r
enerj üret m yapılması hal nde “Enerj Yatırımı Verg Kred s , Enerj Üret m
Verg Kred s , Hızlandırılmış Amort sman, B nalarda Enerj Gel şt rme
Yatırımı İç n Federal İşletme Gel r Verg s Kred s , B nalarda Alternat f Yakıt
Araçlarının Kullanımı İç n Federal İşletme Gel r Verg s Kred s g b verg
teşv kler ” de Amer ka B rleş k Devletler ’nde uygulanan teşv klerd r.84 1997
79

KAPELINA, D., “The Bus ness Case for Susta nable Bu ld ngs”, Real Estate Rev ew,
2010’dan aktaran ŞENTÜRK, Suat Hayr , “Yeş l B na Verg Teşv kler : Amer ka Örneğ ve
Türk ye İç n Çıkarılab lecek Sonuçlar”, Ekonom k ve Sosyal Araştırmalar Derg s , C lt 10,
Yıl 10, Sayı 2, 2014, s. 91.

80

GAGNON, P eter – Robert MARGOLIS – Jenn fer MELIUS – Caleb PHILLIPS – Ryan
ELMORE, Rooftop Solar Photovolta c Techn cal Potent al n the Un ted States: A Deta led
Assessment, Techn cal Report, NREL/TP-6A20-65298, Nat onal Renewable Energy
Laboratory, January 2016, s. 2.

81

ÇELİKKAYA, 2017, s. 80.

82

ŞENTÜRK, 2014, s. 99.

83

ÇELİKKAYA, 2017, s. 72.

84

ŞENTÜRK, 2014, s. 95-97.
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yılında başlatılan 1 M lyon Güneş Çatısı Kampanyası da uzun vadel düşük
fa zl kred ler, federal b nalar ç n kamu alımları, t car leşt rme programları ve
üret m teşv kler çermekted r.85
Amer ka B rleş k Devletler ’nde yeş l b nalar ç n öngörülen bu tür
verg teşv kler /parasal teşv kler Türk ye’de de uygulanmalıdır.86
Çatı ve cephelere yerleşt r len türb n ve panellerle elektr k üret m çeş tl
yönlerden destekleneb l r. Bu tür enerj üret m doğrudan destekleneb leceğ
g b l sanssız üret m n desteklenmes le dolaylı olarak da destekleneb l r.
L sanssız elektr k üret m ne yönel k teşv kler, özel sektörün ve hane halkının
kend enerj s n üretmes n n yolunun açılması açısından olumludur.87 Destek
arttıkça üret m de artacaktır. Hem çevre korunmuş olacak hem de hane halkının
ekonom s ne olumlu katkılar sağlanmış olacaktır. Gel r Verg s Kanunu’nun
lg l hükmü çatı ve cephelere yerleşt r len enerj s stemler n esnaf muaf yet
le b rleşt rerek desteklemekted r.
7) Gel r Verg s Kanunu hükümler nde yen leneb l r enerj
193 sayılı Gel r Verg s Kanunu’nda yer alan hükümler arasında
yen leneb l r enerj kaynaklarına yönel k tek teşv k çeş d esnaf muaﬂığıdır.
Gel r Verg s Kanunu’nda esnaf muaﬂığını düzenleyen madde 9/9. uyarınca
t caret ve sanat erbabı olanlardan “6446 sayılı Elektr k P yasası Kanunu
uyarınca l sanssız yürütüleb lecek faal yetler kapsamında yen leneb l r enerj
kaynaklarına dayalı elektr k enerj s üret m amacıyla, sah b oldukları veya
k raladıkları konutların çatı ve/veya cepheler nde kurdukları kurulu gücü azam
10 kW’a kadar (10 kW dâh l) olan (Kat mal kler nce ana gayr menkulün ortak
elektr k enerj s ht yacının karşılanması amacıyla kurulan dâh l) yalnızca
b r üret m tes s nden üret len elektr k enerj s n n ht yaç fazlasını son kaynak
tedar k ş rket ne satanlar” gel r verg s nden muaftır.88
85

ULUATAM, Ela, “Yen leneb l r Enerj Teşv kler ”, Ekonom k Forum, Ek m 2010, s. 39.

86

ŞENTÜRK, 2014, s. 100.

87

YURDADOĞ/TOSUNOĞLU, 2017, s. 18-19.

88

Madde 9: “Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir
vergisinden muaftır.
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
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303 Numaralı Gel r Verg s Genel Tebl ğ n n89 3. maddes ne göre
ht yaç fazlası elektr k enerj s n n satışında esnaf muaf yet n n şartları; üret m
tes s n n sah p olunan veya k ralanan konutların çatı ve/veya cepheler nde (kat
mal kler nce ana gayr menkulün ortak elektr k enerj s ht yacının karşılanması
amacıyla kurulanlar dâh l) kurulu olması (303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(1)/a),
üret m tes s n n kurulu gücünün azam 10 kW (10 kW dâh l) olması (303 sayılı
Tebl ğ Madde 3-(1)/b), elektr ğ n yalnızca b r üret m tes s nde üret lmes
(303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(1)/c) ve üret len elektr k enerj s nden ht yaç
fazlasının son kaynak tedar k ş rket ne satılması (303 sayılı Tebl ğ Madde
3-(1)/ç) olarak bel rlenm şt r.
Elektr k enerj s satışının devamlı olarak yapılması (303 sayılı Tebl ğ
Madde 3-(2)); t car , z ra veya meslek kazanç dolayısıyla gerçek usulde gel r
verg s mükellef olmak (303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(3)); elde ed len gel r n
apartman yönet mler tarafından tahs l ed l p ortak g derler n karşılanmasında
kullanılması ve/veya kat mal kler ne dağıtılması (303 sayılı Tebl ğ Madde
3-(6)); apartmanların şyer olarak kullanılan bağımsız bölümler n n bulunması
hal nde apartmanın ortak elektr k enerj s ht yacının karşılanması amacıyla
kurulan üret m tes s nde üret len ht yaç fazlası enerj n n son kaynak tedar k
ş rket ne satışı (303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(7)) muaf yetten faydalanılmasına
engel teşk l etmemekted r.
Buna karşılık “sah b olunan veya k ralanan şyerler nde kurulan
tes slerde üret len elektr ğ n ht yaç fazlasının satışından dolayı esnaf
muaﬂığından yararlanılamayacak...ancak konutunu hem şyer hem de
mesken olarak kullananların bu kapsamda elde ett ğ kazançları se muaf yet
kapsamında kabul ed lecekt r (303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(8)).”
“Gerçek k ş lerce kullanılan b rden fazla konutta elektr k üret m
tes s kurulduğu durumlarda, sadece b r tes s ç n esnaf muaﬂığından
faydalanılab leceğ nden, hang tes s ç n esnaf muaﬂığından faydalanılacağı,
lg l son kaynak tedar k ş rket ne b ld r lmek suret yle serbestçe
bel rleneb lecekt r (303 sayılı Tebl ğ Madde 3-(9)).”
303 sayılı Tebl ğ verg tevk fatı le lg l hükümler de çermekted r.
Tebl ğ uyarınca “esnaf muaﬂığından yararlananlardan elektr k enerj s alan
son kaynak tedar k ş rketler n n, ht yaç fazlası elektr k enerj s alımları
karşılığı yaptıkları ödemeler muhtasar beyanname le beyan ed lecek ve
(Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz).”
89

11 Haz ran 2018 tar hl ve 30448 sayılı Resm Gazete.
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tevk fat oranı, 14/05/2018 tar hl ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
gereğ % 0 olarak uygulanacaktır (303 sayılı Tebl ğ Madde 4-(2)).”90
Tebliği’nin belirttiği bir başka husus da mükelleﬂerin yükümlülükleridir.
“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. 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 (303 sayılı Tebliği Madde 5-(1)).”
Çatı ve cephelerde elektrik üretiminin teşvik edilmesi son derece yararlı
olmasına rağmen dikkat çekmeyi istediğimiz bazı hususlar söz konusudur:
- Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretimine ilişkin düzenleme esnaf muaﬁyeti ile sınırlı olup sadece
konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulan sistemleri kapsamaktadır.
- Her ne kadar Kanun genel olarak “yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik enerjisi üretimi” ifadesini kullansa da bu düzenleme güneş
ve rüzgâr enerjisini kapsamaktadır. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının
binaların çatı veya cephelerinde üretime konu olması mümkün değildir.
- Kanun “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi
üretimi” ifadesini kullandığı için elektrikten başkaca sistemler (güneş enerjisi
ile su ısıtma sistemleri gibi) Kanun kapsamındaki esnaf muaﬁyetinden
yararlanamayacaktır.
- Kanun sadece konut ifadesini kullandığından, konuta eklenti şeklinde
yapılmış yapıların çatı ve/veya cepheleri muaﬁyetten yararlanabilecek midir?
Bu sorunun cevaplanması gerekmektedir. Örneğin konutun bahçesinde yer
alan kapalı bir otoparkın çatı kısmının muaﬁyete konu olup olamayacağı
mevcut düzenlemeye göre tartışmalı hale gelecektir.
- Hem güneş panellerinin hem de rüzgâr türbinlerinin çevreyi tehdit
eden etkileri söz konusu olduğunda uyuşmazlık nasıl çözülecektir? Binalar
90

“Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme
Madde 4-(2): 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, 14/05/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı gereği % 0 olarak uygulanacaktır. Ödemenin kat maliklerince
oluşturulan yönetimlere yapılması, gelir vergisi tevkifat uygulamasını değiştirmeyecektir.”

188

Ankara Hacı Bayram Vel Ün vers tes
Hukuk Fakültes Derg s C. XXII, Y. 2018, Sa. 4

N. Münc ÇAKMAK

şehrin içinde olduğuna göre güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinin olumsuz
yanları mutlaka diğer insanları rahatsız edecektir. Bu noktada belediyelerin
devreye girmesi kaçınılmazdır. Örneğin çatı üzerine yerleştirilen bir rüzgâr
türbini binanın yüksekliğini artıracak, bu yüksekliğin görsel açıdan kendisini
rahatsız ettiğini ileri süren çevre sakinleri şikayette bulunacaklardır. Binaların
yapısal özellikleri ile ilgili hususlar imar hukukunun konusunda olduğundan,
belediyeler bu anlaşmazlıkların içine dahil olacaklardır. Bu tür kullanımlara
izin veren teşviklerle birlikte belediyelerin planlama ve imar düzenlemeleri
olmadan parasal teşviklerin de etkin olarak kullanılamayacağı iddia
edilmektedir.91
Esnaf muaﬁyetine yönelik bu uygulama yararlı bir uygulama olacaktır.
Esnaf muaﬁyetinden yararlananlar ekonomik açıdan menfaat elde ederken
yenilenebilir enerji kullanımı artacağından çevre de bu olumlu uygulamadan
istifade edecektir. Bugünkü teknoloji ile çok fazla olmasa da belli seviyede
üretilen temiz enerji daha az fosil yakıt kullanımı anlamına gelecektir.
Böylelikle atmosfere daha az zararlı gaz bırakılmış olacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere diğer vergi kanunlarında da
yenilenebilir enerjiye yönelik vergi teşvikleri yer almalıdır.
8) Sonuç ve Öneriler
Çevresel, ekonomik ve toplumsal avantajları olan yenilenebilir enerji
kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak için yatırımların
devlet tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir.92 Teşvikler sadece büyük
ölçekli yatırımlar için değil, konutlarda yapılan küçük ölçekli yenilenebilir
enerji üretimleri için de geçerli olmalıdır. Ne yazık ki Türkiye’de uygulanan
teşvikler vergisel bir avantaj getirmediğinden bu alanda bir çeşitliliğe gidilerek,
yenilenebilir kaynaklar açısından cazip hale getirilmelidir.93
Genel vergi teşvikleri dışında Türkiye’nin halen yenilenebilir
enerji için ayrı bir vergi teşvik politikası bulunamaması bir eksiklik olarak
nitelendirilebilir.94
Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişebilmesi için Avrupa Birliği
ülkelerinde olduğu gibi üretim teşviklerinin yanında vergi muaﬁyetleri ve
91

SALKIN, 2012, s. 344.

92

AKÇAY/BİLGİN, 2017, s. 878.

93

ŞEN, 2017, s. 72.

94

ÇELİKKAYA, 2018, s. 376.
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mali teşvik mekanizmalarının da kullanılması gerekmektedir.95 Mevcut
muaﬁyetler yeterli seviyede değildir. Yenilenebilir enerji alanında faaliyette
bulunan işletmelere sağlanan vergisel teşvikler devam etmeli96; bina çatı ve
cephelerinde güneş enerjisinden üretilen sistemler başta olmak üzere bu tür
küçük uygulamalar daha fazla teşvik edilmelidir. Sadece esnaf muaﬁyeti
yeterli değildir.
Bir teşvik politikasının başarısını belirleyen önemli özelliklerden
birinin etkinlik olduğu97 dikkate alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarına
sağlanan teşvikler ve özellikle vergisel teşvikler etkin bir seviyeye gelmeden
yenilenebilir enerjiden tam anlamıyla faydalanamayız. Yenilenebilir
enerjiden faydalanamadığımız sürece çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi
olumsuzluklar devam edecektir.
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