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Banu SALMAN

EMO Basın - Yasama organTnTn yetkisini
fiili olarak anlamsTzlaştTran torba yasa uy-
gulamalarTna Meclis’in son döneminde
daha çok başvuran AKP Hükümeti, Res-
mi Gazete’de 15 Haziran 2012 tarihinde
yayTmlanan 6322 sayTlT Torba Yasa ile
elektrik özelleştirmeleri kapsamTnda de-
vir, bölünme, birleşme uygulamalarT ile or-
taya çTkacak kazançlarTn vergiden muaf
tutulmasTnT sağladT. Böylece mevcut Elek-
trik PiyasasT Kanunu çerçevesinde şir-
ketlere yönelik vergi muafiyeti süresinin
2010’da sona ermesinin ardTndan şirket-
lerin talepleri dikkate alTnarak 2023 yTlT-
na kadar yani 10 yTlT aşkTn bir süreliğine
vergi muafiyeti tanTndT.

Bu noktada elektrik dağTtTm ihalelerinde
yüksek bedeller ortaya çTkmasTyla övünen
hükümetin, iktidar olmanTn getirdiği ver-
gi salma yetkisinden vazgeçmesinin ideo-
lojik bir tercih olduğunu saptamamTz ge-
rekiyor. Bu piyasacT tercih yalnTzca şir-
ketlere tanTnan vergi muafiyeti ile sTnTr-
lT kalmTyor; vatandaşlarTn elektrik hizmeti
karşTlTğTnda ödedikleri faturalarda vergi-
nin vergisinin alTnmasTyla da karşTmTza çT-
kTyor.

Muafiyetinin 
sözde gerekçesi
İlk olarak saptamamTz gereken sorun; bu

vergi muafiyetinin, siyasal iktidar tara-
fTndan kamuoyu ve TBMM komisyonla-
rTndaki denetimlerden kaçTrTlarak, son
dakika maddesi olarak 2006 yTlTnda ya-
şama geçirilmiş olmasT, bugün de dü-
zenlemenin kanTksanmTş olarak yasal-
laştTrTlmTş olmasTdTr. TBMM’de 10 Ma-
yTs 2006’da kabul edilen 5496 sayTlT Ya-
sa’yla getirilen vergi muafiyetinin ge-
rekçesinde, kamu kurumlarTnTn özelleş-
tirmeye hazTrlTk kapsamTnda bölünüp
parçalanmasT işlemlerinde kar oluşmadT-
ğTndan dem vurularak, şu ifadeye yer ve-
rilmiştir:

“Özelleştirmeye hazırlık çalışmalarını
kolaylaştırmak amacıyla, Baş-
bakanlık Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı tarafın-
dan belirlenecek esas-
lar çerçevesinde TE-
DAŞ ile bağlı dağı-
tım şirketlerinin
ve üretim tesisi
ve/veya şir-
k e t -

lerinin özelleştirmeye hazırlanmaları
amacıyla yapılan devir, birleşme, bö-
lünme, kısmi bölünme işlemlerinin
vergi ve ticaret mevzuatı açısından
ilave maliyetlere ve uzun sürecek iş-
lemlere neden olmasını önlemek amaç-
lanmıştır.”

Vergi muafi-
yetinin süresinin
dolmasTnTn üze-
rinden 1 yTl geç-
mişken, yeniden
getirilmesinin
gerekçesi ise bu
sefer “Elektrik
dağıtım şirket-
leri ile elektrik
üretim tesis ve
ş irket lerinin
özelleştirilmesi
çalışmalarının
devam etmesi
nedeniyle özel-
leştirilecek şirketler için 31/12/2023
tarihine kadar vergi kolaylığı sağlan-
maktadır” cümlesiyle geçiştirilmiştir.

Zaten amaç kamu kurumlarTnTn özel-
leştirmeye hazTrlTk amacTyla bölünmesi ve
birbirlerine devredilmesi olarak gösteril-
miş olmakla birlikte düzenleme incelen-
diğinde vergiden muafiyet kapsamTna bu

kamu kurumlarTnTn özel sektöre
devrinin de sokulduğu anla-

şTlmaktadTr.
Nitekim bu düzenle-

menin yeniden getiril-
mesinin ardTnda tTka-
nan elektrik özelleş-
tirmelerinin önünü
açma isteği olduğu
piyasada ifade edil-
mektedir. Ülke-

mizde vergi sistemi
adaletsizliği ne yazTk
ki adTnda adalet kavra-

mTna yer veren bir par-
tinin iktidarTnda daha da

artmTş olup; vergi yükü
çalTşan geniş kesimlerin

üzerine yTkTlTrken, sermaye üzerindeki ver-
gi yükü ise kriz başta olmak üzere yatT-
rTmlarTn teşvik edilmesi, yabancT serma-
yenin çekilmesi gibi çeşitli ideolojik ar-
gümanlarla her geçen gün azaltTlmakta,

vergi aflarT ve mua-
fiyetler süreklilik ka-
zanmaktadTr. Zaten
düzenlemenin dik-
kat çeken noktala-
rTndan biri de 2023
yTlTna kadar öngö-
rülen muafiyet sü-
residir. Eğer düzen-
leme yalnTzca kamu
kurumlarTnTn kendi
içlerindeki birleş-
me ve devralmalara
yönelik vergi mua-
fiyeti sağlamaktan
ibaret olsaydT bu-
nun için daha kTsa

bir süre konulacağT açTktTr.

Her hal ve şartta vergi yok
Bu muafiyetten üretim özelleştirmeleri

için kamunun elindeki santrallardan
oluşturulan portföy gruplarTndan par-
çalanarak özelleştirmek üzere oluşturu-
lacak şirket yapTlanmalarTnTn yararlana-
cağT açTktTr. Bu noktada kamunun ka-
muya aktaracağT kaynak olmasT nedeniyle
gereksiz bir bürokrasiden kurtulma ola-
rak görülse de üretim tesislerinin özel
sektöre devrinde de bu muafiyetin işle-
tiliyor olmasT kamu açTsTndan ciddi bir
vergi kaybT anlamTna gelmektedir. Pi-
yasanTn işleyişinde şirketlerin devir ve
birleşmelerinde nasTl özel sektörün Ku-
rumlar Vergisi ödemesi gerekiyorsa özel
sektörün ödemesi gereken bu vergiden
kaçmasTna izin verilerek, özelleştirme
aracTlTğTyla yapTlan kaynak aktarTmT net-
leştirilmektedir.

Yine bir diğer konu da özel sektöre
devredilen dağTtTm şirketleri bünyesin-
deki üretim ve perakende satTş faaliyet-
lerinin ayrTştTrTlmasT zorunluluğu nede-

niyle yaşanacak bölünmelerdir. Özel-
leştirmeler kapsamTnda yaratTlan dikey ve
yatay tekelleşmelere karşT Rekabet Ku-
rulu’nun bugüne kadar yerine getiril-
memiş koşulu olan ve Elektrik PiyasasT
Kanunu’na eklenen hükümle 2013 yTl-
başTna kadar yapTlmasT gereken ayrTşma
işlemleri için de vergi muafiyeti geçer-
li olacak mTdTr? Elektrik dağTtTm ve
üretim özelleştirmelerinin de tabi kTlTn-
dTğT 4046 sayTlT Özelleştirme Kanu-
nu’nda Rekabet Kurulu kararlarT uyarTnca
özelleştirme devri öncesi ve sonrasT ya-
pTlacak bölünme ve devir işlemlerinin her
türlü vergiden muaf tutulmuştur. Yine bu
kanunda “Bu Kanun hükümleri gere-
ğince yapılacak özelleştirme uygula-
malarına ilişkin işlemler (danışmanlık
hizmet alımları ile nihai devir işlem-
lerine ilişkin sözleşmeler dâhil) Katma
Değer Vergisi hariç her türlü vergi, re-
sim ve harçtan muaftır” hükmü de yer
almaktadTr. Bu vergi muafiyeti yeterli gö-
rülmemiş ki yeniden Elektrik PiyasasT
Kanunu’na daha kapsamlT bir vergi mua-
fiyeti ekleme gereği duyulduğu anlaşTl-
maktadTr.

Halka şahin, 
sermayeye serçe
YurttaşlarTn elektrik hizmeti için öde-

mek zorunda bTrakTldTklarT faturalarda
verginin vergisini alan garip uygulama-
lar mevcutken; yurttaş kullanmadTğT ka-
yTp ve kaçak enerjinin bedeli ile bunun
dahi vergisini ödemek zorunda bTrakT-
lTrken; şirketlere yapTlan bu müsamaha
yalnTzca siyasal ve ideolojik bir tercihin
yansTmasTdTr. Yurttaşlar enerji kullanTmT
karşTlTğTnda yüksek vergiler öderken,
bir kamu varlTğT olan elektrik dağTtTm şe-
bekesinin işletme hakkTnT alarak, her tür-
lü gideri tarife yoluyla tüketiciden tah-
sil etme garantisi elde etmiş olan şirket-
lere sağlanan vergi muafiyeti ülkemizdeki
vergi adaletsizliğini artTrTcT bir düzenle-
medir.

Elektrik faturasTnda Elektrik Tüketim
Vergisi adT altTnda kullanTlan elektriğin
yüzde 5’i oranTnda belediyelere vergi ke-
silmektedir. Halktan kestiği vergiyle en
azTndan sokak, park aydTnlatmasTnT ye-
rine getirmesi gereken belediyelerin bu
yükümlülüğü de özelleştirme teşvikleri
kapsamTnda Hazine’ye yTkTlmTştTr. Şir-
ketler kolay tahsilat yapabilsinler diye so-
kak ve park aydTnlatma bedelini ödeme
yükümlülüğünü üstlenen Hazine de ka-
mudan topladTğT vergilerle bu ödemele-
ri yapmaktadTr. Yani bir yandan yurttaşlar
sokak aydTnlatma hizmeti için mükerrer
vergi öderken, diğer yandan elektrik fa-
turasT üzerinden alTnan yüzde 18’lik
KDV de fon ve belediye tüketim vergi-
leriyle yükselmiş olan elektrik tüketim
bedeli üstünden tahsil edilmektedir.

Yurttaştan verginin vergisi alınıyor, firmaların bölünme ve birleşmelerine muafiyet getiriliyor...

Elektrikte vergi çifte standardı
Özelleştirmelerinin ardından elektrik fiyatlarının artması, yurttaşların verginin vergisini, kullanmadığı kayıp
kaçak elektriğin bedelini ödemesi bir tarafta durukken, AKP hükümeti sermayeden yana bir tutum takındı.
Yapılan düzenleme ile enerji firmalarının bölünmesi ve birleşmeleri her türlü vergiden muaf tutuldu.


