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T.C.
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı *BEBE4R7M6*

Sayı   : 78424688-556.99
Konu : 7033 Sayılı Yasa Hakkında 

Bilgilendirme

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

18/06/2017 tarihli ve 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun 01 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Yapılan düzenleme ile 7033 Sayılı Kanunun 27/2-c maddesinde; 3093 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin (c) fıkrasına "satış bedelinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "(sanayi sicil 
belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)" ibaresi eklenmiş olup, 
3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4/c maddesi 01 Temmuz 
2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 
4/c maddesi; (Değişik : 18/06/2017 - 7033/27-2 md.) "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 (sanayi sicil belgesine sahip sanayi 
işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) 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. "

Mezkur Kanunun ilgili maddesinde 7033 sayılı Kanun ile yapılan yeni düzenlemeyle 01 
Temmuz 2017 tarihinden itibaren "Sanayi Sicil Belgesine" sahip sanayi işletmelerine yapılan 
elektrik enerjisi satışlarında; elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki enerji 
payından muaf tutuldukları hususunda, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mükelleflerimizin 
bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

 
Bu itibarla, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki TRT enerji payı 

mükellefi OSB'lerin 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulaması 
gereken esaslar aşağıdaki gibidir:

      
1. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelere 01 Haziran-30 Haziran/2017 dönemi veya 

öncesi dönemlerde tüketilen elektrik enerjisi için tahakkuk ettirilen tutarlar için Haziran 
ayı içerisinde ve sonraki aylarda düzenlenecek faturalarda %2 TRT enerji payı 
hesaplanacaktır. 
      
      

2. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelere 1 Temmuz 2017 tarihi ve sonrasında yapılacak 
elektrik enerjisi satışlarına ilişkin tahakkuk ettirilecek tutarlar için düzenlenecek 
faturalarda % 2 TRT enerji payı hesaplanmayacaktır. Sanayi sicil belgesine sahip 
olmayan işletmelere yapılan elektrik enerjisi satışlarında ise eskiden olduğu gibi TRT 
enerji payı hesaplanmasına devam edilecektir.
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Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Başkan Yardımcısı İzzet CAN

3. Bundan sonra OSB içerisinde faaliyet gösteren sanayi sicil belgesine sahip sanayiciler 
ile sanayi sicil belgesine sahip olmayan kurum, kuruluş ve işletmeler ayrıştırılacak; 
sanayi sicil belgesine sahip olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yapılan elektrik 
satışları için faturalarda % 2 TRT enerji payı hesap edilerek Kurumumuza aktarılmaya 
devam edilecektir.
      
      

4. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği Temmuz 2017 dönemi de dahil olmak üzere 
sonraki dönemlerde Sanayi Sicil Belgesine sahip olmayan işletmelere yapılacak 
satışlarda tahakkuku gerçekleştirilmeyen (sanayi sicil belgesi varmış gibi işlem 
yapıldığının tespiti) enerji payı tutarları için düzenlenecek faturalarda TRT 
enerji payının yasal beyan ve ödeme tarihinden sonra tahakkuk ettirilmesi halinde, 
Şirketiniz ile Kurumumuz arasında yapılacak mutabakatlarda bu durumun tespiti 
doğrultusunda fark tutarlara gecikme faizi hesap edilecektir.
      
      

5. Sanayi sicil belgesine sahip işletmelere yapılacak satışların 600-Yurt İçi Satışlar 
Hesabının altında ayrı bir alt hesaba kaydedilerek Kurumumuzla yapılacak 
mutabakatlarda söz konusu tutarların Kurumumuza ibraz edilecek gelir tablosu ve 
mizanlarda ayrıca görülebilmesi sağlanacaktır. Bu tutarların tespit edilememesi halinde 
mutabakat sağlanamayacağından Maliye Bakanlığı'ndan inceleme talep edilecektir.
      
      

6. OSB'lerin kendi kullanımları (dağıtım merkezi, aydınlatma, trafo merkezi vb.) için TRT 
enerji payı hesaplanmasına devam edilecektir. Zira yasa hükmünden sanayi sicil 
belgesine sahip firmaların yararlanması gerektiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır.  
      
 
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Savaş GÜRLER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

 Dağıtım:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ


