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ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞI ÜZERİNDEN ALINAN TRT PAYI 
01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILMIŞTIR 
 
 
1. MEVCUT DURUM : 
 

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 
2’si tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, 
fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında 
ayrıca göstermektedirler. Bu kapsamdaki bedeller en geç 
tahakkuku takip eden 2’nci ayın 25’inde Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına 
ödenmektedir. 
 
Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri 
için, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans 
sahibi tüzel kişilere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı 
oranında gecikme faizi uygulanmaktadır.  

 
2. YAPILAN DEĞİŞİKLİK : 
 

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7346 saylı Kanunun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci 
maddelerinde yapılan düzenleme ile 3093 sayılı Türkiye 
Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1, 2, 4, 5 
inci maddelerinde değişiklik yapılarak; 01.01.2022 
tarihinden itibaren elektrik enerjisi satışı üzerinden 
alınan TRT payı kaldırılmıştır. Yine aynı Kanuna geçici 7 
inci madde eklenerek 31.12 2021 tarihine kadar tahakkuk 
eden/edecek enerji paylarının mevcut hükümlere göre 
takip ve tahsilinin yapılacağı belirlenmiştir. 
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-1.htm
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7346 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 
 
“MADDE 4– 04.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan, “, elektrik enerjisi 
hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
MADDE 5– 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
MADDE 6– 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
MADDE 7– 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
yürürlükten kaldırılmış, (f) bendinde yer alan “ve enerji payı” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır. 
 
MADDE 8– 3093 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
GEÇİCİ MADDE 7– 31/12/2021 tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin mülga (c) 
fıkrası kapsamında tahakkuk etmiş enerji paylarının tahsilatı, 5 inci maddenin 
birinci fıkrasının mülga (c) bendi kapsamında tahsil ve takip edilir.” 

 
 
3. YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN KAPSAMI : 
 

7346 saylı Kanunun;  
 

- 4 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi satışı üzerinden 
alınan TRT payının kaldırılması amacıyla Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde, amaç ve kapsam kısmında, yer alan 
“elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

 
- 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi üzerinden alınan 

paylar Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gelirleri arasından çıkarılmıştır. 
 
- 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan elektrik 
enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının hesaplanmasına ilişkin hüküm 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
- 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 

Gelirleri Kanununun 5 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan elektrik enerjisi 
satışı üzerinden alınan TRT payının tahsilatına ilişkin hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 
- 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile; elektrik enerjisi üzerinden alınan 

TRT payı 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 
31.12.2021 tarihine kadar tahakkuk edecek enerji paylarının mevcut 
hükümlere göre takip ve tahsilinin yapılacağı geçici bir madde ile 
düzenlenmiştir. 

 
Saygılarımızla. 
 


