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DUYURU
TURİZM YATIRIM VEYA TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ İŞLETMELERE AİT ELEKTRİK
ENERJİSİ DESTEĞİ ESASLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Sayı: 2005/23

Tarih:

27 / 08 / 2005

Değerli Müşterimiz,
Turizm yatırım veya turizm işletmesi belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi desteğinden
faydalanabilmek için yapılası gerekenler yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Enerji Desteği uygulamasından yararlanma şartları nelerdir?
a) İşletmelerin imalat sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk
dahil), seracılık, soğuk hava deposu, turizm-konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında
faaliyet göstermeleri ve 09.06.2004 tarih ve 25487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2004/1 sayılı
Tebliğin
Ek-2
listesinde
yer
alan
asgari
kapasitelerde
olmaları
(http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/enerji_tebligi.pdf),
b) Yeni işe başlayan işletmelerin, faaliyete geçmelerinden sonra, fiilen ve sürekli olarak asgari 10
işçi çalıştırmaları,
c) 1/10/2003 tarihinden önce yukarıdaki sektörlerde faaliyete geçmiş olan işletmelerin,
1/10/2003 tarihinden önce ilgili idareye ( Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğü) bildirmiş oldukları işçi
sayılarını fiilen ve sürekli olarak en az %20 oranında artırmaları (mevcut işçi sayısına %20 ilave
yapıldığında toplam istihdamın 10’un altında kalması halinde istihdam sayısının 10’a
tamamlanması),
gerekmektedir.
- Enerji desteği ile ilgili müracaatta aranan belgeler nelerdir?
Destekten yararlanılması istenilen her bir tesis için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki
bilgi ve belgeler;
a) 2004/1 sayılı Tebliğde yer alan Ek 3’teki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,
(http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/enerji_tebligi.pdf)
b) Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (TTSG),
faaliyette olanlar için şirket kuruluşunu ve en son durumu gösterir TTSG,
c) 2004/1 sayılı Tebliğin Ek-4’ündeki örneğe uygun olarak hazırlanmış taahhütname
(http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/enerji_tebligi.pdf),
d) Mevcut işletmeler için 2003 yılına ait II. dönem bordrosu,
e) İmalat sanayindeki tesislere yönelik kapasite raporu,
f) Turizm-konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi,
eğitim alanında faaliyet gösteren tesislerde Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma İzni, sağlık alanında
faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığı Çalışma İzni,
g) Elektrik Abone No ve destekten yararlanılacak döneme ait elektrik enerjisi tüketimi değerlerini
gösterir fatura,
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h) Aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap No’su.,
i) Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası,
aranmaktadır.
- Enerji desteği ile ilgili müracaatlar nasıl ve nereye yapılır?
Müracaattta aranan bilgi ve belgelerle, işletmenin bulunduğu ildeki Valilik nezdinde bulunan
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilir.
- Yeni kurulmuş işletmeler için yararlanılacak enerji desteği oranı nasıl tespit edilir?
İstihdam sayısı 10 olan işletmeler için asgari enerji desteği oranı % 20’dir. 10’unüzerine yapılan her
ilave istihdama, 0,5 puan enerji desteği ilave edilerek yararlanılacak enerji desteği oranı
belirlenir.
- Faaliyette olan işletmeler için enerji desteği oranı nasıl tespit edilir?
Faaliyette bulunan işletmelerden mevcut işçi sayısını % 20 oranında artıranların (% 20 ilave
yapıldığında toplam istihdam 10’un altında kalıyor ise istihdam sayısının 10’a tamamlanması
gerekmektedir) enerji desteği oranı % 20’dir. Bu istihdamın üzerine yapılan her ilave istihdama,
0,5 puan ilave edilerek yararlanılacak enerji desteği oranı belirlenir.
- Enerji desteği oranı azami ne kadardır?
Organize Sanayi Bölgelerinde veya Endüstri Bölgelerinde bulunan işletmeler için enerji desteği
oranı en fazla %50, diğer alanlarda kurulu işletmeler için en fazla %40’dır.
- Fiilen ve Sürekli Olarak Çalışan İşçi Sayısı nasıl tespit edilir?
SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alan toplam prim ödemesi gün sayısının 30’a bölünmesi
suretiyle bulunan değer, işletmenin enerji desteği miktarının belirlenmesinde esas alınacak
mevcut/ ilave istihdam değeri olarak kabul edilir.
- Faaliyette olan işletmeler için ¾ uygulaması nedir?
Faaliyette olan işletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmeleri için, bir takvim yılı içinde en az
9 ay süre ile asgari istihdamın çalıştırılmış olması gerekir.
- Yeni işe başlayan işletmeler için ¾ uygulaması nedir?
Yıl içerisinde faaliyete başlanılmış olması halinde, faaliyette bulunulan sürenin ¾’ünde asgari
istihdamın sağlanması gerekir. Örneğin: İşletme 01.06.2005 tarihinde faaliyete geçmiş ise, bu
işletme için Haziran- Aralık ayları arasındaki dönem esas alınır. Diğer bir deyişle, (6*3/4=4,5) 4,5 ay
boyunca asgari istihdam sağlanması gerekmektedir. Takip eden yıllar için ise bir takvim yılının
¾’ü olan 9 ay boyunca asgari 10 kişilik istihdamın sağlanması gerekir.
- Firmanın fabrika binasının kiralık olması durumunda enerji desteği uygulaması nasıl olacaktır?
Kiralayanın enerji desteğinden yararlanabilmesi için kendi adına SSK İşyeri Numarası alması ve
kendi adına elektrik aboneliğini devralması gerekmektedir.
-Elektrik enerjisi desteği uygulamasında faturanın KDV dahil tutarı mı KDV hariç tutarı mı esas
alınır?
KDV hariç tutar esas alınır.
- Ödemeler başladıktan sonra faaliyete ara verilmesi halinde enerji desteği uygulaması nasıl
olacaktır?
Faaliyette bulunan işletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmeleri için, bir takvim yılında en
az 9 ay süre ile asgari istihdamın çalıştırılması gerektiğinden, ödemeler başladıktan sonra
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faaliyete ara verilmesi halinde enerji desteği uygulamasına son verilir. Enerji desteğinden
yararlanılan istihdamın ¾ oranını tutturmaması halinde yapılan ödemeler 6183 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde geri alınır. Yeniden faaliyete geçilmesi halinde bir takvim yılında en az 9
ay süre ile faaliyette bulunma şartı aranır.
-Mevcut işletmelerin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri halinde işçi sayısının tespitinde
uygulanması gereken prosedür nedir?
İşletmelerin faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş olmaları ve 2003 yılı Ağustos ayı bordrosunda
istihdamın olmaması halinde; bir önceki ay (Temmuz) bordro rakamına bakılır. Burada da
istihdamın olmaması halinde işçi sayısının tesbitinde sırasıyla Haziran ve Mayıs ayları bordrolarına
bakılarak işlem yapılır. İşletmenin 2. dönem dört aylık bordrosunda herhangi bir istihdam
öngörülmemesi durumunda bu işletmenin “yeni kurulmuş işletme” statüsünde kabul edilmesi
gerekmektedir.
- Enerji desteği uygulama süresi nedir?
Enerji desteği uygulaması 31.12.2008 tarihine kadar devam edecektir.

Yararlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.

Murat KÖSEOĞLU
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavir

Ekler:
• Ek-2 Bilgi Fromu
• Ek-3 Taahhütname
• Ek-4 Enerji Desteği Uygulamasına İlişkin Tablolar
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