
 

VERGİDEN MUAF ESNAF VE ÜRETİME YÖNELİK TEŞVİKLER 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9.ncu maddesinde vergiden muaf olma şartları belirlenen esnaf ve 

sanatkarın tanımı, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun  3.ncü maddesinde  

şöyle yapılmıştır. ’’Esnaf ve sanatkar ,ister gezici ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkar 

ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek 

kollarına dahil olup ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte  bedeni çalışmasına dayandıran ve 

kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan basit usulde vergilendirilenler ve 

işletme esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri 

ifade eder.’’ 

Bu gün yazımızda vergiden muafiyet şartları ile birlikte son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle esnaf 

için vergi muafiyeti kapsamına alınan faaliyetler ve  faydalanma şartlarını,(maddedeki bent sırasına 

uygun  sırayla ele alacağız. 

Muafiyetler ve şartlar 

9.ncu maddeye göre, yukarıda tanımlanan ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle 

çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 

1.Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende 

ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar 

takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak 

suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)  

2.Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, 

musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve 

kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 

3.Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak 

suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler 

bu muafiyetten faydalanamazlar); 

4.Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) 

kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile 

nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar 

hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu 

olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir); 

5.Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 

nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 

Evlerde küçük üretimin  ve satışının desteklenmesi 

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, 

muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri 



havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, 

dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, 

payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri 

açmaksızın (7162 sayılı Kanunun Vinci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 30.1.2019)veya yıl içinde 

gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak 

üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi 

suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu 

kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel 

değildir. 

Hurda ve atıkların ekonomiye kazandırılması 

7.Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir 

işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda 

maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar; 

El sanatlarının korunması 

8.(6322 sayılı kanunun 4.maddesiyle değişen bent; Yürürlük 15.06.2012)Bu Kanunun 47 nci 

maddesinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el 

dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, 

bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, 

yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan 

meslek kollarında faaliyette bulunanlar; 

Evlerde Elektrik Üretiminin Desteklenmesi 

9.(7103 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 27.03.2018)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 KVV'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 (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.); 

Muafiyetin kapsamı ve şartları 

Kanunun 9 uncu maddesine eklenen bent uyarınca, 6446 sayılı Kanuna göre lisanssız yürütülebilecek 

faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak sahibi olunan veya kiralanan 

konutlarda kurulan tesislerde, elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek kişiler, esnaf 

muaflığından aşağıdaki şartlar dahilinde faydalanacaktır. 

a) Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde (Kat 

maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulanlar 

dâhil) kurulu olması, 

b) Üretim tesisinin kurulu gücünün azami 10 kW(10 kW dâhil) olması, 



c) Elektriğin yalnızca bir üretim tesisinde üretilmesi, 

ç) Üretilen elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasının son kaynak tedarik şirketine satılması. 

(2) Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil 

etmeyecektir. 

(3) Ticari, ziraî veya  mesleki  kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi  mükellefi  olmak,  anılan  

muafiyetten yararlanmaya engel değildir. 

 (4) Elektrik enerjisi  üretim tesisinin,  apartmanların çatı ve/veya cephelerinde  kurulması  halinde  de  

birinci fıkrada belirtilen şartlar dahilinde esnaf muaflığından yararlanılacaktır. 

(5) Apartman yönetimi tarafından apartmanın elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan elektrik 

üretim tesisinin mülkiyet  hakkı, hisseleri oranında kat maliklerine ait olduğundan, ihtiyaç fazlası 

elektriğin son tedarik şirketine satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları açısından yönetimin 

değil, kat maliklerinin geliri olarak kabul edilmektedir. Ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi 

ihtiyacının karşılanması amacıyla apartman yönetimi tarafından kurulan üretim tesisinde üretilen 

ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışında her bir malik muafiyetten ayrı ayrı 

faydalanacaktır. 

(6)Elde edilen gelirin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak giderlerin karşılanmasında 

kullanılması ve/veya kat maliklerine dağıtılması bu muafiyetten faydalanılmasına engel teşkil 

etmeyecektir. 

(7)Apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin bulunması halinde de apartmanın 

ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç 

fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışı, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil 

etmeyecektir. 

(8)Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının 

satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacaktır. Ancak konutunu hem işyeri hem de 

mesken olarak kullananların bu kapsamda elde ettiği kazançları ise muafiyet kapsamında kabul 

edilecektir. 

Üretilen elektrik enerjisinin satışında vergi tevkifatı ve belgelendirme 

(1) 9. uncu maddenin son fıkrasında, "Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen 

vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almakta olup ayni Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata-tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, aynı fıkranın 

13 numaralı bendinde vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler tevkifat kapsamına alınmış olmakla 

beraber, esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemelerde 

tevkifat oranı 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla %0 olarak 

belirlenmiştir. 

(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, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %0 olarak 



uygulanacaktır. Ödemenin kat maliklerince oluşturulan yönetimlere yapılması, gelir vergisi tevkifat 

uygulamasını değiştirmeyecektir. 

(3)6446 sayılı Kanun 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 tesisinde üretilen ve son kaynak tedarik şirketlerince satın alınan elektrik 

enerjisinin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu 

ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden 

banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür. 

(4)Ana gayrimenkulün ortak enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan tesislerden yapılan 

satışlarda, gider pusulasının,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. nci maddesinde yer 

alan yetkiye istinaden kat maliklerince oluşturulan yönetim adına düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 

Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri 

Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı, bendi kapsamında esnaf muaflığından 

faydalananlar mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi 

yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananla, kendilerine düzenlenen gider 

pusulalar. ve bu faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgelerini 213 

sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca(5 yıl) saklamalar, zorunludur. 

Benzer faaliyetler 

10. Yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen 

ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenlerde esnaf muaflığından yararlanacaktır. 

Diğer Hususlar 

Ticari, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda 

sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf 

muaflığından faydalanamazlar. 

 Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine 

ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar 

Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti 

Belgesi verilir. 

9.ncu maddede belirtilen  Muaflığın ,Kanun’un  94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen 

vergiye şümulü yoktur. 


