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SunuĢ Planı 

• Yenilenebilir enerjinin geliĢim süreci ve 
tanımı 

• Mevzuat ve uygulamalar 

• TeĢvik mekanizmaları 

 

 



Genel Anlamda Yenilenebilir Nedir? 

• Yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim 
prosesine ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil 
kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi) olmayan, 
elektrik enerjisi üretilirken CO2 emisyonu az bir seviyede 
gerçekleĢen, çevreye zararı ve etkisi konvansiyonel enerji 
kaynaklarına göre çok daha düĢük olan, sürekli bir 
devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada 
var olan hidrolik, rüzgâr, güneĢ, jeotermal, biyokütle, 
biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git, hidrojen gibi 
enerji kaynaklarını ifade eder.” 



Niçin Yenilenebilir? 
• Biraz öncede belirttiğimiz gibi, elektrik üretiminde konvansiyonel kaynakların 

çokça kullanılması nedeni ile, çevrede, atmosferde ve dünyada sebep 
olduğu etkileri azaltabilmek ve yaĢam dengesini koruyabilmek adına, 
çevresel nedenler için, 

 
• Ülkemizdeki hidroelektrik potansiyeli kullanmak ve yerli kaynakları 

geliĢtirmek için, 
 

• DıĢa bağımlılığı azaltıp, kaynak çeĢitlendirmesine giderek arz güvenliğini 
arttırmak için, 
 

• Uluslar arası anlaĢmalar ve protokollere uyum sağlamak için (Kyoto 
Protokolü, ) 
 

• Üretim tesislerin kurulum ve iĢletmesine bağlı olarak doğrudan ve dolaylı 
olarak istihdamı arttırmak, diğer sektörlerin uygulanamadığı coğrafi 
bölgelerde bu potansiyeli kullanarak sosyo ekonomik uyumu sağlamak,yeni 
iĢ alanları yaratmak, 

• UlaĢım imkanları zor bölgelerin ve kırsal alanların elektrifikasyonunu 
sağlamak, iletim ve dağıtım Ģebeke yatırımlarına ve hat geniĢlemelerine olan 

ihtiyacı azaltarak sermaye tasarrufu yapmak için  



Yenilenebilir Enerjinin Zorlukları 

• Bu zorluklar kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilinir: 

1)Bu kaynakların elektrik üretiminde 
kullanılması yeni geliĢen bir alandır ve yatırım 
maliyetleri oldukça yüksektir. 

2) Enerji üretim grafiğinde arz dengesizliği ve 
performans düĢüklüğü yaĢamak muhtemeldir. 

3)ġebekeye eriĢim güçlüğü yaĢanabilir. 

4)Fosil yakıtlarla rekabet güçlüğü vardır. 
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• Doğrudan bir teĢvik mekanizması öngörülmemiĢtir. 

• EPDK’ya bu yönde bir yetki de tanınmamıĢtır. 

• EPDK’ya sadece YEK kullanımını özendirme ve teĢvik amacıyla tedbir 
alma ve giriĢimde bulunma görevi verilmiĢtir: 

      Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (p) bendi  

 “Elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ve yerli enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla 
gerekli tedbirleri almak ve bu konuda teĢvik uygulamaları için ilgili kurum ve 
kuruluĢlar nezdinde giriĢimde bulunmak” hükmünü içermektedir. 

• Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değiĢiklikle; 

 “Mevzuatta belirlenen değerin üzerinde verimliliği bulunan kojenerasyon, 
mikrokojenerasyon ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü 
azami 500 kW olan üretim tesislerinin lisanssız faaliyette bulunmasına iliĢkin 
hususlar yönetmelikle düzenlenir.”hükmü eklenmiĢtir. 

 



4628 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DÜZENLENEN ĠKĠNCĠL MEVZUAT  

ÇERÇEVESĠNDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ  
     Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” nin Tanımlar baĢlıklı 4 üncü 

maddesinde 

 “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgar, 
güneĢ, jeotermal, dalga, gel-git, biyokütle, biyogaz, hidrojen 
enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 50 megavat 
(MWe) ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim 
tesisleri ile rezervuar hacmi yüz milyon metre küpün veya 
rezervuar alanı onbeĢ kilometrekarenin altında olan hidroelektrik 
üretim tesisleri” 

     olarak tanımlanmıĢtır.  

     ( Tanım, 5346 sayılı Kanunda yer alan ile farklılık arz ediyor) 

 



ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNU VE ĠLGĠLĠ MEVZUATI ÇERÇEVESĠNDE, YERLĠ 
DOĞAL KAYNAKLAR ĠLE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARINA DAYALI 
ÜRETĠM YAPAN TESĠSLER, AġAĞIDA BELĠRTĠLEN MEKANĠZMALARLA 
DESTEKLENMEKTEDĠR: 

• LĠSANS ALMA BEDELĠNĠN YÜZDE BĠRĠ DIġINDA KALAN TUTAR ALINMAZ. 
     (Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere, 

lisans almak için baĢvuruda bulunan tüzel kiĢilerden, lisans alma bedelinin yüzde biri 
dıĢında kalan tutarı tahsil edilmemektedir.) 

• KURULU GÜÇ TADĠLLERĠNDE TADĠL BEDELĠNĠN YÜZDE BĠRĠ ALINIR. (1100 TL’den az 
olmamak kaydıyla) 

• TESĠS TAMAMLANMA TARĠHĠNĠ ĠZLEYEN ĠLK SEKĠZ YIL SÜRESĠNCE YILLIK LĠSANS 
BEDELĠ ALINMAZ.  

     (Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili 
lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans 
bedeli alınmamaktadır.) 

• DAĞITIM VE/VEYA ĠLETĠM SĠSTEMĠNE BAĞLANTIDA ÖNCELĠK TANINIR. 
     (Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine, TEĠAġ 

ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından, sisteme bağlantı yapılmasında öncelik 
tanınmaktadır.) 

• PERAKENDE SATIġ LĠSANSI SAHĠPLERĠNĠN ÖNCELĠKLĠ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
VARDIR.(Perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler, serbest olmayan tüketicilere satıĢ 
amacıyla yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir 
üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satıĢ fiyatı; TETAġ’ın satıĢ fiyatından düĢük veya 
eĢit olduğu ve daha ucuz baĢka bir tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli olarak 
söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik 
enerjisini satın almakla yükümlü kılınmıĢtır.) 



ELEKTRĠK PĠYASASI KANUNU VE ĠLGĠLĠ MEVZUATI ÇERÇEVESĠNDE, YERLĠ 
DOĞAL KAYNAKLAR ĠLE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARINA DAYALI 
ÜRETĠM YAPAN TESĠSLER, AġAĞIDA BELĠRTĠLEN MEKANĠZMALARLA 
DESTEKLENMEKTEDĠR: 

• ÖZEL SEKTÖR TOPTAN SATIġ ġĠRKETLERĠNDEN ELEKTRĠK ALMA HAKKINA 
SAHĠPTĠRLER. 

      (Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim 
lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan, öngörülen 
ortalama yıllık üretim miktarını geçmemek kaydıyla, özel sektör toptan satıĢ 
Ģirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.) 

• DENGELEME BĠRĠMĠ OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFTIRLAR. 
     (Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden; Dengeleme ve UzlaĢtırma 

Yönetmeliğinin “Dengeleme Birimleri ve Kayıt Kuralları” baĢlıklı 22 nci maddesi 
kapsamında olanlar, dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaftır.) 

 



5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi  
Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunda Yenilenebilir Enerji 

     Kanun Koyucu yenilenebilir enerji kaynaklarının teĢviki ve bu konudaki 
düzenlendirmelerdeki yetersizliği gidermek için 18.5.2005  tarihli ve 25819 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunu çıkarmıĢtır. Bu 
Kanunun amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı 
kullanımının yaygınlaĢtırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde 
ekonomiye kazandırılması, kaynak çeĢitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların 
gerçekleĢtirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliĢtirilmesidir . 

 
Kanunda yenilenebilire iliĢkin iki tanım yer alıyor; 

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) : Hidrolik, rüzgâr, güneĢ, jeotermal, biyokütle, 

biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını, 
  

Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları : Rüzgâr, güneĢ, 

jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi 
veya rezervuar alanı onbeĢ kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesisi 
kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını, 
 (EPLY’den farkı kanal ve nehir tipinde 50 MWe sınırlaması ile yüz milyon 
metre küp rezervuar hacmi sınırlaması yok!) 



Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi  
Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunda 
Yenilenebilir Enerji 

• 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanun 
kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim tesislerinin desteklenmesi amaçlanmıĢ ve bu 
Kanunla EPDK’ya Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesinin 
(YEK Belgesi) verilmesi ve Türkiye ortalama elektrik 
toptan satıĢ fiyatının belirlenmesi görevleri verilmiĢtir. 

• 4 Ekim 2005 tarihli Ve 25956 Sayılı Resmi Gazetede 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine 
ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
yayımlanmıĢtır. 



Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi  
Üretimi Amaçlı Kullanımına ĠliĢkin Kanunda 
Yenilenebilir Enerji 

• YEK BELGESĠ yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda 
alım satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için 
üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiye EPDK tarafından verilen 
belgedir. 

• Bugüne kadar EPDK tarafından YEK Belgesi 
verilmemiĢtir. 

 



YEK BELGESĠ 

  Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 
enerjisinin iç piyasada ve uluslararası piyasalarda alım 
satımında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için üretim 
lisansı sahibi tüzel kiĢiye EPDK tarafından "Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verilir. 

   
 YEK Belgesi; 
• Ġsteğe bağlı 
• BaĢvuruları 30 iĢgününde sonuçlandırılır 
• Geçerlilik süresi 1 yıl 
• Yönetmeliğin yayımını takip eden dönem için verilir 
• Verilen kiĢilerin listesi, üretim miktarları,üretim yapılan 

dönem ve iptaller Kurum web-sayfasında duyurulur 
 



 
 
 
5346 SAYILI KANUNDA YER ALAN DESTEKLEMELER: 
  

• ÜRETĠLEN ELEKTRĠĞĠN ALIMINA ĠLĠġKĠN TEġVĠKLER 
  
       PERAKENDE SATIġ LĠSANSI SAHĠBĠ TÜZEL KĠġĠLERĠN HER BĠRĠ, BĠR 

ÖNCEKĠ TAKVĠM YILINDA SATTIKLARI ELEKTRĠK ENERJĠSĠ MĠKTARININ 
ÜLKEDE SATTIKLARI TOPLAM ELEKTRĠK ENERJĠSĠ MĠKTARINA ORANI 
KADAR, YEK BELGELĠ ELEKTRĠK ENERJĠSĠNDEN SATIN ALMAK 
ZORUNDADIR. 

       Satın alınacak elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat; EPDK'nın 
belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye ortalama elektrik toptan satıĢ fiyatıdır. 
Uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karĢılığı Türk Lirasından az, 5,5 
Euro Cent/kWh karĢılığı Türk Lirasından fazla olamaz.  

        2009 yılı için Kurul kararı ile belirlenen fiyat 13,32 KrĢ/kWh’dır. 
 
 Söz konusu teĢvikten; 
   
   -    31/12/2013 tarihinden önce iĢletmeye giren, 
               - Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten                   

       YEK Belgeli tesislerin, 
               -     ĠĢletmede on yılını tamamlamamıĢ olanları, 
 
 faydalanabilir. 



5346 SAYILI KANUNDA YER ALAN DESTEKLEMELER: 
 
ÜRETĠLEN ELEKTRĠĞĠN ALIMINA ĠLĠġKĠN TEġVĠKLER 

 

• Dolayısıyla, elektrik alımına iliĢkin teĢvik 
açısından mevcut Kanunda kaynak bazında 
herhangi bir ayrım gözetilmemiĢ ve her 
kaynak aynı fiyat ve sürelere tabi 
tutulmuĢtur. 



5346 SAYILI KANUNDA YER ALAN DESTEKLEMELER: 

• YER TEMĠNĠNE ĠLĠġKĠN TEġVĠKLER 
 

 A) Orman vasıflı olan veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan taĢınmazlardan tesis, ulaĢım yolları ve 
Ģebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak 
olanlar hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı 
tarafından bedeli karĢılığında izin verilir, kiralama yapılır, irtifak hakkı 
tesis edilir veya kullanma izni verilir. 

 B) Söz konusu taĢınmazların, Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, 
yaylak, kıĢlak ile kamuya ait otlak ve çayır olması halinde, tahsis amacı 
değiĢtirilerek Hazine adına tescil edilir ve Maliye Bakanlığı tarafından 
bedeli karĢılığında kiralama yapılır veya irtifak hakkı tesis edilir.  

 C) 31/12/2012 tarihine kadar devreye alınacak yenilenebilir enerji 
kaynaklı tesislerden, ulaĢım yollarından ve Ģebekeye bağlantı noktasına 
kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve iĢletme dönemlerinin ilk on 
yılında Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki taĢınmaz mallar için izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni 
bedellerine % 85 indirim uygulanır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Geliri alınmaz.  

 D) Hidroelektrik üretim tesislerinin rezervuar alanında bulunan Hazinenin 
özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmaz 
mallar için bedelsiz olarak kullanıma izni verilir. 

 E) Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu veya Hazine arazilerinde 
yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici 
imar planları düzenlenemez. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5346 SAYILI KANUNDA YER ALAN DESTEKLEMELER: 

• YATIRIM DÖNEMĠ UYGULAMALARINA YÖNELĠK TEġVĠKLER 
  

 a) Enerji üretim tesis yatırımları, 

  

 b) Kullanılacak elektro-mekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak 
temini, 

  

 c) GüneĢ pilleri ve odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim sistemleri 
kapsamındaki yapılacak AR-GE ve imalat yatırımları, 

 

 d) Biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya yakıt üretimine 
yönelik AR-GE tesis yatırımları, 

  

 Bakanlar Kurulu kararı ile teĢviklerden yararlandırılabilir . 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Biyokütle tanımı biyogazı da içerdiğinden “biyogaz” 
kelimesi tanımlar maddesinden çıkarılmıĢtır. 

• Tanımlar maddesine “çöpgazı”, “PMUM”, “YEK toplam 
bedeli” ve “ödeme yükümlülüğü oranı” “YEK Destekleme 
Mekanizması”tanımları eklenmiĢtir. 

• Elektrik enerjisi üretimine yönelik yenilenebilir kaynak 
alanlarının ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢü alınarak 
belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve 
kullanılmasına iliĢkin usul ve esasların yönetmelikle 
düzenleneceği, belirlenen yenilenebilir kaynak alanlarının 
imar planlarına re’sen iĢlenmek üzere Bakanlık tarafından 
ilgili mercilere bildirileceği hüküm altına alınmıĢtır.  



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Kaynak bazında ayrıma gidilmiĢ ve her kaynak için iĢletmedeki 
ilk ve ikinci on yıl için uygulanacak fiyatlar 
belirlenmiĢtir.(Tasarının yeni halinde ikinci on yıl kaldırılmıĢ ve 
güneĢ için farklı uygulama öngörülmüĢtür.) YEK destekleme 
mekanizması ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve 
bunlara yapılacak ödemelere iliĢkin usul ve esaslar tespit 
edilmiĢtir. Buna göre mekanizmaya tabi olabilmek için; 

    - YEK Belgesi almak 
  - 31 Ekim tarihine kadar EPDK’ya baĢvurmak 
  - Lisansa konu üretim tesisinin 31/12/2015           

tarihinden önce iĢletmeye girmesi 
 gerekmektedir. 
 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Mekanizmanın iĢleyiĢi 
 1. Kanuna ekli I sayılı cetvelde, kaynak bazında sınıflandırma 

yapılmıĢ ve her kaynak için fiyatlar belirlenmiĢtir. 
 2. YEK toplam bedeli= YEK bedellerinden oluĢan toplamı ifade eder. 
    YEK bedeli= üretim tesisinin sisteme verdiği elektrik miktarı x 

cetvelde yer alan fiyatın TL karĢılığı 
   3. Ödeme yükümlülüğü oranı= her bir tedarikçinin tüketicilerine 

sattığı elektrik enerjisi miktarı /  tedarikçilerin tamamının tüketicilere 
sattığı toplam elektrik enerjisi miktarı 

   4. Her bir tedarikçinin ödemek zorunda olduğu miktar: YEK Toplam 
bedeli x Ödeme yükümlülüğü oranı 

   Tedarikçilerden yapılan tahsilat her bir tüzel kiĢiye payları oranında 
dağıtılır. 

 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Yatırımcının önünü görebilmesi açısından 31/12/2015 
tarihinden sonra iĢletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim 
tesisleri için uygulanacak fiyat ve sürelerin, ilki 31/12/2011 
tarihinden önce yayımlanmak kaydıyla Bakanlar Kurulu 
tarafından belirleneceği, Bakanlar Kurulunun, I sayılı cetvelde 
yer almayan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesis tipleri için de uygulanacak fiyat ve süreyi belirlemeye 
yetkili olduğu hüküm altına alınmıĢtır.  

• TeĢvik mekanizmasının sürekliliğini sağlama açısından siyasi 
iradeye öncekine göre daha geniĢ yetki verilmiĢtir. Bu yetki 
hem süreye iliĢkin olarak verilmiĢ hem de I sayılı cetvelde yer 
almamakla birlikte yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul 
edilen kaynakların desteklenmesinde tanınmıĢtır. Yatırımcıların 
önünü görebilmeleri açısından, siyasi iradenin tanınan yetkileri 
zamanında ve yerinde kullanması büyük önem arz etmektedir. 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Ancak kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı 
onbeĢ kilometrekarenin altında olan hidroelektrik 
üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi 
üretim kaynakları Kanun kapsamına alınırken, 
büyük hidroelektrik tesisleri tasarıyla da kapsam 
dıĢında tutulmuĢtur. 2001/77/EC sayılı AB 
Direktifi’nde böyle bir sınırlama öngörülmemiĢken, 
söz konusu tesis yatırımlarının zaten ilave bir 
teĢvik ihtiyacı olmaksızın gerçekleĢtirilebileceğinin 
düĢünülmüĢ ve düzenlemenin bu yönde yapılmıĢ 
olması, Kanunun öngördüğü esas amaçla 
bağdaĢmamaktadır. 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Arazi teminine iliĢkin teĢvikleri 
incelediğimizde, izin, kira, irtifak hakkı ve 
kullanma izni bedellerine yapılan indirimin 
süresinin on yıl yerine on beĢ yıl olarak 
değiĢtirildiğini ve 31/12/2012 olan 
iĢletmeye girme Ģartının 2015 olarak 
uzatıldığını görmekteyiz. 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Tasarıda Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ile tabiatı koruma 
alanlarında, muhafaza ormanlarında, yaban hayatı geliĢtirme 
sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde, içme ve 
kullanma suyu koruma alanlarında ilgili Bakanlığın, doğal sit 
alanlarında ise ilgili koruma bölge kurulunun olumlu görüĢü 
alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir hükmü yer 
almaktadır. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
yatırımların gerçekleĢtirilmesi konusunda sadece mevzuat 
açısından sıkıntılar yoktur. Aynı zamanda halkın ve sivil toplum 
örgütlerinin bu konuda yeterince bilgilendirilmediği göze 
çarpmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sürdürülebilir çevre 
ile uyumlu olması ilkesi gözetilerek söz konusu yatırımlar 
hakkında gerek kamu kurumları gerekse sivil toplu örgütleri ve 
yöre halkları nezdinde yeterli bilgi akıĢı sağlanmalıdır. 



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü 
azami beĢ yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro 
kojenerasyon tesisleri (Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik 
enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan 
kojenerasyon tesisini ifade eder) için baĢvuru yapılması, 
izin verilmesi,  denetim yapılması ile teknik ve mali usul 
ve esasların, Bakanlık, ĠçiĢleri Bakanlığı ve DSĠ’nin 
görüĢleri alınarak EPDK tarafından çıkartılacak 
yönetmelikle düzenlenecektir. Bu tesislerden hidrolik 
kaynağa dayalı olanlar için SKH verilmesi konusunda Ġl 
Özel Ġdareleri yetkili kılınmıĢtır. 

  



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Yatırım dönemi uygulamalarına iliĢkin teĢvikleri incelediğimizde 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31/12/2015 
tarihinden önce iĢletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan 
mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal 
edilmiĢ olması halinde II sayılı cetvelde yer alan fiyatlar 
çerçevesinde teĢvik mekanizmasının getirildiği görülmektedir. 
(Tasarının yeni halinde mekanik ve/veya elektro-mekanik 
aksamın bedelinin en fazla yüzde otuzunun ithal girdi olması 
kaydıyla  1 Euro cent ilave fiyat uygulanır.)Yerli ürün 
kullanımını teĢvik açısından söz konusu uygulama olumlu 
olarak değerlendirilmektedir.  Zira, yatırımların ekonomik 
gerçekleĢtirilmesi bir tarafa bir an önce de gerçekleĢtirilmesi 
gerekmektedir. Bu açıdan lisans sahibi tüzel kiĢilerin 
lisanslarına konu üretim tesisinin olmazsa olmaz unsurlarına 
en kısa sürede ulaĢmaları gerekmektedir.  



TASARIYLA GELEN YENĠLĠKLER 

• Öte yandan mevcut kanunun 7 nci maddesinde de yatırım 
dönemi uygulamalarına iliĢkin hüküm yer aldığı göz önünde 
bulundurulduğunda tasarıdaki madde ile söz konusu maddenin 
uyumlaĢtırılması gerekmektedir.  

• Ayrıca, her bir kaynak için AR-GE çalıĢmalarının 
desteklenmesi, sivil toplum kuruluĢları ve üniversitelerin bu 
anlamda görevler üstlenmesi ve yapılan çalıĢmalar sonucunda 
ulaĢılan sonuçların yasalara yansıtılması da büyük önem 
taĢımaktadır. 

• ĠĢletmede olan veya iĢletmeye girecek olanlar için 01/01/2011 
tarihinden itibaren on yıl süreyle sistem kullanım tarifelerine 
yüzde doksan oranında indirim getirilmiĢtir.  
 



5403 sayılı  
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun  
13/f maddesi:  
 

    Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım 
arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı 
dıĢında kullanılamaz. Ancak, 

  - Alternatif alan bulunmaması 
  - Toprak Koruma Kurulunun uygun görmesi 
  - EPDK’nın talebi 
  - Toprak koruma projelerine uyulması 
  - Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığınca izin verilmesi  
  koĢuluyla, söz konusu tarım alanları yenilenebilir enerji 
  kaynak alanları için amaç dıĢı kullanılabilir. 



Teşekkürler….. 

 

Hacı Yusuf ÇINAR 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

ycinar@epdk.gov.tr 
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