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YEK Elektrik Direktifi  
(2001/77/EC), 
Gelişmeler ve Türk Mevzuatı ile 
Karşılaştırma

Zerrin TaZerrin Taçç ALTUNTAALTUNTAŞŞOOĞĞLULU
EUROSOLAR TEUROSOLAR Tüürkiyerkiye--INFORSE INFORSE ÇÇALIALIŞŞTAYITAYI
Avrupa BirliAvrupa Birliğği Yenilenebilir Enerji politikalari Yenilenebilir Enerji politikalarıı ve Tve Tüürkiyerkiye
1515--16 Aral16 Aralıık 2007k 2007

Amaç : İç elektrik piyasasında YEK’den üretilen elektriğin 
oranının artırılmasını teşvik etmek

Hedef : YEK’den üretilen elektriğin brüt elektrik tüketi-
mindeki payınının 2010 yılında % 21’e (AB-25) 
ulaştırmak  (AB-15 % 22.1)

YEK-Elektrik Direktifi 
2001/77/EC

YEK-Elektrik Direktifi 
2001/77/EC

YEK-e’nin % olarak tüketimi için 
ulusal hedefler belirlemesi
Ulusal destek planları uygulanması
YEK-e için kaynak garantisi 
oluşturması
Yetkilendirme konusundaki ulusal 
idari prodürlerin basitleştirilmesi
YEK-e’nin dağıtım ve iletim siste-
mine girişinin  garanti edilmesi ve 
adil uygulanması

Komisyon Değerlendirme 
Raporları 

26.5.2004 COM (2004) 366 
7.12.2005 COM (2005) 627 
10.1.2007 COM ( 2006) 849

Üye ülkelerdeki Gelişmeler 
Direktifin hukuk sistemine aktarma  
YEK-e ile ilgili hedefler belirleme
Destek planları uygulanması
Elde edilen sonuçları değerlendirme ve raporlama

Uygulanan Politikalar ve Hedeflere Ulaşma 
Durumuna Göre Üye Devletlerin Durumu

MMüükemmel: Hedeflerini yakalamak kemmel: Hedeflerini yakalamak üüzere olan zere olan üülkeler lkeler 
((☺☺ ☺☺)): : Danimarka, Almanya, MacaristanDanimarka, Almanya, Macaristan

Hedeflerine ulaHedeflerine ulaşşmada iyi bir fmada iyi bir fıırsat yakalayan rsat yakalayan üülkeler lkeler 
((☺☺)): : İİspanya, Finlandiya, spanya, Finlandiya, İİrlanda, Lrlanda, Lüüksemburg, ksemburg, İİsvesveçç, Hollanda, Hollanda

Hedeflerine ulaHedeflerine ulaşşmak imak iççin ek in ek ççaba gerekli aba gerekli üülkeler lkeler (( )): : 
ÇÇek Cum, Litvanya, Polonya, Slovenya, ek Cum, Litvanya, Polonya, Slovenya, İİngilterengiltere

Hedeflerine ulaHedeflerine ulaşşmak imak iççin daha gin daha güçüçllüü ek ek ççaba gerekli aba gerekli 
üülkeler lkeler (( )): : BelBelççika, Yunanistan, Portekizika, Yunanistan, Portekiz

Hedeflerinden Hedeflerinden ççok uzak olan ok uzak olan üülkeler lkeler (( )): : Avusturya, Avusturya, 
Fransa, Fransa, İİtalya, Ktalya, Kııbrbrııs, Estonya, Letonya, Malta, Slovak Cum.s, Estonya, Letonya, Malta, Slovak Cum.
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Engeller ve Komisyon Önerileri
İİdari Engeller : dari Engeller : 

ÇÇok sayok sayııda yetkili kurum varlda yetkili kurum varlığıığı ve ve 
koordinasyon eksiklikoordinasyon eksikliğğii
İİzinlerin alzinlerin alıınmasnmasıınnıın uzun sn uzun süüre re 
gerektirmesigerektirmesi
Arazi planlamasArazi planlamasıında YEKnda YEK’’e yeterli e yeterli 
yer verilmemesiyer verilmemesi

ŞŞebekeye Eriebekeye Erişşim :im :
YEKYEK--ee’’nin nin ööncelikli olarak ncelikli olarak şşebekeebeke--
ye eriye erişşimi saimi sağğlanmaslanmasıı
ŞŞebeke baebeke bağğlantlantııssıı ve gve güçüçlendirme lendirme 
ile ilgili kurallarile ilgili kurallarıın olun oluşşturmasturmasıı
Maliyetlerin tamamMaliyetlerin tamamıı veya kismi  veya kismi  
paylapaylaşışımmıı

Komisyon Komisyon ÖÖnerileri :nerileri :
Tek aTek aşşamalamalıı izin verme kurumlarizin verme kurumlarıı
İİzin verme prosedzin verme prosedüürleri ile ilgili arleri ile ilgili aççıık ve k ve 
anlaanlaşışıllıır kr kıılavuzlarlavuzlar
KKüçüüçük projeler ik projeler iççin basit prosedin basit prosedüürlerrler
AB AB ççevre mevzuatevre mevzuatıı ile iliile ilişşkiki

ŞŞebekeye baebekeye bağğlantlantıı, yat, yatıırrıım m 
maliyetlemaliyetle--rinin rinin üüslenilmesi ve slenilmesi ve 
paylapaylaşışımmıı ile ilgili  aile ilgili  aççıık ve ayk ve ayıırrıımcmcıı
olmayan kurallarolmayan kurallar
PlanlamalarPlanlamalarıın gelecekteki n gelecekteki 
geligelişşmelere gmelere gööre yapre yapıılmaslmasıı
AAççıık, adil ve dak, adil ve dağığıttıım sistemine m sistemine 
babağğlantlantıınnıın yararlarn yararlarıınnıı ggööz z öönnüüne ne 
alan fiyatlandalan fiyatlandıırma  rma  

Türkiye’de YEK ile İlgili 
Mevzuat

5346 say5346 sayııllıı ““Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji 
KaynaklarKaynaklarıınnıın Elektrik Enerjisi n Elektrik Enerjisi ÜÜretimi retimi 
AmaAmaççllıı KullanKullanıımmıına na İİlilişşkin Kanunkin Kanun”” ve ve 
ilgili ikincil mevzuat ilgili ikincil mevzuat 
4628 say4628 sayııllıı ““Elektrik PiyasasElektrik Piyasasıı Kanunu ve Kanunu ve 
ilgili ikincil mevzuatilgili ikincil mevzuat””
DiDiğğer ilgili kanunlar (er ilgili kanunlar (ÇÇevre, evre, 
KamulaKamulaşşttıırma ve tesis kurulmasrma ve tesis kurulmasıı ile ilgili ile ilgili 
mevzuat vb.)mevzuat vb.)

5346 sayılı YEK-E Kanunu

Kanun ile YEK belgesine sahip Kanun ile YEK belgesine sahip üüretim lisansretim lisansıı sahibi sahibi 
ttüüzel kizel kişşinin inin üürettirettiğği YEKi YEK--E iE iççin alin alıım zorunlulum zorunluluğğu ile u ile 
birlebirleşştirilmitirilmişş sabit fiyat sistemi getirilmisabit fiyat sistemi getirilmişş ve YEKve YEK--E E 
satsatıın alma fiyatn alma fiyatıı iiççin alt ve in alt ve üüst sst sıınnıırlar belirlenmirlar belirlenmişştir.tir.
Uygulanacak fiyat her yUygulanacak fiyat her yııl il iççin EPDKin EPDK’’nnıın belirledin belirlediğği i bir bir 
yyııl l öönceki Tnceki Tüürkiye Ortalama Toptan Satrkiye Ortalama Toptan Satışış FiyatFiyatııddıır.r. Bu Bu 
fiyat  5 fiyat  5 €€cent/kWh karcent/kWh karşışıllığıığı TLTL’’den az, 5.5 den az, 5.5 €€cent cent 
/kWh kar/kWh karşışıllığıığı TLTL’’den fazla olamazden fazla olamaz
Sabit fiyat tarifesi 31 .12. 2011 tarihine kadar iSabit fiyat tarifesi 31 .12. 2011 tarihine kadar işşletmeye letmeye 
giren tesislerin ilk 10 ygiren tesislerin ilk 10 yııllıı gegeççerlidir.erlidir.

5346 sayılı YEK-E Kanunu

Orman ve Hazine arazileri kullanımı ile ilgili destek : 
2011 yılı sonuna kadar devreye alınacak bu tesislerden 
ulaşım yollarından ve şebekeye bağlantı noktasına 
kadarki enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme 
dönemlerinin ilk 10 yılında izin, kira, irtifak hakkı ve 
kullanma izin bedellerinde % 85  indirim
Orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma Özel
Ödenek Gelirleri muafiyeti

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin 
Teşviki Açısından 2001/77/EC Direktifi ile İlgili Türk 
Mevzuatı’nın Karşılaştırması (1/4) 

Yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili 
genel bir tanım ve 
kanun kapsamında 
YEK olmak üzere 
iki ayrı anım yer 
almaktadır. Hidro-
lik YEK olarak  
tanımlanmış ancak 
teşvilerden yarar-
lanma için sınır 
getirilmiştir. 
Hibrid santrallar 
tanıma dahil 
değildir

Madde 25346 sayılı KanunTanımlar
Hidrolik kaynakların 
kapsamına ilişkin bir 
sınırlama yoktur. 
Biyokütle tanımına ek 
olarak depolama gazı ve 
arıtma tesisi gazı ayrı
kalemler olarak 
tanımlanmıştır. 
Hibrid santrallerden 
üretilen elektriğin yek’den 
sağlanan kısmı ve depola-
ma sistemlerini doldur-
mak için kullanılan 
elektrik YEK-E tanımı
kapsamındadır

Madde 22001/77/EC 

Direktifi

İçerikKanun

Madde 
No

Türk MevzuatıİçerikMadde 
No

AB 
Mevzuatı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin 
Teşviki Açısından 2001/77/EC Direktifi ile İlgili Türk 
Mevzuatı’nın Karşılaştırması (2/4) 

YEK-E’nin teş-
vikli fiyatla satın 
alınması. Arazi 
teşvikleri
Yatırım, imalat, 
AR-GE tesis ya-
tırımları ile ilgili 
teşvikler. Bu 
konuda BKK 
çıkarılmadı.

Madde 6,8

Madde 7 

5346 Sayılı KanunÇekici destek planlarının 
verimli uygulanması

Madde 42001/77/EC 
Direktifi

Halen elektrik 
üretiminde 
YEK-E payı
yaklaşık % 25’tir. 
Bu oranın uzun 
dönem planlarda 
aynı kalması
planlanmaktadır.

--5346 ve 4628 sayılı
Kanunların Birincil 
ve ikincil 
mevzuatlarında 
tanımlanmış resmi 
bir hedef yok

Ulusal gösterge hedefleri 
YEK’ten üretilen 
elektriğin tüketiminin 
toplam ulusal elektrik 
tüketimi içindeki yüzdesi

Madde 32001/77/EC 

Direktifi

İçerikKanun/

Madde 
No

Türk MevzuatıİçerikMadde 
No 

AB 
Mevzuatı
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin 
Teşviki Açısından 2001/77/EC Direktifi ile İlgili Türk 
Mevzuatı’nın Karşılaştırması (3/4) 

YEK Belgesi
Aynı zamanda 
teşvikli fiyatlar-
dan yararlanma 
sağlar

Madde 5
Yönetmelik 
maddeleri

5346 sayılı Kanun
YEK Belgesi 
Verilmesine İlişkin 
Yönetmelik

YEK’dan üretilen 
elektriğin kaynak garantisi

Madde 52001/77/EC 
Direktifi

Lisans başvurula-
rının inceleme ve 
değerlendirme 
süreleri tanımlan-
mıştır. 

Madde 7, 9Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği

YEK-E üretimi önündeki 
idari engelleri azaltması
Farklı kurumlar arasında 
yetersiz koordinasyon/ 
karmaşık ve uzun yetki-
lendirme prosedürlerini 
azaltmak. 

Madde 62001/77/EC 
Direktifi

YEK-E tesisleri 
Lisans bedellerin 
de indirimler
Dengeleme biri 
mi olma yüküm 
lüğü muafiyeti

Madde 
12,17,19,30
Madde 18

Madde 31

Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği
Dengeleme ve Uzlaş-
tırma Yönetmeliği
Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği

Çekici destek planlarının 
verimli uygulanması

Madde 42001/77/EC 

Direktifi

İçerikKanun/

Madde 
No

Türk MevzuatıİçerikMadde 
No 

AB 
Mevzuatı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin 
Teşviki Açısından 2001/77/EC Direktifi ile İlgili Türk 
Mevzuatı’nın Karşılaştırması (4/4) 

-------Gelişmelerin raporlanma-
sı. 
Üye ülkelerin her iki yılda 
bir iklim değişikliği 
yükümlülükleri ile ne 
ölçüde tutarlı olduklarını
da dikkate alarak ulusal 
hedeflerinin gerçekleşme 
durumunu analiz eden bir 
rapor hazırlamaları ve 
yayımlamaları öngörül-
mektedir 

Madde 3,4, 
6 ve 8

2001/77/EC 
Direktifi

Şebekeye 
bağlantıda öncelik

Madde 38Elektrik Piyasası
Lisans 
Yönetmeliği

YEK-E’nin adil, ayırımcı
olmayan kurallar ve şeffaf 
fiyatla şebekeye erişimi, 
Şebeke bağlantı ile ilgili 
standart kurallar

Madde 72001/77/EC 
Direktifi

İçerikKanun/

Madde 
No

Türk 
Mevzuatı

İçerikMadde 
No 

AB 
Mevzuatı

TeTeşşekkekküürler rler 
zaltuntasoglu@gmail.comzaltuntasoglu@gmail.com


