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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
YERLİ AKSAM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�k, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�nde

yerl� aksam kullanımının desteklenmes� amacıyla, söz konusu tes�slerde kullanılan aksamlara uygulanacak yerl� katkı
f�yatlarına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k

Enerj�s� Üret�m� Amaçlı Kullanımına İl�şk�n Kanunun 6/B maddes�ne ve 29/1/2021 tar�hl� ve 3453 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Aksam: Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde ve Ek-2’s�nde bel�rt�len teçh�zatı,
b) Aksam/bütünleşt�r�c� parça �malatçısı: Serbest bölgeler dâh�l Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�nde kurulu

ve sanay� s�c�l belges�ndek� “üret�m konusu” �çer�ğ�nde yer alan aksamı/bütünleşt�r�c� parçayı �mal eden sanay�
�şletmeler�n�,

c) Ana kaynak: B�rden çok kaynaklı elektr�k üret�m tes�sler�nde önl�sans veya l�sans başvurusunda terc�h
ed�len kaynağı,

ç) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
d) Başvuru sah�b�: YADF’den faydalanmak �steyen önl�sans/l�sans sah�b� tüzel k�ş�y�,
e) B�rleş�k yen�leneb�l�r elektr�k üret�m tes�s�: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan tamamı

yen�leneb�l�r, b�rden fazla enerj� kaynağından elektr�k üretmek amacı �le kurulan tek b�r elektr�k üret�m tes�s�n�,
f) Bütünleşt�r�c� parça: Aksam �malatında kullanılan ve bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde bel�rt�len teçh�zatı,
g) Destekley�c� kaynaklı elektr�k üret�m tes�s�: Üret�m tes�sler�nde ısıl dönüşüm sürec�nde d�ğer b�r enerj�

kaynağından da faydalanılan tek b�r elektr�k üret�m tes�s�n�,
ğ) Elektr�k üret�m tes�s�: 14/3/2013 tar�hl� ve 6446 sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu uyarınca kurulan

yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına dayalı elektr�k üret�m tes�s�n�,
h) EPDK: Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunu,
ı) Kanun: 10/5/2005 tar�hl� ve 5346 sayılı Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Elektr�k Enerj�s� Üret�m� Amaçlı

Kullanımına İl�şk�n Kanunu,
�) Kapas�te artışı: L�sansa derced�len mekan�k kurulu güçtek� artışı,
j) Kayıtlı elektron�k posta (KEP) adres�: 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanununun 7/a maddes�

uyarınca tebl�gata esas elektron�k �let�ler�n gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l olmak üzere kullanımına �l�şk�n olarak
hukuk� del�l sağlayan elektron�k postanın n�tel�kl� şekl�n�,

k) Sert�f�ka uygunluk belges� (SUB): TSE tarafından ver�len, Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde veya Ek-2’s�nde
bel�rt�len �lg�l� tes�s türler�ne göre düzenlenen aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların, kapsamında bulunduğu standartlara
veya kr�terlere uygunluğunu gösteren belgey�,

l) TSE: Türk Standardları Enst�tüsünü,
m) Ün�te: Bağımsız olarak yük alab�len ve yük atab�len her b�r üret�m grubunu,
n) Yardımcı kaynak: B�rden çok kaynaklı elektr�k üret�m tes�sler�nde önl�sans veya l�sans başvurusunda

kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındak� d�ğer kaynak ya da kaynakları,
o) Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarını Destekleme Mekan�zması (YEKDEM) Yönetmel�ğ�: 1/10/2013 tar�hl� ve

28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Belgelend�r�lmes� ve Desteklenmes�ne
İl�şk�n Yönetmel�ğ�,

ö) Yerl� aksam: Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’� veya Ek-2’s�nde bel�rt�len �lg�l� tes�s türler�ne göre düzenlenen
aksamlardan bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca YADF’den faydalanması uygun görülen aksamı,

p) Yerl� aksam destek f�yatı (YADF): Bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde bel�rt�len l�ste uyarınca her b�r elektr�k
üret�m tes�s� �ç�n ABD Doları cent/kWh veya Ek-2’s�nde bel�rt�len l�ste uyarınca her b�r elektr�k üret�m tes�s� �ç�n Türk
L�rası kuruş/kWh olarak hesaplanan f�yatı,

r) Yerl� aksam tesp�t heyet�: YADF’den faydalanmak �sten�len aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın �malat yer�n�
ve/veya elektr�k üret�m tes�s�nde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık tarafından oluşturulan en az 2 k�ş�l�k
heyet�,



s) Yerl� katkı f�yatı (YKF): Ek-1’de bel�rt�len l�ste �ç�n 5346 sayılı Kanunun II sayılı cetvel�nde ABD Doları
cent/kWh veya Ek-2’de bel�rt�len l�ste �ç�n 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan �lg�l� tes�s türler�ne göre
Türk L�rası kuruş/kWh olarak düzenlenen yerl� katkı f�yatını,

ş) Yerl� katkı oranı (YKO): 13/9/2014 tar�hl� ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerl� Malı Tebl�ğ�
(SGM 2014/35)’ne göre düzenlenen yerl� malı belges�ndek� oranı,

t) Yerl� malı belges� (YMB): Yerl� Malı Tebl�ğ� (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve ürünün yerl� katkı
oranının en az %51 olduğunu gösteren belgey�

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte geçmekle b�rl�kte tanımlanmamış d�ğer ter�m ve kavramlar, elektr�k p�yasası �le �lg�l�

mevzuattak� anlam ve kapsama sah�pt�r.
İKİNCİ BÖLÜM

YADF Başvurusunun Yapılması ve Değerlend�r�lmes�
Yurt �ç� �malatın denetlenmes�
MADDE 4 – (1) YADF’den faydalanmak �steyen başvuru sah�b�ne a�t elektr�k üret�m tes�sler�nde kullanılacak

aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların planlanan �malat programları, Ek-3’tek� d�lekçe formatı �le başvuru sah�b�
tarafından Bakanlığa sunulur.

(2) YADF’den faydalanmak �steyen başvuru sah�b�ne a�t elektr�k üret�m tes�sler�nde kullanılacak
aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların �malat yerler�ne �l�şk�n denet�mler, başvuruya esas tüm aksamlar/bütünleşt�r�c�
parçalar �ç�n YADF’den faydalanmadan önce yerl� aksam tesp�t heyet� tarafından yapılab�l�r.

(3) Yerl� aksam tesp�t heyet�, gerek görmes� hal�nde aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların alt b�leşenler�n�n
üret�ld�ğ� �malatçıları da denetleyeb�l�r.

(4) YADF’den faydalanmak �steyen başvuru sah�b�ne a�t elektr�k üret�m tes�s�nde �nşaat ve/veya montaj
yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya da dışarıdan marka, model/ser� no ve c�ns� b�lg�s� tesp�t�
sonradan yapılamayacak şek�lde kapalı hale get�r�lmes� gereken aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar varsa, tes�s �nşa
ed�lmeden veya montajı b�tmeden yer�nde denet�m� yapılmak üzere, bu durum başvuru sah�b� tarafından Ek-3’tek�
d�lekçe formatı �le  Bakanlığa sunulur.

 (5) Bakanlığın �malat süreçler� �le elektr�k üret�m tes�sler�nde �nşaat ve/veya montaj yapılması sırasında
yer�nde denet�m yapamadığı durumlarda, �lg�l� aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın kullanıldığı her b�r ün�teye, ser� �malat
olması durumunda en az b�r ün�teye a�t olmak üzere; marka, model/ser� no ve c�ns� b�lg�s�n� �çerecek şek�lde fotoğraf,
v�deo vb. araçlar yardımıyla oluşturulan �malat ve elektr�k üret�m tes�s� montaj sürec�ne a�t rapor, başvuru sah�b�
tarafından Bakanlığa sunulur.

(6) YADF’den faydalanmakta olan başvuru sah�b� modern�zasyon, yen�leme ve değ�ş�m �şlemler�nde
aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın �malat sürec�n� ve elektr�k üret�m tes�s�ne montajını başlangıç aşamasında Bakanlığa
b�ld�rmekle yükümlüdür. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den
faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger�
ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(7) Bakanlık veya yerl� aksam tesp�t heyet�, başvuru �le �lg�l� olarak gerekl� gördüğü her türlü b�lg� ve belgey�
aksam/bütünleşt�r�c� parça �malatçısından ve/veya başvuru sah�b�nden talep edeb�l�r. Bakanlığın veya yerl� aksam
tesp�t heyet�n�n talep ett�ğ� b�lg� ve belge başvuru sah�b� tarafından Bakanlığın b�ld�r�m ve/veya Ek-6’dak� elektr�k
üret�m tes�s� yer�nde denet�m tutanağı tar�h�nden �t�baren en geç 30 gün �çer�s�nde Bakanlığa sunulur. Aks� takd�rde
başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında
�şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

 (8) Başvuru sah�b�, talep ed�len tekn�k ve �dar� tüm b�lg� ve belge, gerekl� personel, araç, gereç, �nceleme, test
ve kontrol olanakları �le aksam/bütünleşt�r�c� parça �malatçısında ve elektr�k üret�m tes�s�nde can, mal ve saha
emn�yet�n� �lg�l� mevzuata uygun olarak sağlamakla yükümlüdür.

(9) Bakanlık, bu Yönetmel�k kapsamında yürütülen �ş ve �şlemler �ç�n b�r başka kurum/kuruluşu
görevlend�reb�l�r. Ancak, Bakanlığın görevlend�rd�ğ� kurum/kuruluşlar söz konusu faal�yet� b�r başka kurum/kuruluş
aracılığıyla yaptıramaz.

Sert�f�ka uygunluk belges�n�n düzenlenmes�
MADDE 5 – (1) Aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t; TSE veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve

H�zmet Belgelend�rmes� Yapan Kuruluşlar �ç�n Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akred�tasyon Forumu
(IAF) �le karşılıklı tanıma anlaşması �mzalamış ulusal akred�tasyon kurumları tarafından akred�te ed�lm�ş kuruluşlarca
düzenlenen uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kr�terler�ne uygunluğunu bel�rten t�p sert�f�kası
ve/veya ürün sert�f�kası veya b�r�m doğrulama sert�f�kası veya b�leşen sert�f�kası, aksam/bütünleşt�r�c� parça �malatçısı
tarafından tem�n ed�l�r.

(2) Aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t bu sert�f�kalar �le bu sert�f�kalara �l�şk�n muayene ve deney raporları
kapsamında bulunduğu standartlara veya kr�terlere uygunluğu değerlend�r�lmek üzere TSE’ye sunulur.

(3) TSE, sunulan �lg�l� sert�f�kaların uygunluğunu, standart kapsamını, geçerl�l�k süres�n�, sert�f�kayı
düzenleyen kurumun akred�tasyon durumlarını değerlend�r�r ve değerlend�rme sonucunda uygun bulunanlar �ç�n Ek-



4’te yer alan n�ha� SUB’u düzenler.
(4) Başvuru sah�b�, Ek-1’de bel�rt�len aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar veya Ek-2’de bel�rt�len aksamlara �l�şk�n

TSE tarafından düzenlenen n�ha� SUB’u Bakanlığa başvuru esnasında sunar.
(5) Temel teknoloj� veya t�p yönünden �lk defa �malatı gerçekleşt�r�lm�ş olup; belgelend�rme �şlemler�ne

başlanmış ancak belgelend�rme �şlemler� tamamlanmamış aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar �ç�n b�r�nc� fıkrada yer alan
�lg�l� standardın gerekt�rd�ğ� sert�f�kalar  (t�p sert�f�kası ve/veya ürün sert�f�kası veya b�r�m doğrulama sert�f�kası veya
b�leşen sert�f�kası) tem�n ed�l�nceye kadar başvuru sah�b�, belgelend�rmeye esas standardın kapsamında bulunan
sert�f�kalardan t�p sert�f�kası �ç�n; protot�p belges�, tasarım doğrulama sert�f�kası, tasarım esaslı değerlend�rme
sert�f�kası, �malat uygunluk sert�f�kası, son değerlend�rme sert�f�kası ve benzer� sert�f�kalardan ve/veya belgelerden
b�r�n� veya b�rkaçını, ürün sert�f�kası veya b�r�m doğrulama sert�f�kası veya b�leşen sert�f�kası �ç�n; b�r�nc� fıkrada
bel�rt�len kuruluşlardan aldığı belgelend�rmeye esas standardın kapsamında başvuru yaptığı ve �ncelemeler�n başladığı
ancak belgelend�rme süreçler�n�n devam ett�ğ�ne da�r yazı ve belgelend�rme sürec�ne �l�şk�n n�ha� belgelend�rmeye
esas olacak belgelend�rme kuruluşu tarafından düzenlenm�ş onaylı �nceleme ve/veya test raporlarını, TSE’ye sunar. Bu
kapsamda TSE tarafından düzenlenecek Ek-4’te yer alan geç�c� SUB �le Ek-4/Lah�ka-1’dek� taahhütname başvuru
sah�b� tarafından Bakanlığa sunulur. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den
faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger�
ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(6) Beş�nc� fıkraya göre başvuru yaparak YADF’den faydalanmaya hak kazanan başvuru sah�b� geç�c� SUB’un
düzenlenme tar�h�nden �t�baren en geç 18 ay �çer�s�nde, b�r�nc� fıkrada yer alan sert�f�kaları tamamlayıp TSE’ye
yen�den müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den n�ha� SUB’u alır ve dördüncü fıkra kapsamında
Bakanlığa sunar. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz,
YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen
EPDK’ya b�ld�r�l�r.

Yerl� malı belges�n�n düzenlenmes�
MADDE 6 – (1) Ek-1’de bel�rt�len aksam/bütünleşt�r�c� parçalar �ç�n YMB düzenlen�rken, tabloda bel�rt�len

bütünleşt�r�c� parça tanımı d�kkate alınmalıdır ve belgedek� YKO en az % 51 olmalıdır. Ek-2’de bel�rt�len aksamlar
�ç�n YMB düzenlen�rken, tabloda bel�rt�len aksam tanım/yapısı ve varsa YKO hesabındak� yerl� g�rd� şartı ve d�ğer
şartlar d�kkate alınmalıdır ve belgedek� YKO en az YMB YKO sutünunda bel�rt�len değerde olmalıdır. Ek-2’de
ver�len tabloda YKO hesabındak� yerl� g�rd� şartı ve d�ğer şartlar sütununda bel�rt�len parçaların/�şlemler�n yurt �ç�nde
�mal ed�lmes�/gerçekleşt�r�lmes� zorunludur. Yerl� Malı Tebl�ğ� ve/veya bu Yönetmel�k kapsamında yapılan
denet�mlerde söz konusu şartların sağlanmadığı tesp�t ed�l�rse başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n
YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le
b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(2) YMB’dek� ürün adı, ürün kodu ve c�ns� b�lg�ler�n�n Ek-1’de bel�rt�len aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar veya
Ek-2’de bel�rt�len aksamların adı �le uyumlu olması zorunludur.

(3) YADF başvurusunda sunulan YMB’dek� �lg�l� aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t model veya ser�
numaraları b�lg�ler�nden b�r� �le beraber marka b�lg�s�n�n, başvuruya esas elektr�k üret�m tes�s�ndek�
aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın görünür kısmında metal et�ket, kazıma, lazer yazım ve benzer� şekl�nde bulunması
zorunludur.

YADF başvurusunun yapılması
MADDE 7 – (1) Ek-1'de bel�rt�len aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar veya Ek-2’de bel�rt�len aksamlar �ç�n

YADF’den b�r sonrak� takv�m yılında faydalanmak �steyen başvuru sah�b�, Ek-5’te bulunan başvuru d�lekçes� formatı
�le �ç�nde bulunulan yılın en geç 1 Aralık tar�h�ne kadar Bakanlığa başvurmak zorundadır.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� başvuru sah�b�, Ek-5’te bulunan başvuru d�lekçes� �le lah�kalarında yer alan
aşağıdak� belgeler�n asıllarını veya noter onaylı suret�n� sunmak zorundadır:

a) Ek-5/Lah�ka-1’de yer alan yerl� aksam başvuru formu,
b) Ek-5/Lah�ka-2’de yer alan yerl� aksam destek f�yatından faydalanılmak �stenen aksam/bütünleşt�r�c� parça

l�stes�,
c) Ek-5/Lah�ka-3’te yer alan beyan ve taahhütname,
ç) Başvuru sah�b� adına düzenlenen s�c�l tasd�knames�, yetk� belges� ve �mza beyannames�,
d) Başvurulan her b�r aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t marka, model/ser� numarası ve c�ns� b�lg�ler�n� �çeren

YMB,
e) Başvurulan her b�r aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t TSE tarafından Ek-4’te yer alan şek�lde düzenlenen

n�ha�/geç�c� SUB,
f) Geç�c� SUB sunulması hal�nde başvurulan her b�r aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t Ek-4/Lah�ka-1’de yer

alan şek�lde düzenlenen taahhütname,
g) Başvurulan her b�r aksama/bütünleşt�r�c� parçaya a�t aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın �malat tes�s�nden

elektr�k üret�m tes�s�ne gönder�ld�ğ�n� gösteren ve marka, model/ser� numarası ve c�ns� b�lg�ler�n� �çeren sevk �rsal�yes�
fotokop�s�,



ğ) Önl�sans/l�sans fotokop�s�.
(3) YADF başvurusu; 30/6/2021 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren elektr�k üret�m tes�sler� �ç�n Ek-1’dek� l�stede

bel�rt�len aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar üzer�nden, 30/6/2021 tar�h�nden sonra �şletmeye g�recek elektr�k üret�m
tes�sler� �ç�n Ek-2’dek� l�stede bel�rt�len aksamlar üzer�nden yapılır.

(4) YADF’den faydalanmakta olan elektr�k üret�m tes�s�nde kapas�te artışı, modern�zasyon, yen�leme, değ�ş�m
veya kısm� kabuller �le �şletmeye g�recek ün�teler�n olması durumunda başvuru sah�b� tarafından yen� ün�telere �l�şk�n
�k�nc� fıkra kapsamındak� belgeler Bakanlığa sunulur. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça
�ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le
b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(5) 30/6/2021 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren b�yokütle enerj�s�ne dayalı üret�m tes�sler�nde kullanılan
kojenerasyon s�stem�ne a�t başvuru sah�b� tarafından hazırlanan Ek-1/Lah�ka-1’dek� teor�k rapor �le Ek-1/Lah�ka-2’de
bel�rt�len taahhütname, bu madde kapsamında bel�rt�len süreler �çer�s�nde Bakanlığa ve TSE’ye sunulur.

(6) 30/6/2021 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren b�yokütle enerj�s�ne dayalı üret�m tes�sler�nde kullanılan
kojenerasyon s�stem�ne a�t Ek-1/Lah�ka-1’de bel�rt�len, TSE tarafından �şletme şartlarında, tes�ste yapılan ölçümlere
göre hazırlanan ve teor�k raporda ver�len değerler�n tey�d�n� �çeren saha doğrulama raporu, başvuru sah�b� tarafından
kojenerasyon s�stem� �ç�n YADF’den faydalanılan �lk yıl �çer�s�nde Bakanlığa sunulur. Bu raporda kojenerasyon
s�stem�ne �l�şk�n ver�m değer�n�n en az %85 (yüzde seksen beş) ve b�r�nc�l enerj� kaynağı tasarruf oranının en az %10
(yüzde on) olmaması durumunda söz konusu kojenerasyon s�stem� �ç�n başvuru sah�b� YADF’den faydalandırılmaz,
YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen
EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(7) B�rleş�k yen�leneb�l�r elektr�k üret�m tes�sler� �le destekley�c� kaynaklı elektr�k üret�m tes�sler�n�n ana ve
yardımcı kaynakları �ç�n ayrı ayrı olmak üzere YADF başvuruları bu madde kapsamında gerçekleşt�r�l�r.

(8) YADF’den faydalanmakta olan elektr�k üret�m tes�s�nde hasar gören aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların
değ�ş�m� veya aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar üzer�nde tam�r/tad�lat yapılması durumlarında tevs�k ed�c� tüm b�lg� ve
belgeler, değ�ş�m�n/tam�r�n/tad�latın yapıldığı tar�hten sonrak� en geç 6 ay �çer�s�nde bu Yönetmel�k kapsamında
değerlend�r�lmek üzere Bakanlığa sunulur. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n
YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le
b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r. Hasar görmüş aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın �malatını geç�c�
sürel� ve kısmen etk�leyen grev, lokavt, �flas, �fa zorluğu ve benzer� hallerden dolayı yurt �ç� kaynaklardan tem�n
ed�lemeyeceğ�n�n anlaşılması hal�nde söz konusu durum tevs�k ed�c� belgelerle b�rl�kte değerlend�r�lmek üzere
Bakanlığa b�ld�r�l�r. Söz konusu olumsuzluğun tesp�t� ve gerekçeler�n�n Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, bu
aksamda/bütünleşt�r�c� parçada yerl�l�k şartı aranmaz.

(9) Bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca Bakanlığa sunulan belgelerde, yanıltıcı b�lg� ve/veya belge
ver�ld�ğ�n�n/düzenlend�ğ�n�n ve bu b�lg�/belgeler �le YADF’den faydalanıldığının tesp�t� hal�nde; başvuru sah�b�, �lg�l�
aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve
ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

YADF başvurusunun değerlend�r�lmes�
MADDE 8 – (1) YADF’den b�r sonrak� takv�m yılında faydalanmak �steyen başvuru sah�b�ne �l�şk�n 7 nc�

madde kapsamında yapılan başvuruların evrak kontrolü yapılarak, kontrol sonucu Bakanlık tarafından �lg�l� başvuru
sah�b�n�n KEP adres�ne başvuru tar�h�nden �t�baren en geç 10 gün �çer�s�nde gönder�l�r. Başvuru sah�b�, bu başvuruya
�l�şk�n varsa eks�k ve/veya yanlış evrakları doğru b�r şek�lde yen�den düzenleyerek en geç 5 gün �ç�nde Bakanlığa
sunar. Bakanlık tarafından yapılan �nceleme net�ces�nde YADF, doğru evrakların sunulma tar�h�nden �t�baren en geç
10 gün �çer�s�nde başvuru sah�b�n�n KEP adres�ne ve EPDK’ya gönder�l�r.

(2) YADF’n�n EPDK’ya gönder�ld�ğ� tar�hten �t�baren elektr�k üret�m tes�s� yer�nde �lk denet�m� en geç 180
gün �çer�s�nde gerçekleşt�r�l�r. Denet�m sonunda Ek-6’dak� elektr�k üret�m tes�s� yer�nde denet�m tutanağı düzenlen�r.
Ancak, YADF başvurusu yapılan aksamın/bütünleşt�r�c� parçanın elektr�k üret�m tes�s�nde ün�te montajı yapılmadığı
takd�rde Ek-6’dak� tutanak olumsuz olarak düzenlen�r. Denet�mde aksamların/bütünleşt�r�c� parçaların herhang�
b�r�nde uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� veya tutanağın olumsuz düzenlenmes� hal�nde; başvuru sah�b�, �lg�l�
aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve
ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(3) YADF’den faydalanma süres�nce, Bakanlık tarafından aksam/bütünleşt�r�c� parça �malatçısında ve elektr�k
üret�m tes�s�nde denet�m gerçekleşt�r�leb�l�r. Bu denet�mlerde herhang� b�r uygunsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde;
başvuru sah�b�, �lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında
�şlem yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(4) YADF başvurusu; 30/6/2021 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren elektr�k üret�m tes�sler� �ç�n Ek-1’de bel�rt�len
l�ste uyarınca, 30/6/2021 tar�h�nden sonra �şletmeye g�recek elektr�k üret�m tes�sler� �ç�n Ek-2’de bel�rt�len  l�ste
uyarınca değerlend�r�l�r.

(5) Başvuru sah�b�n�n tes�s türü bazında YADF’den faydalanab�lmes� �ç�n, Ek-1’de bel�rlenen aksamlar �ç�n
bütünleşt�r�c� parçaların aksam �ç�ndek� oranlarının toplamının en az % 55 olması şartını, Ek-2’de bel�rlenen aksamlar



�ç�n aksam puanları toplamı en az Ek-2’dek� asgar� puan şartını sağlamalıdır. Aks� takd�rde başvuru sah�b�, �lg�l�
aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem yapılması ve
ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(6) Bakanlık, YADF başvurusunun değerlend�r�lmes� sürec�nde elektr�k üret�m tes�s�ne ve aksam/bütünleşt�r�c�
parça �malatçısına a�t her türlü b�lg� ve belgey� başvuru sah�b�nden talep edeb�l�r.

(7) B�rleş�k yen�leneb�l�r elektr�k üret�m tes�sler� �le destekley�c� kaynaklı elektr�k üret�m tes�sler�nde YADF,
ana kaynak bazında ve ana kaynağın faydalanma süres�nce uygulanır. Bu tes�slerde, ana kaynak dışındak� yardımcı
kaynak �ç�n asgar� geçm�ş dönemlerde YADF’ten faydalanılan aksam/bütünleşt�r�c� parçalar kullanılır ve bu
aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar Bakanlık tarafından her takv�m yılı başında �lan ed�l�r. Aks� takd�rde başvuru sah�b�,
�lg�l� aksam/bütünleşt�r�c� parça �ç�n YADF’den faydalandırılmaz, YEKDEM Yönetmel�ğ� kapsamında �şlem
yapılması ve ödenm�ş tutarların fa�z� �le b�rl�kte ger� ödenmes�n� tem�nen EPDK’ya b�ld�r�l�r.

(8)  Olumlu sonuçlanan YADF başvurusu EPDK  tarafından bel�rlenen son döneme kadar geçerl� olup, 7 nc�
maddede bel�rt�len yen� başvuru şartları hasıl olmadığı sürece her yıl başvuru yapılmaz ve beyanname sunulmaz.

YADF’n�n hesaplanması ve faydalanma süres�
MADDE 9 – (1) 30/6/2021 tar�h�nden önce �şletmeye g�ren ve YADF’den faydalanmak �steyen başvuru

sah�b�ne Ek-1’de bel�rt�len l�ste uyarınca elektr�k üret�m tes�s� bazında ödenecek f�yat aşağıdak� formül �le hesaplanır
ve bu formülde geçen;

YADF: Yerl� aksam destek f�yatını (ABD Doları cent/kWh),
AİO: Ek-1’de bel�rt�len bütünleşt�r�c� parçanın aksam �ç�ndek� oranını (%),
n: Aksam �çer�s�nde yerl� �mal ed�len bütünleşt�r�c� parça sayısını,
YKF: 5346 sayılı Kanuna ekl� II sayılı cetveldek� �lg�l� aksama a�t yerl� katkı f�yatını (ABD Doları cent/kWh),
�fade eder.

(2) 30/6/2021 tar�h�nden sonra �şletmeye g�recek ve YADF’den faydalanmak �steyen başvuru sah�b�ne Ek-2’de
bel�rt�len l�ste uyarınca elektr�k üret�m tes�s� bazında ödenecek f�yat aşağıdak� formül �le hesaplanır ve bu formülde
geçen;

YADF: Yerl� aksam destek f�yatını (Türk L�rası kuruş/kWh),
PUAN: Ek-2’de bel�rt�len �lg�l� tes�s türler�ne göre düzenlenen aksamın puanını,
n: Aksam sayısını,
YKF: 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan �lg�l� tes�s türler�ne göre düzenlenen yerl� katkı f�yatını

(Türk L�rası kuruş/kWh),
�fade eder.

(3) YADF, aynı aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar d�kkate alınarak tüm ün�teler �ç�n ayrı ayrı hesaplanır.
İşletmeye g�recek tüm ün�telerde YADF’n�n aynı olmaması durumunda, elektr�k üret�m tes�s�n�n YADF’s�, 8 �nc�
madden�n beş�nc� fıkrasındak� koşul da göz önüne alınarak aynı aksamlar/bütünleşt�r�c� parçalar �ç�n en düşük olan
ün�te üzer�nden hesaplanır. Aynı tes�ste b�rden fazla teknoloj� kullanılması durumunda, elektr�k üret�m tes�s�n�n
YADF’s� en düşük olan ün�te üzer�nden hesaplanır.

(4) Başvuru sah�b�; bu madde kapsamında hesaplanan YADF’den elektr�k üret�m tes�s�n�n �lk �şletmeye g�r�ş
tar�h�nden �t�baren 5 yıl süres�nce, takv�m yılı bazında ve EPDK tarafından bel�rlenen son döneme kadar
faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 10 – (1) 24/6/2016 tar�hl� ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yen�leneb�l�r Enerj�

Kaynaklarından Elektr�k Enerj�s� Üreten Tes�slerde Kullanılan Yerl� Aksamın Desteklenmes� Hakkında Yönetmel�k
yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Yönetmel�ğe yapılan atıflar bu Yönetmel�ğe yapılmış kabul ed�l�r.

Yetk�
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�kte düzenlenen hususlara �l�şk�n tereddütler� g�dermeye Bakanlık yetk�l�d�r.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 



Ekler� �ç�n tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210528-1-1.pdf

