
YEKDEM VE YERLİ KATKI FİYATLARI TÜRK LİRASI 
OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 3453 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı, 1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar 
işletmeye girecek olan YEK belgeli yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak 
yeni YEKDEM fiyat ve süreleri ile fiyatların güncellenmesine 
ilişkin usulleri belirledi.   

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, 
30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girdikleri takdirde 
mevcut fiyatlardan Amerikan Doları üzerinden uygulanan tarife 
ile 10 yıl süre ile yararlanmaya devam edecek olup 30 Haziran 
2021 tarihinden sonra işletmeye girmeleri halinde ise yeni 
fiyatlara tabi olarak YEKDEM mekanizmasından 
faydalanacaktır. Ancak, halihazırda Amerikan Doları üzerinden 
uygulanan tarifenin aksine, 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2025 
tarihleri arasında işletmeye girecek tesisler için uygulanmaya 
başlanacak olan yeni YEKDEM mekanizması, Türk Lirası 
cinsinden belirlenmiştir. 

Böylelikle, 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek 
olan tesisler için mevcut mekanizma kapsamında kaynak 
türüne göre 7,3 cent/kWh ile 13,3 cent/kWh arasında değişen 
tutarlarda 10 yıl süre ile uygulanmaya devam edecek olan 
YEKDEM fiyatları, 1 Temmuz 2021’den itibaren işletmeye 
girecek olan;

• Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için 32 kuruş/kWh,
• Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 32 kuruş/kWh,
• Hidroelektrik üretim tesisleri için 40 kuruş/kWh,
• Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 54 kuruş/kWh

olarak değiştirilmiştir. 

Yeni mekanizmada 1 Temmuz 2021 itibarıyla işletmeye girecek 
olan biyokütleye dayalı üretim tesislerine uygulanacak tarife ise 
kullanılan teknolojiye göre üç farklı grup altında 32 kuruş/kWh 
ile 54 kuruş/kWh arasında Türk Lirası üzerinden yeniden 
düzenlenmiştir. 

Mevcut sistemle aynı şekilde, yeni mekanizmada da tesisler 
işletmeye girmelerini takiben 10 yıl boyunca YEKDEM’den 
yararlanmaya devam edecektir. 

Ayrıca, yerli ekipman kullanılan yatırımlara verilecek ilave yerli 
katkı fiyatları da Amerikan Doları yerine Türk Lirasına çevrilmiş 
olup işletmeye girilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca 8 
kuruş/kWh olarak uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden belirlenen YEKDEM fiyatları her yıl üçer 
aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021 tarihinde olmak 
üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında enflasyon ve 
döviz kurlarındaki değişiklikler esas alınarak ve her halde 
Amerikan Doları cinsinden tavan fiyat hesaplamasına tabi 
olarak güncellenecektir. 

YEKDEM AND LOCAL CONTENT INCENTIVES HAVE 
BEEN RE-DETERMINED IN TURKISH LIRA

Presidential Decision No. 3453, which became effective upon 
its publication in the Official Gazette dated 30 January 2021 
and numbered 31380, determined the YEKDEM feed-in-tariff 
that will be available to electricity generation facilities based on 
renewable energy sources holding YEK certificates that will 
commence operations between 1 July 2021 and 31 December 
2025 as well as the duration of the tariff and the principles for 
price updates.  

Electricity generation facilities based on renewable energy 
sources will continue to benefit from the current USD based 
feed-in tariff for a term of 10 years provided that these facilities 
commence operations before 30 June 2021. If these facilities 
commence operations after 30 June 2021, they may benefit 
from the YEKDEM mechanism subject to the new tariff. Unlike 
the existing USD based feed-in tariff, the new YEKDEM tariff 
that will be available to facilities who commence operations 
between 1 July 2021 and 31 December 2025 is denominated in 
Turkish Liras. 

The existing YEKDEM tariff varying between 7.3 cent/kWh to 
13.3 cent/kWh depending on the resource type (which will 
remain in effect for a term of 10 years for facilities that 
commence operations before 30 June 2021), will be listed for 
facilities that commence operations as of 1 July 2021 as:

• 0.32 TL/kWh for generation plants based on wind power,
• 0.32 TL/kWh for generation plants based on solar power, and
• 0.40 TL/kWh for hydroelectric power plants,
• 0.54 TL/kWh for generation plants based on geothermal energy.

The new tariff that will apply to biomass based generation 
facilities that commence operations by 1 July 2021 has been 
re-determined in Turkish Liras varying between 0.32 TL/kWh 
and 0.54 TL/kWh under three different categories depending 
on the technology used.  

As is the case with the existing scheme, facilities will benefit 
from YEKDEM for a term of 10 years as of the date of 
commencement of their operations. 

In addition, feed-in tariff add-on payable to incentivize the use 
of domestically manufactured components have also been 
designated in Turkish Liras instead of US Dollars and will be 
implemented as 0.08 TL/kWh for 5 years as of the date of 
commencement of operations.

The Turkish Lira based YEKDEM feed-in-tariff will be updated 
quarterly in January, April, July, and October each year starting 
from 1 April 2021 taking into account inflation and fluctuations 
in the exchange rates and being subject to a USD based fee 
cap for such increase. 
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