
YEK-G 

Yönetmeliği
Dr. Hakkı Özata-OTSP Gr. Bşk.



Yeşil sertifika

• Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen elektriğin 

kaynak türünü tüketiciye ifşa eden, kanıtlayan ve  ticareti 

yapılabilen bir ticari üründür.

• Bir sertifika, 1MWh yenilenebilir kaynaktan  elektrik üretimini 

temsil eder. 

• Yenilenebilir olarak tanımlanan kaynaklar, sertifika ticaret 

programı dizaynına göre değişebilmektedir.

• Temel olarak 3 yeşil sertifika yöntemi öne çıkmaktadır:

• Guarantees of Origin (GO) - Avrupa Birliği sistemi,

• I-REC (International-REC) - STK oluşumu, küresel sistem,

• Milli sertifika çözümleri - Ülkeye göre değişmektedir.

1 MWh



Yeşil sertifika uygulamaları
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1. GO Uyumlu Geniş ENTSO-e

AIB (Association

of Issuing Bodies) 

üyelik süreci 
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süre gerektirir.

AB 
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2. I-REC Uyumlu Dar Gerektirmez Kısa süreli (STK)
AB tarifesinin 

%10 fazlası

Küresel ticaret 

sağlar.

Çin ve Hindistan 
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3. Milli Sertifika
*Tasarıma 

bağlı

*Sadece 

Türkiye 
*Ulusal şebeke *Ulusal mevzuat *Tasarıma bağlı

*Yerli ürün 

oluşturmak
*Yerel kalabilir.
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2019 yılı verileri henüz tamamlanmamıştır.

Oluşturulma Aktarım İthalat* Sonlanma İtfa

650 TWh

490 TWh
535 TWh 545 TWh

*Norveç’ten alınan miktarı göstermektedir.

**İngiltere Brexit sonrası ithalatçı durumunda olacaktır.

GO - Avrupa Elektronik Sertifika Sistemi İşlem Hacmi (TWh)



ALLPPT Layout Clean Text Slide 

for your Presentation. ALLPPT 

Layout Clean Text Slide for your 

Presentation.

*23.565 TWh üretim hacmi (GO hacminin %3,6’sı)
Türkiye’den 20 üretim santrali:

7 HES,2 GES,11 RES (Kurulu gücün yaklaşık%1’i) 

I-REC işlem hacmi (MWh)



Üçüncü taraf ülkelerin durumu
EU Directive (2018/2001/EC) – Renewable Energy Directive II (2021-2030)

Üçüncü taraf ülkelerde ihraç edilen GO sertifikalarının AB içinde
kullanılabilmesine ilişkin düzenleme ilave edilmiştir:

a. Birliğin, bu üçüncü ülke ile birlikte düzenlenmiş menşe garantilerinin karşılıklı
tanınması konusunda bir anlaşma imzalamış olması

b. Üçüncü taraf ülkede uyumlu menşe garantileri sistemlerinin kurulmuş olması

c. Sadece doğrudan enerji ithalatı veya ihracatı olması halinde (ENTSO-e)

GO tanımı revize edilmiş ve ulusal karışım (residual mix) tanımı eklenmiştir.



YEK-G sisteminin getirdikleri

• Yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim tesislerinin gelir elde

edebileceği gönüllü bir sistem,

• Tedarikçilerin sadece belge ticaretine dahi odaklanabileceği yeni bir

alan,

• AB standardında belgelendirilebilir enerji üretimi,

• Tüm firmalar için tüketici gözünde öne çıkabilmek için reklam aracı,

• GO entegrasyonu öncesi GO’ya hazır milli sistem



GO sistemine geçişle edinilecek potansiyel kazanımlar

• Yenilenebilir kaynaklara dayalı tesislere YEKDEM sonrası gelir elde 

edebilecekleri yeni bir pazar,

• Tüketiciye yeni bir ürün sunulması ile tedarik pazarının 

hareketlenmesi, 

• AB Karbon vergilerinde kullanılabilecek bir enstrüman olması,

• Yurtdışına satışlar ile döviz girdisi,

• AIB üyeliğinin ENTSO-e  ve AB tam üyelik süreçlerini 

destekleyebileceği



YEK-G Piyasası



- Piyasanın işlerlik ve 
derinlik kazanması 
süreci
- AB ile temaslar ve AIB 
üyeliği başvuruları

- Mevzuat hazırlanması 
(yönetmelik, usul ve 
esaslar)

- Üyeliği sağlama 
ve GO ihraç 
hakkının ülkemize  
kazandırılması
- Menşe Garantisi 
Yönetmeliği 
yayımlanması

- Ülkemizin AB dışı ülkelere 
GO ihraç etmesi
- Lisanssız santrallerin dahil 
edilmesi

2020 2021 2022 2023

Hedeflenen ilerleme süreci
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