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YEO Solar olarak hazırlamış olduğumuz “Solar Sözlük” yayınımızda Güneş Enerjisi 
sektör ilgililerini aydınlatıcı nitelikte olan tanımlar, yönetmelik kavram tanımları,  

Hibrit enerji santralleri hakkında kısa bilgilendirmeler ve Güneş enerjisi sektöründeki 
güncel gelişmeler ile sizlere sunuyoruz. 

 
Solar ekosistemine katkı sağlamak amacıyla açık kaynaklı olarak sunduğumuz yayını 

 paydaşlarımızın da katkılarıyla her geçen gün zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. 
 

Özel bir seri olarak hazırlanan yayının her aşamasında katkılarıyla yer alan YEO Solar 
ekibine değerli çalışmaları için teşekkür ederiz. 

 
Yayınlarımıza katkı sağlamak amacıyla Solar Sözlük serimizde yer almasını istediğiniz 
içerikleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Tüm paydaşlarımıza katkıları ve geri bildirimleri için 

çok teşekkür ederiz. 

                                                                         Saygılarımızla 

     info@yeosolar.com.tr 
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BÖLÜM 1.    ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ 
YÖNETMELİĞİ (12.05.2019) 

Lisanssız elektrik üretimi; tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim 
tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke 
ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana 
gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü 
olmaksızın elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1.000 kilowattsaate kadar kendi 
ihtiyaçlarını karşılayıp ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekesine satmak şeklinde gerçekleştirilen bir 
çalışmadır.  

Lisanssız elektrik üretimi, doğal kaynaklardan beslenir ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak da 
nitelendirilen hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp 
gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gelgit gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını içerir.  

Yönetmelik; 

 Kurulacak üretim tesisinin sisteme bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar ve bu kurulumların 
başvurularının değerlendirilmesi, 

 Lisanssız elektrik enerjisi üreten tüketicinin ihtiyaçtan fazla üretilen enerjinin sisteme 
verilmesi, 

 Lisanssız üretim ile ilgili üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel 
kişiler ile ilgili şebeke işletmecilerinin hak ve yükümlülükleri, 

 Lisansız elektrik enerjisi üretimi yapan tüketicinin faaliyetleri ve kurulan tesisin 
denetlenmesi, 

ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

Genel olarak lisanssız elektrik üretimi 1 MW altı kurulu güce sahip uygulamalardır. 33 ‘te bir 
oranında tüketim gösterme zorunluluğu vardır. Elektrik mahsuplaşma esaslarına uygun olarak 
şebekeye basılabilir. Lisanssız projelerde devletin alım garantisi 10 yıl olup durumlar 10 yıl sonraki 
piyasa koşullarına göre yeniden gözden geçirilir. Güneş ölçüm zorunluluğu yoktur. İsteyen istediği 
Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından yeterli kapasite olması halinde çağrı mektubu için ilgili dağıtım 
şirketine başvuru yapabilir. 

Önemli Tanımlar ve Kısaltmalar: 

- Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak şekilde 
dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılması. 

- AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesi. 
- OG: Etkin şiddeti 1000 V üstünden 36 kV’a kadar olan (36 kV dahil) gerilim seviyesi. 
- YG: Etkin şiddeti 36 kV’un üzerinde olan gerilim seviyesi. 
- Mahsuplaşma: Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleşen, üretim ve tüketimin birbirinden 

düşülmesi sonucu kWh cinsinden net üretim veya net tüketim değerinin bulunması işlemi. 
Aylık mahsuplaşma ile aynı ay içerisinde şebekeye verilen tüketim fazlası enerji ile 
şebekeden çekilen enerji miktarı ay sonunda hesaplanır. Şebekeye verilen enerji fazla ise 
bağlı olunan dağıtım şirketi fatura kesip ücretini 40-45 gün içerisinde alırsınız. 
Mahsuplaşma sonrası o ay içerisinde şebekeden fazla enerji alındıysa o tutarda tarafınıza 
fatura kesilir. 
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- Saatlik Mahsuplaşma: Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için, üretilerek şebekeye verilen elektrik enerjisi 
miktarını bağlantı anlaşmasında belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda 
tespit eder.  

- Aylık Mahsuplaşma: İlgili şebeke işletmecisi, her bir üretici için elde edilen saatlik verileri 
abone grupları ve kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi bazında şebekeye 
verilen ve şebekeden çekilen elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın altıncı gününe 
kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.  

- YEGM: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
- YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması): YEKDEM, rüzgar, 

güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga akıntısı 
enerjisi, gel-git enerjisi, kanal, nehir ve rezervuar alanı on beş kilometrekarenin altında olan 
hidroelektrik üretim tesislerine uygulanan destekleme mekanizmasıdır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve 
LÜY (Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği) kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretim yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla 
faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin teşvik edici bir 
ortam hazırlar. 

- YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı): Yenilenebilir enerji projeleri için tahsis edilen, 
özellikleri ve kritik unsurları Kanun ile belirlenmiş özel nitelikli alanlardır. Yenilenebilir enerji 
alanında rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santralleri (GES) kapsamında uygulanır. 

- YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları): Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, 
dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklardır. 

- YEK Toplam Bedeli: YEK Destekleme Mekanizmasına tabi olanların her biri tarafından 
iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı ile YEK listesindeki fiyatların 
çarpılması suretiyle, enerjinin sisteme verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hesaplanan bedellerin toplamıdır. 

- EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu): Elektrik piyasalarının düzenlenmesi ve 
faaliyetleri kontrol etmesi amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Elektrik piyasasında; tüzel 
kişilerin yetkili oldukları faaliyetlerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini tanımlayan 
lisansların verilmesi ve ilgili diğer işlemlerin yapılması; piyasa performanslarının izlenip, 
performans standartlarının oluşturulması; ikincil mevzuatın oluşturulması, geliştirilmesi ve 
uygulanmasının sağlanması; lisans sahibi tüzel kişilerin denetlenmesi; düzenlemeye tabi 
tarifelerin hazırlanması, tadili ve uygulanmasının sağlanması; piyasada Elektrik Piyasası 
Kanununa uygun şekilde davranılmasının sağlanması konusunda yetki ve sorumluluğa 
sahiptir. 

- EPK (Elektrik Piyasası Kanunu) : Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende 
satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin 
hak ve yükümlülüklerini kapsar. 

- Kurulu Güç: Kullanım yerindeki kurulu makina, motor, cihaz ve elektrikli aletler ile bu 
yerlerin aydınlatılması ve ısıtılmasına yarayacak her türlü elektrikli cihazların üzerinde yazılı 
olan güçlerin toplamıdır.  

- Bağlantı Gücü: Kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu güç ve kullanma 
faktörü göz önüne alınarak hesaplanan güç miktarıdır.  

- Sözleşme Gücü: Abonenin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi 
veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır. 

- Aktif Güç: Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülür.  
- Reaktif Güç: Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90°) faz farklı olup, iş görmeyen 

güçtür. Kilovar (kVAr) birimi ile ölçülür.  
- Aktif Enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilowatt saat (kWh) ile ifade 

edilir. 
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- Reaktif Enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve kilovar saat (kVArh) ile 
ifade edilir. 

- Enterkonnekte Sistem: Üretim noktasından tüketicilere kaliteli ve güvenilir bir enerji 
iletmek için kullanılan, sistemin paralel bağlanmasıyla üretim ve tüketimin dengede 
tutulmasıdır. Enterkonnekte sistemin bir bölgesinde arıza meydana geldiğinde sistem 
paralel bağlı olduğundan diğer bölgeler sistemi dengeler. 

- Kojenerasyon: Enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce 
üretilmesidir. 

- Trijenerasyon: Kojenerasyon sistemlerinden elektrik enerjisi ile beraber üretilen sıcak su 
veya buhar, “apsorption chiller” adı verilen bir sistemden geçirilerek soğutma amaçlı soğuk 
su üretilebilmektedir. Bu şekilde dizayn edilmiş sistemlere; elektrik, ısıtma ve soğutma 
enerjisinin üçünü aynı anda üretebilen sistemlerdir. 

- Mikrokojenerasyon: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 100 KW ve altında olan 
kojenerasyon tesisidir. 

- Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına 
başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli 
verilen izin. 

- Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye Kurumca verilen izin belgesi. 
- Tek Zamanlı Tarife: Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili 

bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.  
- Çok Zamanlı (Üç Zamanlı) Tarife: Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde 

tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı 
fiyat uygulanan tarifedir. Çok zamanlı tarifede 24 saatlik zaman dilimi gündüz, puant ve 
gece dönemi olarak gruplara ayrılmıştır. 

- Puant: Elektrik enerjisi tüketiminin en fazla olduğu zaman aralığını belirtir. Çok zamanlı 
tarife uygulamasında, 06.00-17.00 saatleri arası gündüz, 17.00-22.00 arası puant, 22.00-06.00 
arası ise gece dönemidir. 

Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim 
tesisleri 

 İmdat grupları 
 İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri 
 Kurulu gücü 1 MW sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri 
 Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve 

tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri 
 Verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri (%80)  
 Mikrokojenerasyon tesisleri 
 Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere 

kurulan üretim tesisleri 
 Belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde hidrolik 

kaynağa dayalı kurulan üretim tesisleri 
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayalı üretim tesisleri 
 Dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için birden fazla 

yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi veya aynı ölçüm noktasında birden fazla 
kojenerasyon tesisi kurulmasına izin verilebilir.  

 Her bir tüketim tesisi için sadece bir adet mikrokojenerasyon tesisi kurabilir. 
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Sayaçlar, uzaktan izleme, koruma ve kontrol sistemleri: 

 Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında 
belirlenen yere haberleşmeyi sağlayabilecek çift yönlü, 

 Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunmaması halinde ilgili tesislerin bağlantı 
anlaşmalarında belirlenen yerlere haberleşmeyi sağlayabilecek şekilde üretim tesisi için çift 
yönlü, tüketim tesisi için tek yönlü elektronik sayaç takılır. 

 Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim 
yapmaları esastır. Üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim tesisi ile aynı yerde 
kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı dağıtım bölgesinde 
olması şartıyla aynı kişiye ait başka bir tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketilebilir. 

 Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her fatura 
döneminde şebekeye verilen net elektrik enerjisi,  

 Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek 
şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi için 
tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli 
tedarik şirketi tarafından ilgisine göre belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında 
değerlendirilmek üzere on yıl süreyle satın alınır. 

Tüketim Birleştirme: 

 Aynı tarife grubunda yer alan ve aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi 
tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişiye 
ait tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirerek üretim tesisi ya da 
tesisleri kurabilir. 

 Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde olması 
zorunludur. 

Tablo 1:  2019 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı 

İller Kurulu Güç (MW) Oran 

Konya 506, 98 8, 83 

Ankara 337, 63 5, 88 

Kayseri 323, 91 5, 64 

Şanlıurfa 317, 11 5,52 

Kahramanmaraş 213, 27 3, 71 

Afyonkarahisar 213, 19 3, 71 

Elazığ 209, 88 3, 66 

İzmir 183, 27 3, 19 

Mersin 182, 96 3, 19 

Eskişehir 158, 09 2, 75 

… … … 

Genel Toplam 5.741,75 100,00 
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Tablo 2:  En fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları 

İller Üretim (MWh) Oran (%) 

Konya 104. 389, 5 9, 12 

Şanlıurfa 68. 688, 45 6, 00 

Kayseri 67. 055, 17 5, 86 

Ankara 59. 172, 05 5, 17 

Afyonkarahisar 44. 139, 76 3, 86 

İzmir 42. 822, 96 3, 74 

Eskişehir 40. 101, 81 3, 50 

Manisa 39. 039, 27 3, 41 

Kahramanmaraş 38. 436, 62 3, 36 

Elazığ 34. 906, 46 3, 05 

BÖLÜM 2.    LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 

1 MW üstü kurulu güce sahip uygulamalardır. Tüketim gösterme zorunluluğu yoktur ve üretilen 
elektrik direkt olarak şebekeye basılabilir. Lisanslı projelerde lisans süresi 49 yıl olup, üretilen 
enerjinin piyasa koşullarında satılması da mümkündür. 

Proje dosyasının başvuru süreci öncesi minimum 6 aylık güneş istatistiği ve reel meteorolojik 
güneş ölçümü istenmektedir. Lisanslı GES başvuru süreci, Enerji Bakanlığının stratejilerine 
istinaden EPDK’ nın sene içerisinde açtığı proje dosyası başvuru süreci ile başlar. Bu başvuru süreci 
3-4 günden oluşur ve başvurunun yapıldığı yıl için belli bir kapasite belirlenir. 

Tablo 3:  Nisan 2020 Döneminde Lisanslı Elektrik Üretiminin İl Bazında Dağılımı (MWh) 

İller Üretim (MWh) Oran (%) 

Adana 1.742.256, 03 9, 04 

Çanakkale 1.494.751, 91 7, 75 

Muğla 931.679, 17 4, 83 

Manisa 907.929, 94 4, 71 

Kahramanmaraş 827.281, 58 4, 29 

Diyarbakır 819.213, 73 4, 25 

Şanlıurfa 774.815, 22 4, 02 

Zonguldak 761.475, 66 3, 95 

Elazığ 735.644, 38 3, 82 

İzmir 660.370, 56 3, 42 

Türkiye Toplam 19.282.889, 42 100, 00 
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            Önemli Tanımlar ve Kısaltmalar: 

- GES: Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi. 
- Lisans: Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye Kurumca verilen izin belgesi. 
- Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına 

başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli 
verilen izin. 

- Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair 
hizmetlere ilişkin fiyatları, hüküm ve şartları içeren düzenlemeler. 

- Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı faaliyeti yürütülen veya yürütülmeye 
hazır tesis, şebeke veya teçhizat. 

- TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. 
- TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. 
- Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. 
- Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi. 
- İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden nakli. 
- Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden nakli. 
- Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisler. 

 
 Piyasada faaliyet göstermek isteyen tüzel kişi, faaliyetine başlamadan önce; bu Yönetmelik 

kapsamındaki istisnalar hariç, her faaliyet için ve söz konusu faaliyetlerin birden fazla tesiste 
yürütülecek olması hâlinde, her tesis için ayrı lisans almak zorundadır. Bağlantı noktası ve 
tesisin fiziki durumuna göre, Kurul, birden fazla projeye konu üniteleri, tek bir önlisans veya 
lisans kapsamında değerlendirebilir. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde 
kullanılan yardımcı kaynak ünitesi, ana kaynağa dayalı tesisin ünitesi olarak kabul edilir ve 
tesis tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilir.  

 Üretim faaliyetiyle iştigal edecek tüzel kişi, faaliyeti birden fazla tesiste yürütecek olması 
hâlinde, her tesis için ayrı önlisans almak zorundadır. Ancak birden çok yapı veya 
müştemilatının yüzeylerinde tesis edilen aynı tür yenilenebilir enerji kaynağına dayalı 
üretim tesisleri, sisteme aynı noktadan bağlanmak kaydıyla tek bir önlisans veya üretim 
lisansı kapsamında değerlendirilebilir. 
 

 Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin;  
- Üretimi,  
- İletimi,  
- Dağıtımı,  
- Toptan satışı,  
- Perakende satışı,  
- İthalatı,  
- İhracatı,  
- Piyasa işletimi,  

faaliyeti için uygun bir lisans alınması zorunludur. 
 

 Faaliyet konularına göre Kurumdan alınabilecek lisanslar: 
- Üretim lisansı 
- OSB üretim lisansı 
- İletim lisansı 
- Piyasa işletim lisansı 
- Dağıtım lisansı 
- OSB dağıtım lisansı 
- Tedarik lisansı 
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 Önlisansın süresi, önlisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin kaynak türü ve kurulu 
gücüne bağlı olarak, mücbir sebep hâlleri hariç, otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararı 
ile belirlenir. YEKA için verilen önlisansın süresi önlisans başvurusuna konu işin yarışma 
şartnamesinde öngörülen süreye uygun olarak otuz altı ayı geçmemek üzere Kurul kararıyla 
belirlenir.  

 Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için verilir. Ancak, 
Kanunun Geçici 12 nci maddesi kapsamında verilen üretim lisansının süresi, ilgili mevcut 
sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. YEKA için verilen üretim lisansının süresi, YEKA Yönetmeliği 
çerçevesinde belirlenen süre ile sınırlıdır. 

      Hibrit Sistemler: 

En az birinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması koşuluyla birden fazla ve farklı üretim 
birimi aynı yerde ya da saha içinde ve aynı şebeke alt yapısına bağlı olarak çalışıp elektrik 
üretilebilen sistemlerdir. Örneğin, güneşle üretim yapan tesisin bulunduğu sahaya, rüzgar tesisi 
de kurulabilecek. Rüzgar hızının yetersiz veya verimsiz olduğu günlerde ya da saatlerde güneş 
enerjisinden yararlanılabilecek. 

Hibrit sistem ile birden çok kaynaklı elektrik üretiminin önü açılmıştır. Hibrit sistem öncesinde 
aynı sahada yalnızca bir çeşit kaynaktan elektrik üretimi için lisans verilmekte iken, hibrit 
düzenlemesiyle şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla enerji kaynağından 
elektrik üretilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Önemli Tanımlar ve Kısaltmalar: 

 Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, 
birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte 
yakmalı elektrik üretim tesisidir.  

 Birleşik elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan birden fazla 
enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek bir elektrik üretim tesisidir. 

 Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi: Şebekeye aynı bağlantı noktasından bağlanan 
tamamı yenilenebilir birden fazla enerji kaynağından elektrik üretmek amacı ile kurulan tek 
bir elektrik üretim tesisidir. 

 Birlikte yakmalı elektrik üretim tesisi: Yenilenebilir enerji kaynakları dışındaki kaynakların 
kullanıldığı elektrik üretim tesislerinde, ana kaynak yanında yenilenebilir yardımcı kaynağın 
aynı tesiste yakıldığı tek bir elektrik üretim tesisidir. 

 Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi: Üretim tesislerinde ısıl dönüşüm sürecinde diğer 
bir enerji kaynağından da yararlanılan tek bir elektrik üretim tesisidir. 

 Ana kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans 
başvurusunda tercih edilen kaynaktır. 

 Yardımcı kaynak: Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde önlisans veya lisans 
başvurusunda kullanılan ana kaynak türünde olmamak üzere, ana kaynak dışındaki diğer 
kaynak ya da kaynaklardır. 

 Birleşik elektrik üretim tesisi ve birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde hiçbir koşulda 
yardımcı kaynak ana kaynağa dönüştürülemez. 

 Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi önlisans 
başvurularında ve bunların lisans bedelleri ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri 
toplanarak ana kaynak üzerinden birlikte değerlendirilir. 

 Birleşik elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesislerinde sisteme 
verilebilecek aktif çıkış gücü, ana kaynağa dayalı geçici kabulü yapılmış olan ünitelerin 
toplam elektriksel kurulu gücünü aşamaz. Üretim miktarının ana kaynağa dayalı geçici 
kabulü yapılmış ünitelerin kurulu gücüne karşılık gelen enerji miktarından fazla olması  
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 halinde, söz konusu miktardan fazla olan üretimler için herhangi bir tahakkuk ve ödeme 
yapılmaz.   

 Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı, 
üretim tesisinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en 
düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için YEKDEM kapsamında değerlendirilir.  

 Destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisinde kullanılan enerji kaynaklarının tamamının 
yenilenebilir olması halinde, bu tesiste üretilerek sisteme verilen net enerji miktarı üretim 
tesisinde kullanılan ana enerji kaynağı için belirlenen fiyat üzerinden ana kaynağa dayalı 
ünitenin kalan süresi üzerinden YEKDEM kapsamında değerlendirilir. 

 
Güneş Enerji Santrallerinin Yardımcı Kaynak Olarak Kurulabileceği Enerji Üretim Santralleri 

RES + JES + HES + TERMİK + BES + KOJEN 
+ 

GES 

BÖLÜM 3.  GÜNEŞ SÖZLÜĞÜ 

3.1     Güneş Enerjisi Sistemleri Bileşenleri 

Güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanılmak üzere genellikle 
sistemde akümülatör bulundurulur. Güneş pili modülleri gün boyunca elektrik enerjisi üreterek 
bunu akümülatörde depolar ve yüke gerekli olan enerji akümülatörden alınır. Akü depolama 
mekanizması kullanıldığında, genelde sisteme bir de şarj denetleyici dahil edilir. Böylece bataryalar 
fazla şarj edilmiş veya şarjı boşalmış bir konuma gelmekten korunur. Akünün aşırı şarj ve deşarj 
olarak zarar görmesini engellemek için kullanılan denetim birimi (şarj regülatör) ise akünün 
durumuna göre ya güneş pillerinden gelen akımı ya da yükün çektiği akımı keser. Şebeke uyumlu 
alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme bir evirici (inverter) eklenerek 
akümülatördeki DC gerilim, 220 V-50 Hz’ lik sinüs dalgasına (AC) dönüştürülür. Benzer şekilde, 
uygulamanın şekline göre çeşitli elektronik devreler sisteme entegre edilebilir. Bazı sistemlerde, 
güneş pillerinin maksimum güç noktasında çalışmasını sağlayan maksimum güç noktası izleyici 
cihazı bulunur. 

3.1.1    Paneller 

Fotovoltaik paneller, güneşten gelen farklı dalga boylarındaki elektromanyetik dalgaların görünür 
ışık spekturumundaki bölümünü elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan yarı iletken 
maddelerdir. Güneş panelleri yarı iletken bir diyot görevi görerek güneş ışığının sağladığı enerjiyi 
iç fotoelektrik reaksiyonla, doğrudan DC akıma dönüştürmeye yarar. 

Tek bir PV hücreden elde edilen enerji oldukça azdır. Bu nedenle hücreler seri veya paralel 
bağlanarak modülleri, modüller de birleşerek panelleri oluştururlar. Büyük miktarlarda elektrik 
üretmek için paneller de birbirine bağlanarak PV dizisini meydana getirirler. 
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Şekil 2:  PV hücre, seri ve paralel bağlı modül, panel ve solar dizi 

 

 

 

 

3.1.1.1   Kristal Silisyum Güneş Pilleri 

Tipik olarak yarı iletken özelliğine sahip ve güneş pili yapımında sıklıkla kullanılan bir maddedir. 
Fotovoltaik özellikleri daha üstün olan başka maddeler de olmakla birlikte, silisyum hem teknolojik 
üstünlüğü nedeniyle, hem de ekonomik nedenlerle tercih edilmektedir. Monokristal, yarı kristal, 
şerit ve polikristal gibi değişik türleri vardır. 

Bu tip hücrelerden üretilen kristal silisyum PV paneller yaklaşık olarak 30 – 35 yıllık bir kullanım 
ömrüne sahiptir. Bu teknik ömürlerinin 25 yıllık süresi sonunda panel verimliliği yaklaşık olarak %80’ 
e inmesine rağmen solar paneller enerji üretimine devam etmektedir. Kristal silisyum PV 
modüllerin üretilmesi için harcanan geri kazanım süresi yıllar geçtikçe düşmektedir. Günümüzde 
bu geri kazanım süresi çoklu kristal yapıdaki silisyum hücreler için daha azdır ve 0,5 – 1,4 yıl arasında 
değişmektedir. 

Kristal silisyum hücre tipi günümüzde %91’lik pazar payı ile açık ara en yaygın kullanılan fotovoltaik 
hücre tipidir. Kristal silisyum PV hücreler, tekli, yarı, şerit ve çoklu silisyum kristal solar hücreleri gibi 
gruba ayrılmaktadır. 

3.1.1.2    Polikristal PV Paneller 

Homojen yapıda olmayıp çoklu kristal yapıya sahiptir. Kristal yapının saflığı homojenlikten 
uzaklaştıkça düşeceğinden, verim seviyesi de aynı oranda monokristallere göre düşüktür. 

Çoklu kristal solar hücre üretim maliyeti, tekli kristal solar hücrelerine göre daha düşüktür. 
Üretiminin ve ulaşılabilirliğinin kolay, verimlilik/maliyet oranının tekli kristal solar hücrelere göre 
daha yüksek oluşu sebebi ile çoklu kristal solar paneller %70’ lik pazar payı ile en çok kullanılan solar 
panel tipidir. 

3.1.1.3    Monokristal silisyum PV hücreler 

Bu hücreler birleştirilerek güneş panellerini meydana getirirler. Monokristal paneller maksimum 
saflıkta üretildiğinden, yüksek verimliliğe sahip modüllerdir. Verimleri %15-20 civarındadır. Yapım 
sırasında malzeme kaybının çok fazla olması bu pillerin dezavantajlarıdır. 
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Tekli kristal silisyum solar hücrelerinin üretimleri teknik açısından daha zor ve üretim süresi daha 
uzun olduğundan dolayı bu tip solar hücrelerin maliyetleri, diğer solar hücre çeşitlerine göre daha 
yüksektir. Bu sebeple çoğunlukla uzun vadeli kullanımlar için tekli kristal paneller tercih edilir. Tekli 
kristal silisyum hücre tipi günümüzde %21’ lik pazar payına sahiptir. 

Saflık derecesinin yüksek olması sebebiyle homojen bir görüntüye sahip olup koyu renklidirler. Bu 
özelliği ile ışığı daha fazla absorbe edebilirler. Yani düşük ışık seviyelerinde de verimli bir çalışmaya 
sahiptirler. Veriminin yüksek olması sebebiyle, özellikle yeterli alanın olmadığı yerlerde, yüksek güç 
elde edilebileceği için cazip bir tercih durumundadırlar. 

3.1.1.4    İnce Film Hücreler 

Bu tip hücreler, mikrometre kalınlıkta ve büyük yüzeyli pillerdir. Kullanılan materyaller çok ince 
olduklarından, malzeme miktarı açısından avantajlı bir türdür. Bu sebeple, esnek ve hafif panel 
üretmeye de elverişlidirler. Böylelikle kurulumun zor olduğu kavisli alanlarda da, uygulama 
kolaylığı sağlayabilmektedirler. Ayrıca üretimleri de diğer modül çeşitlerine kıyasla daha kolaydır. 
Sıcaklık katsayılarının düşük olması sebebiyle, monokristal ve polikristal panellere kıyasla yüksek 
sıcaklıklarda daha verimli çalışırlar. Yine bu sebeple, yıpranma payları da diğer türlere göre daha 
düşük seviyelerdedir. 

Daha düşük üretim maliyetlerine rağmen enerji üretim verimliliklerinin düşük olması sebebi ile 
diğer solar hücre tiplerine kıyasla çok daha az kullanılırlar. Bu hücre tipi günümüzde %9’ luk pazar 
payı ile kristal silisyum solar hücrelerin ardından ikinci en yaygın kullanılan solar hücre tipidir. 

Şekil 3:  İnce film, monokristal ve polikristal panellerin fiziksel yapıları  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2    Inverterler 

Inverterler güneş paneli ile beraber sistemin kalbini oluşturup, panellerin ürettiği doğru akımı 
alternatif akıma akıma çeviren ekipmanlardır. Enerji dönüştürücü görevi yapan inverterler 
şebekeden bağımsız sistemler için düşük gerilimli (12-48 V), şebeke bağlantılı sistemlerde yüksek 
gerilimli (110 V ve üstü) olarak kullanılır. Kullanım tiplerine göre bazı çeşitlere ayrılan inverterler, 
şebeke bağlantısı olup olmama özelliğine göre değerlendirmek gerekmektedir. Şebekeden ayrık 
sistemlerde kullanılan inverterler de amaç, depolanmış DC akımı AC akıma çevirmek olduğundan  
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akü çıkışları da mevcuttur. Şebeke bağlantılı inverterler ise, üretilen enerjiyi anında tüketmek 
üzerine kurulu inverterler olduğundan, çoğunlukla depolama amacı gütmezler. 

Gün içerisinde güneşin geliş açısı, gölgelenme veya panel bazlı problemler nedeniyle elde edilen 
enerji sürekli dalgalanmalar gösterir. Enerjinin, yüke bu şekilde sürekli değişken bir halde 
verilmemesi gerekir. Bu değişkenliği önlemek adına enerjinin evirilip düzenli ve verimli bir hale 
getirilmesi önemlidir. MPPT’nin görevi tam da bu esnada başlar. Farklı zaman aralıklarında alınan 
voltaj ve akım değerlerinin çarpımını maksimum düzeyde tutarak çıkış gücünü en üst düzeye 
çıkarmaya çalışmaktadır. 

3.1.3    Şarj Regülatörleri 

Şarj regülatörleri fotovoltaik panelden gelen akımı düzenleyerek aküye iletilmesini sağlar. Akünün 
tam dolmasını ve aşırı kullanımlarda deşarj (boşalmasını) olmasını engeller. Şarj regülatörünün ana 
görevi aküleri şarj etmektir ve yüksek deşarjdan korumaktır. Aşırı şarjdan dolayı, elektrolit kaynar 
ve aküde hasar meydana gelir. Aşırı şarj da aküye zarar verebilir. Şarj regülatörü elektroniği çok 
hassastır ve istikrarlı bir fotovoltaik sistemin çalışmasını garanti altına almak için çok önemlidir. 

3.1.4    Akü 

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak 
veren cihazlardır. Güneş enerjisi ile üretilen enerjinin depolanmasında OPzS akü, jel akü ve kuru 
akü kullanılır. Üretilen elektrik enerjisini depolamaya yarayan akülerde kuru tip aküler fotovoltaik 
sistemlerde daha çok tercih edilmektedir. Akülerin kapasiteleri amper-saat (Ah) olarak ifade edilir. 
Ömürlerini uzun tutmak için kapasitesi %50’ nin altında iken şarj edilmelidir. Verimleri %90 
civarındadır. 

3.2    Sistem Çeşitleri 

Güneş enerji (fotovoltaik) sistemleri insanların elektrik enerjisine ihtiyacının olduğu her 
uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülü uygulamalara bağlı olarak, inverterler, akümülatör, 
regülatör gibi kontrol cihazları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte oluşturulur. Güneş 
pili sistemi uygulamaları şebeke bağlantılı sistemler (On Grid) şebekeden bağımsız sistemler (Off-
Grid) ve hibrit sistemler olarak 3 ana gruba ayrılabilir. 

Dünya genelinde geçmişte, şebekeye bağlı olmayan sistemler daha yaygın iken 1999’ dan sonra 
şebekeye bağlı sistemlerin kullanımı gittikçe artmaktadır. 

3.2.1    Şebekeden Bağımsız Sistemler (Off – Grid) 

Elektrik dağıtım şebekelerinden bağımsız olarak çalışan sistemlerdir. Bu tip sistemlerde üretilen 
enerji, akü gruplarında depo edilmekte ve bu depo edilen enerji inverterler vasıtasıyla şebeke 
gerilimine dönüştürülmektedir. Şebeke dışı bağımsız sistemler genellikle elektrik dağıtım 
şebekesine erişimi olmayan ya da çok kısıtlı kırsal bölgelerde kullanılır. Bağımsız PV sistemler 
elektrik şebekesinden (ya da yükten) ayrı çalıştıkları için güneş panellerinde elde edilen güç 
sistemin gereksinimini karşılar, fazla gelen enerji ise akülerde depo edilir. Depo edilen bu enerji 
güneş enerjisinin yetersiz kaldığı zaman, özellikle gece boyunca kullanılır. Akünün aşırı şarj ve 
deşarj durumlarında zarar görmesini engellemek için regülatör kullanılır. Sistemlerde regülatörün 
görevi ise akünün durumuna bakarak ya sistemin akım çekmesini durdurur ya da güneş pilinden 
gelen akımı keser. 
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3.2.2    Şebeke Bağlantılı Sistemler (On – Grid) 

Elektrik dağıtım şebekelerinin aktif olduğu ve şebeke ile karşılıklı elektrik enerjisi alış-veriş imkânı 
sağlayan sistemlere denir. On-grid sistemlerde çift yönlü sayaçlar vardır. Böylelikle fazla üretilen 
enerji şebekeye verilmekte, elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunda da şebekeden alınmaktadır. Şebeke 
içi kullanımda, fotovoltaik sistemin ürettiği enerji kullanılmakta olup, kalan kısmı doğrudan 
şebekeye verilebilmektedir. Şebeke bağlantılı güneş pili sistemler büyük güç sistemleri (santral 
boyutunda) şeklinde olabileceği gibi binalarda küçük güçlü sistemler şeklinde de karşımıza 
çıkabilir.  

3.2.3    Hibrit Sistemler 

PV sistemlere rüzgar, petrol veya biyogazla çalışan elektrik jeneratörü eklenerek hibrit sistem elde 
edilir. Fotovoltaik panellere ek olarak bir ya da birden fazla elektrik üretim sistemin birleşimi sonucu 
oluşan sistemlere hibrit sistemler denir. Enerji kaynaklarının birlikte kullanımına dayalı bu 
sistemde, PV panellere ek olarak bir ya da daha fazla elektrik üretim sistemi vardır. Hibrit 
sistemlerde ilk enerji üreticisi fotovoltaik panellerdir. İkincil veya daha sonraki enerji kaynağı 
yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi olabileceği gibi dizel jeneratörler ve şebeke de 
olabilir. 

Solar-PV ile batarya/akü ve şebeke/grid güç teknolojisinin daha fazla avantaj sağlaması için birlikte 
kullanıldığı bir sistemdir. Prensip olarak güneşten gelen enerji öncelikli olarak kullanılır. Güneş 
enerjisi yükten (üretim miktarı tüketimden) çok ise fazla enerji akülerde / bataryalarda depolanır. 
Güneş enerjisi ihtiyaçtan az ise eksik kısım aküden çekilir. İhtiyaç fazlası enerji ise istenildiğinde 
şebekeye satılabilir (on-grid). 

3.3    Önemli Diğer Tanım ve Bilgiler 

Güç Bedeli: Özel trafolu müşterilerde OG (orta gerilim) seviyesinden bağlı olup, Çift Terimli Tarife 
sınıfına tabi kullanıcılardan bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç üzerinden aylık 
olarak alınan kW birim bedelidir.  

Güç Aşımı Bedeli: Özel trafolu müşterilerde, yapılan ikili anlaşmalarda belirtilen müşterinin 
kullanacağını taahhüt ettiği maksimum gücün aşılması halinde, aşılan kısmın ilgili birim fiyat ile 
çarpılmış halidir. 

Çarpan: Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri 
gösteren katsayı.  

Demand: Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü (kW) gösterir.  

Anlaşma Gücü: Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya 
verilmesi konusunda belli hükümler konmuş bulunan güç miktarıdır. 

Reaktif Enerji Bedeli: Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, 
bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler: 

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının %33 aşan şekilde 
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %20 aşan şekilde kapasitif reaktif 
enerji vermeleri halinde; 
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Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının %20 aşan şekilde 
endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15 aşan şekilde sisteme kapasitif 
reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. 

Temmuz 2020 itibarıyla reaktif enerji bedeli tüm tüketiciler için 30.2874 kr / VARh’dir. 

Tek Terimli Tarife: Tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden ve fatura başına 
güç bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. 

Çift Terimli Tarife: Sözleşme gücü karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile buna 
ek olarak tüketilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı 
tarife sınıfıdır. 

Çift terimli tarife ve tek terimli tarife halihazırda ülkemizde onaylanan dağıtım tarifesinin altındaki 
iki sınıftır. Çift terimli tarifede dağıtım bedeli hem güç hem de kullanılan enerji için ödenmektedir. 
Tek terimli tarifede dağıtım bedeli güçten bağımsızdır. Sadece kullanılan enerji ile orantılı bir 
dağıtım bedeli alınmaktadır. 

Halihazırda orta gerilimden bağlı tüm elektrik tüketicilerinin isteklerine bağlı olarak tek terimli ya 
da çift terimli tarife sınıfına tabi olması mümkün. Sanayi, ticarethane, tarımsal sulama, mesken ya 
da aydınlatma grubundaki tüketiciler şartları uygunsa çift terimli tarifeyi tercih edebilirler. Alçak 
gerilimden bağlı tüketiciler zorunlu olarak tek terimli tarife sınıfındadır. 

Şekil 4:  Bağlantı tipine göre tüketicilere uygulanan tarifeler 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim Elektrik Fiyatı: Elektriğin kWh (kWs) birim fiyatı, 1 kilowatt - saat (1000 Watt) elektrik enerjisi 
tüketimine ödenen tutardır. Yalnızca tüketilen 1 kWh elektriğin birim fiyatına aktif enerji birim fiyatı 
denir. 

Elektrik Abone Grubu: EPDK, elektrik abonelerini 7 sınıfa ayırmaktadır. Her abone sınıfı için 
belirlenen birim enerji fiyatları farklılık göstermektedir.  
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EPDK’nın belirlemiş olduğu abone sınıfları:  

- Sanayi 
- Ticarethane 
- Mesken (ev) 
- Şehit aileleri ve muharip malul gaziler 
- Tarımsal sulama 
- Aydınlatma 
- Genel aydınlatma 

Elektrik Şebeke Sınıfları: 

Elektrik şebekeleri kullanıldıkları gerilimlere göre ayrılırlar:  

- Alçak gerilim şebekeleri (0-1000 V arası)  
- Orta gerilim şebekeleri (1kV-3500 V arası)  
- Yüksek gerilim şebekeleri (35kV–154 kV arası)  
- Çok yüksek gerilim şebekeleri (154 kV ve üzeri)  

Türkiye’de alçak gerilim (AG) şebekeleri, abonelere 220 V ile 380 V olarak elektrik enerjisi besler. 
Dağıtım şebekeleri iletim hattından gelen gerilimi 380 V olarak ev ve işyerlerine ulaştırır. 

Orta gerilim (OG) şebekeleri, yüksek ve çok yüksek gerilim şebekelerinin birbirine bağlanması için 
kullanılmaktadır. OG şebekeleri, küçük şehirler ve sanayi bölgelerine elektrik enerjisinin 
taşınmasında kullanılır. OG’ler şehirlerin girişindeki dağıtım trafolarına bağlanarak abonelere 
dağıtılır.  

Yüksek gerilim (YG) şebekeleri: Elektrik enerjisinin üretildiği santrallerden büyük bölgelerin 
başlangıcına kadar elektriğin iletilmesinde kullanılır. 

Çok yüksek gerilim (ÇYG) şebekeleri: Şehirlerarası ve santraller arası bağlantılar ile elektriğin 
iletilmesinde kullanılır.  

Özetlemek gerekirse; AG ve OG şebekeleri dağıtım hattı şebekelerinde, YG ve ÇYG iletim hattı 
şebekelerinde kullanılır. Mesken kullanıcıları olan ev haneleri ve orta ve küçük esnaflar, AG şebekesi 
sınıfındadır. Sanayiciler OG, elektrik üreticileri ise YG ve ÇYG sınıfında yer almaktadır. Elektrik 
faturalarında her bir şebeke için farklı fiyatlandırma yapılmaktadır. 

* Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30 / 06 / 2020 tarihli toplantısında alınan 9420 nolu kararına 
göre 01.07.2020 tarihinden itibaren 2020 yılının üçüncü çeyreği için uygulanacak elektrik tarifeleri 
Ek-1’ de bulunmaktadır. 

Elektrik kW Fiyatı Hesaplama: 

Fatura tutarı şu şekilde hesaplanmaktadır:  
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Vergi ve Fonlar Hariç Tükettiğimiz Elektriğin Fiyatı (Enerji Bedeli)  

Enerji Bedeli (TL) = Birim Elektrik Fiyatı (TL / kWh) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh) 

Birim Elektrik Fiyatı EPDK tarafından 2020 yılı Temmuz ayı Tek Terimli Mesken Abonesi görevli 
tedarik şirketi kullanıcılar için 57,2876 kuruş / kWh olarak belirlenmiştir. (Her abone “Elektrik 
Faturalarına Esas Tarife Tabloları” ndan kendi birim elektrik fiyatını tespit etmelidir.) 

Toplam Elektrik Dağıtım Bedeli Hesaplama 

Toplam Elektrik Dağıtım Bedeli (TL) =  

Birim Elektrik Dağıtım Bedeli (TL / kWh) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh) 

Toplam Elektrik Dağıtım Bedeli EPDK tarafından 2020 yılı Temmuz ayı Alçak Gerilim Tek Terimli 
Mesken Abonesi görevli tedarik şirketi kullanıcılar için 57,2876 kr / kWh olarak belirlenmiştir. (Her 
abone “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları” dan kendi birim elektrik fiyatını tespit etmelidir.)  

Enerji Fonu Bedeli 

Elektrik kullanımında %1 oranında Enerji Fonu bedeli belirlenmiştir.  

Enerji Fonu Bedeli (TL) = Enerji Bedeli X 0,01 

Elektrik Kullanımında TRT Payı 

 Elektrik kullanımında %2 oranında TRT Payı belirlenmiştir.  

TRT Payı Bedeli = Enerji Bedeli X 0,02 
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Enerji Tüketim Vergisi (veya Belediye Tüketim Vergisi) 

Tutarı Elektrik kullanımında %5 oranında Enerji Tüketim Vergisi belirlenmiştir.  

Elektrik Tüketim Vergisi Tutarı (TL) = Enerji Bedeli X 0,05 

 

 

 

 

 

En basit haliyle elektrik faturası tutarı bu şekilde hesaplanmaktadır. Bunlar dışında, belirlenen güç 
aşımı değerlerinin üzerine çıkılması gibi durumlar olduğunda faturalara başka kalemler de 
eklenmektedir. 

LCOE (Levelized Cost of Electricity) : Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, bir enerji santralinin 
yatırım, işletme, bakım vb. masrafları dahil edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Maliyeti 
karşılamak için enerjinin satılması gereken minimum fiyattır. 

Kapasite Faktörü: Bir santralin belli bir periyotta ürettiği enerjinin, tam kapasitede üretebileceği 
enerjiye oranıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Faturası Tutarı 
= 

Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli + Enerji Fonu Bedeli + TRT Payı Bedeli + Enerji Tüketim 
Vergisi Bedeli 
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EKLER       

EK - 1 

Tablo 4:  EPDK 2020 yılının üçüncü çeyreği için uygulanacak elektrik tarife fiyatları 

 

 

 
 
  

 

EK – 2 
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EK – 2 

Tablo 5: YEKDEM’ de yer alan tesislere uygulanacak fiyatlar 1 sayılı cetve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6: YEKDEM’ de yer alan tesislere uygulanacak fiyatlar 1 sayılı cetvel
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