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2020 YILI ÖZET RAPOR 

ÜRETİM 

2020 Yılında Covit-19 etkisi ile ekonomik yavaşlama sonucu üretim ve tüketim talebi 2019 yılına 

göre % 0,5 oranında artmıştır. Tüketimin karşılanmasında talebin düşük olması ve kurulu gücün 

çok yüksek olması sonucunda  herhangibir sorun yaşanmamıştır. Üretimin ve tüketimin aylar 

itibariyle gelişimi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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 2020 yılında üretiminin kaynaklara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 

 

2020 yılı yenilenebilir enerji açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Hidrolik üretim hariç; 

2019 yılına göre yenilenebilir enerji üretimi % 46,7 artarak (51.400,3 GWh ile) toplam 

üretimdeki payı ise % 16,83’e yükselmiştir. Diğer yenilenebilir kaynak olan hidroelektrik üretim 

ise su gelirlerinin uzun yıllar ortalamasının % 80,3’ü oranında gelmesi sonucu 78,119,2 GWh 

olarak gerçekleşmiştir.  

Su gelirlerinin azalış sonucu diğer 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 

elektrik enerjisi üretimindeki artışlara 

rağmen Doğal Gaz santrallarına olan 

ihtiyaç artarak toplam üretimdeki payı % 

22,70’e ulaşmıştır. 

2019 yılında Ülkemizde yenilenebilir 

elektrik enerjisi üretiminin OECD’nin 2019 

yılı değerlerinin çok üzerine çıktığı yandaki 

grafikten görülmektedir. 
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KURULU GÜÇ 

 

2020 yılı sonu itibariyle Kurulu Güç  % 5,07 oranında artarak 95.890 MW’a ulaşmıştır. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Puant:  2020 yılında maksimum ani puantın  (lisanssızlar hariç 45.526,8 MW) yaşandığı 

ve lisanssızlar dahil edilerek saat 15.00’de oluşan 49.851,9 MW’ın 3 Eylül 2020 

tarihindeki günlük yük eğrisi görülmektedir. Aynı gün toplam üretim ise 1.004.814,9 

MWh olmuştur.  
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ELEKTRİK PİYASASI 

2020 yılında EPİAŞ piyasasında oluşan PTF ortalama fiyatı 278,78  MW/TL olmuştur. Bu fiyat 

efektif dolar satış kuruna göre ise yıllık ortalama 4.00 kWh/cent olarak gerçekleşmiştir.  

 PTF  gelişimi 
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 SMF gelişimi 

 

 

SU GELİRLERİ 

2020 yılında ise yağışların beklenenden az olması sonucu 2019 Aralık ayından itibaren su 

gelirlerinde belirgin bir azalış gözlenmektedir. 2020 yılı Aralık ayı sonunda toplam uzun yıllar 

ortalamasının % 80,3’ü oranında su geliri olmuştur. Su gelirlerindeki düşüş önümüzdeki yıl için 

hidroelektrik üretimi açısından önemli olumsuz sinyaller vermektedir. 
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TARİFELER 

 EÜAŞ’ın mevcut ikili anlaşamalar kapsamında yaptığı elektrik enerjisi satış fiyatını 1 Nisan 

2020 tarihinden itibaren % 17,2 oranında azaltılarak 27,5683 krş/kWh’ten  22,8311 

krş/kWh’e  indirilmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren de   % 42,2 oranında azaltarak  

22,8311 krş/kWh’ten  13,20 krş/kWh’e  indirmiştir. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren de   

% 17,3 oranında artırarak 13,20 krş/kWh’ten  15,4894 krş/kWh’e  çıkarmıştır. 1 Ocak 2021 

tarihinden itibaren % 32,35 oranında artış ile 20,50 krş/kWh’e yükseltmiştir. 
 

 EPDK 2020 ve 2021 yılları için  Son Kaynak tedariğinde limiti 7 milyon kWh/yıl’a düşürdü. 

Serbest Tüketici Limiti 2021 yılı için 1.200 kWh/yıl olarak belirlendi. 
 

 BOTAŞ 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ise  Sanayi tarifesini % 9,67 oranında ve 

elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatını  % 12,5 oranında ucuzlatmıştır.  Mesken 

tarifesinde bir değişiklik yapmamıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm tarifelerine % 1 

oranında zam yapmıştır. 
 

 2020 Nisan  ayı için tarifelerde PST’lerde kategorilerine göre 0,47 – 2,50 oranında 

artırılırken Dağıtım Bedelleri % 2,06 oranında indirilmiştir. Ancak nihai tarifeler bir 

değişiklik olmamıştır. Temmuz ayı için tarifelerde PST’lerde kategorilerine göre 0,92 – 

10,06  oranında artırılırken Dağıtım Bedelleri % 6,92 oranında indirilmiştir. Ancak nihai 

tarifeler bir değişiklik olmamıştır.  
 

 EPDK, Nisan  ayı için tarifelerde PST’lerde kategorilerine göre 0,47 – 2,50 oranında 

artırılırken Dağıtım Bedelleri % 2,06 oranında indirilmiştir. Ancak nihai tarifeler bir 

değişiklik olmamıştır. Temmuz ayı için tarifelerde PST’lerde kategorilerine göre 0,92 – 

10,06  oranında artırılırken Dağıtım Bedelleri % 6,92 oranında indirilmiştir. Ancak nihai 

tarifeler bir değişiklik olmamıştır. Ekim ayında ise PST’ler kategorilerine göre 5,92–10,46 

oranında, Dağıtım Bedelleri % 1,04 oranında artmıştır. Nihai tarifedeki artış oranı ise % 

5,75 olmuştur. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren PST’lerde kategorilerine göre -2,90 ila 4,59  

oranında ve Dağıtım Bedellerini % 16,04 oranında artırmıştır.  Yeni tarife ile mesken 

tarifesi % 6,19, Ticarethane tarifesi % 6,21 ve OG Sanayi tarifesi ise % 7,47 oranında 

artırılmıştır. 
 

 TEİAŞ;  iletim sistem kullanım bedellerini 1 Temmuz 2020 itibariyle revize etti. Sistem 

kullanım için kWh başına alınan bedelleri üreticiler ve tüketiciler için % 13,49 oranında, 

sistem işletim bedellerini ise üreticiler için % 76,45, tüketiciler için % 76,62 oranında 

düşürdü. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gelir tavanı % 10,6 artırılmış ve MW başına 

alınan bedeller % 9,35-15,92 oranında düşürülürken kWh başına alınan bedeller 

artırılmıştır. Ayrıca TM bazında ki bölge sayısı 14’ten 15’e çıkartılmış olup tarife bölgeleri 

açısından üretici ve tüketiciler yeni tarife bölgelerini tarife ekindeki Trafo merkezleri 

tablosundan kontrol etmesi gerekmektedir. 
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İLETİM TARİFELERİ 

 

 

 

TÜKETİCİ TARİFELERİ 
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