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2019 YILI ÖZET RAPOR 

ÜRETİM 
2019 Yılında ekonomik yavaşlama sonucu üretim ve tüketim talebi 2018 yılına göre % -1.3 

oranında azalmıştır. Tüketimin karşılanmasında herhangibir sorun yaşanmamıştır. Üretimin 

ve tüketimin aylar itibariyle gelişimi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

 

 2019 yılı sonu itibariyle Kurulu Güç  % 3,1 oranında artarak 91.340 MW’a ulaşmıştır. 
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 2019 yılında üretimi kaynaklara göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 

 

 
 

2019 yılı yenilenebilir enerji açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Hidrolik üretim hariç 

2018 yılına göre yenilenebilir enerji üretimi % 13 artarak (35.040,5 GWh ile) toplam üretimdeki 

payı % 14,39’ a yükselmiştir. Diğer yenilenebilir kaynak olan hidroelektrik üretim ise su 

gelirlerinin uzun yıllar ortalamasının % 115,5 oranında gelmesi sonucu 88.641 GWh’e 

ulaşılmıştır. 

Su gelirlerinin artışı ile birlikte diğer 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen 

elektrik enerjisi üretimindeki artışlar 

sonucu Doğal Gaz santrallarına olan 

ihtiyaç % 60,3 oranında azalarak toplam 

üretimdeki payı % 18,30’a kadar 

gerilemiştir. 

2019 yılında Ülkemizde yenilenebilir 

elektrik enerjisi üretiminin OECD’nin 

2018 yılı değerlerinin çok üzerine çıktığı 

yandaki grafikten görülmektedir. 
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ELEKTRİK PİYASASI 

2019 yılında EPİAŞ piyasasında oluşan PTF ortalama fiyatı 260,32 MW/TL olmuştur. Bu fiyat 

dolar kuruna göre ise yıllık ortalama 4.59 kWh/cent olarak gerçekleşmiştir.  

 PTF  gelişimi 

 

 

 SMF gelişimi 
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SU GELİRLERİ 

 2109 yılındaki Su gelirleri uzun yıllardır görülmeyen oranlarda artmıştır. Uzun yıllar 

ortalamasının % 115,5’ine ulaşmıştır. Geçen yıla göre de % 60 oranında artmıştır. 

 

TARİFELER 

 EPDK 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle İletim sistem kullanım bedelleri  

Üretici tarafında; Sistem kullanım bedelleri MW  başına alınan bedeller % 33,54, kWh üzerine 

alınan bedeller ise % 7,7 ve Sistem İşletim Bedelleri % 121,43 oranında artırıulmıştır. 

Tüketici tarafında ; Sistem kullanım bedelleri MW  başına alınan bedeller % 37,04, kWh 

üzerine alınan bedeller ise % 34,62 oranında artırılmış ve Sistem kullanım bedelleri 110,96 

oranında artırılmıştır. 
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 EÜAŞ’ın mevcut ikili anlaşamalar kapsamında yaptığı elektrik enerjisi satış fiyatını 1 Ocak 

2020 tarihinden itibaren % 20,9 oranında azalışla 34,8654 krş/kWh’ten  27,5683 krş/kWh’e  

indirilmiştir. 

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

 BOTAŞ 1 Ocak 2020 ayında herhangibir zam söz konusu değildir. 

 2020 yılı tüketici limiti 1.400 kWh-yıl olarak belirlenmiştir. 

 1 Ocak -31 Mart 2020 döneminde PTF ve SMF’lerin tavan fiyatı 600 TL/MWh olarak 

belirlenmiştir. 

 EPDK 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle nihai tüketici tarifeleri bileşenlerinden PST’ler % 1,94 – 

10,38 oranında indirirken Dağıtım Bedellerini % 10,56 oranında artırmıştır. Ancak, faturaya 

esas nihai tüm tarife guruplarında herhangibir değişiklik söz konusu değildir. 
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