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1. Yönetici Özeti  

Bu rapor ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların,  EPDK, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği 
uzmanlarının teknik katkıları ile hazırlanmıştır. Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi Eylem Planı 
(EPAP), Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de kullanılan enerji talep tahmini, enerji planlaması için kullanılan 
modeller, istatistiksel veriler, denge tabloları ve enerji bilgi sistemleri arasındaki eksiklikleri analiz ederek 
Bakanlığın istenilen düzeye ulaşmasına yönelik aksiyonların belirlenmesi ve aksiyon planının 
hazırlanmasını hedeflemektedir.   

Bu amaca istinaden, rapor öncelikle enerji planlaması ve enerji bilgi sistemlerine ilişkin mevcut ve 
hedeflenen durumlar arasındaki farklılıkları daha sonra da önceden yayımlanmış IRR (Kurumsal 
İnceleme Raporu), EPR (Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu) ve ESR (Enerji İstatistikleri ve 
Hesapları Raporu) raporları kapsamında yapılan çalışmaları temel alarak Türkiye’de enerji istatistikleri, 
veri toplama, denge tabloları, enerji talep ve arz tahmini ile enerji planlama konularını incelemektedir. 
Sonra da Türkiye ile AB iyi uygulama örneklerini kıyaslayarak iyileştirme alanlarını analiz etmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda enerji planlamasına ilişkin uygulamaların; AB’de de uygulanmakta olan 
MAED, MedPro ve LEAP gibi modeller kullanmış olmasına karşın mevcut durumda enerji planlaması 
alanında çalışan kurumlar arasındaki iletişimde eksik hususların bulunmasından, çalışmaları sürdürmek 
için gereken ekip, model ve uzmanlığın bulunmamasından, kullanılan verilerin toplanması ile kalite 
kontrol süreçlerindeki eksiklilerden, birincil ve ikincil mevzuatta yer alan eksikliklerden dolayı hedeflenen 
durumdan uzak olunduğu belirlenmiştir. Fakat, tüm enerji türleri için olmasa bile elektrik alanında bu 
eksiklikleri gidermek adına çalışmalar yürüten bir komisyon bulunmaktadır. Enerji bilgi sistemlerine 
ilişkin uygulamaların; veri toplamaya ilişkin kurumlar arası koordinasyon ile gerekli veri merkezi alt 
yapısının zayıf olması, verilerin paylaşımı ve yayınlanması süreçlerinde bulunun eksiklikler ile birincil ve 
ikincil mevzuata yer alan eksikliklerden dolayı AB iyi uygulama örneklerinin gerisinde kaldığı 
görülmektedir. 

Bu çalışma neticesinde hem enerji planlaması hem de enerji istatistikleri alanında karşılaşılan sorunların 
kök nedenleri incelenmiştir.  Bakanlığın enerji planlama ve enerji bilgi sistemi kapsamındaki iyileştirme 
alanlarına ilişkin toplam 12 kök neden tespit edilmiştir. Bu analize göre uzman eksikliği ve 
önceliklendirme eksikliği %18’erlik pay sahibi olarak iyileştirme alanların oluşmasındaki en kritik kök 
nedenler olurken mevzuat eksikliği, koordinasyon eksikliği ve uygun çözüm gibi iyileştirme alanları 
sırasıyla %13, %11 ve %9 payları ile önemli diğer kök nedenler olarak ön plana çıkmaktadırlar. 

Dolayısıyla bu raporda mevcut durumdaki iyileştirme alanları incelenerek arka planında yer alan kök 
nedenler ortaya çıkartılmış ve yapılan analizlerin sonucunda Bakanlığın hedeflenen duruma ulaşmasına 
yönelik olarak enerji planlama ve enerji bilgi sistemine ilişkin 12 tavsiye belirlenmiştir; 

• Enerji Planlama Tavsiyeleri 

o Tavsiye EP1: Kısa ve orta vade talep tahmini çalışmaları AB iyi uygulama örnekleri 
paralelinde uygulanmalı ve kullanılmalıdır. 

o Tavsiye EP2: Birincil ve nihai enerji tahminleri tüm enerji türleri için hazırlanmalı ve AB 
iyi uygulama örnekleri paralelinde kullanılmalı ve yayınlanmalıdır. 

o Tavsiye EP3: Sera gazı emisyon tahmini halka açık şekilde yayınlanmalıdır. 

o Tavsiye EP4: Birincil ve nihai enerji talep tahmini çalışları için resmi enerji istatistikleri 
mevcut bulunmalıdır. 

o Tavsiye EP5: Arz tahmini modelleri tüm enerji türleri için hazırlanmalı ve AB iyi 
uygulama örnekleri paralelinde kullanılmalı ve yayınlanmalıdır. 
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• Enerji Bilgi Sistemi Tavsiyeleri 

o Tavsiye ES1: Enerji istatistiklerinin hesaplanması AB iyi uygulama örnekleri paralelinde 
gerçekleştirilmelidir. 

o Tavsiye ES2: Veri toplanması ve yayınlanmasına ilişkin mevzuatın AB iyi uygulama 
örneklerine uygun olması gerekmektedir. 

o Tavsiye ES3: Enerji istatistikleri AB iyi uygulama örnekleri paralelinde toplanmalıdır. 

o Tavsiye ES4: Enerji istatistikleri AB iyi uygulama örnekleri paralelinde yayınlanmalıdır. 

o Tavsiye ES5: Enerji veri merkezinin fonksiyonları AB iyi uygulama örneklerine uygun 
olarak geliştirilmelidir. 

o Tavsiye ES6: Enerji istatistikleri veri kalitesi AB iyi uygulama örneklerine uygun olarak 
sağlanmalıdır. 

o Tavsiye ES7: Enerji istatistiklerine ilişkin rol ve sorumluluklar AB iyi uygulama 
örneklerine uygun olarak belirlenmelidir. 

Raporun 3. ve 4. bölümünde tavsiyelerden yola çıkılarak alınması gereken aksiyonlar tanımlanmış ve 
başarılı bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak aksiyonlar önceliklendirilmiştir. Bu çalışmada; 

• enerji planlama kapsamında sera gazı emisyonu, enerji arzı ile kısa-orta-uzun vade enerji 
talebine yönelik gerekli birincil ve ikincil mevzuatın hazırlanması, kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi, veri toplama ve kalite kontrollerinin yapılması ve gerekli tahmin modellerinin 
hayata geçirilmelerine yönelik aksiyonlar ile 

• enerji bilgi sistemine yönelik verilerin toplanması ve yayınlanmasına ilişkin birincil ve ikincil 
mevzuatın hazırlanması, enerji istatistikleri kapsamının ve veri toplama yaklaşımının 
tasarlanması, enerji istatistiklerine ilişkin süreç ve organizasyon tasarımın yapılması, enerji 
veri merkezi altyapısını kurulması, kamu kurumları arasında enerji veri paylaşımının ve 
koordinasyonunun sağlaması ile halka açık verilerin yayınlanmasına yönelik aksiyonlar 

detaylıca hazırlanmıştır.  

Raporun son bölümünde belirlenen aksiyonların önceliklendirme ve ön koşul şartlarına göre Bakanlığın 
kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirmesi gereken aksiyonların yol haritası hazırlamıştır. Bu sayede 
aksiyonların 3 yıl içinde başarılı bir şekilde devreye alınması ve sonrasında sürekliliğin sağlanması 
hedeflenmektedir. 
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2. Arka Plan Bilgileri 

Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi Eylem Planı (EPAP) adlı bu rapor, “Müktesebata Uyum, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, 
Görünürlük ve Kamu Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesindeki Görev 1 kapsamında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Deloitte - DNV GL İş Ortaklığı arasında imzalanan sözleşmede 
tanımlandığı şekilde hazırlanmıştır. 

Görev 1’in ve alt görevlerinin amaçları, ETKB ve ona bağlı kuruluşların talep tahmini, enerji planlama, 
istatistik ve enerji sektöründeki denge tabloları ile ilgili sorumluluklarına ilişkin olarak kurumsal bir 
inceleme gerçekleştirmeyi ve ayrıca etkili enerji bilgi sistemleri ve veri toplama sistemlerine sahip olmak 
için hangi adımların atılması gerektiği hakkında net bir resim oluşturmak üzere ilgili konulara ilişkin 
olarak ETKB’ye yönelik uzun dönemli tavsiyeler verilmesini içermektedir. Görev 1, ETKB’nin enerji 
istatistikleri, veri toplama çalışmaları, denge tabloları, enerji talebi tahmini ile enerji planlamasına ilişkin 
kurumsal kapasitesini geliştirmektedir. 

Görev 1 kapsamındaki çıktılar şunlardır:   

• Kurumsal İnceleme Raporu (IRR) 

• Enerji Talebi Tahmin ve Planlama Raporu (EPR) 

• Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu (ESR) 

• Enerji Bilgileri Sistemi ve Enerji Planlaması Eylem Planı (EPAP) 

Bu görev kapsamında sunulacak raporlara ek olarak Enerji Planlama Semineri (EPS) ve Enerji Planlama 
Eğitimleri düzenlenmektedir. Enerji istatistikleri hakkında 4-5 Haziran 2015, 5-6 Nisan 2016 ve 26-29 
Nisan 2016 tarihlerinde seminer ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.  

Görev 1’in ilk çıktısı olarak IRR’nin final versiyonu Ekim 2015’te sunulmuştur. Rapor, ETKB’nin ilgili 
birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının talep tahmini çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
gözden geçirmek üzere hazırlanmıştır. IRR’da, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere kurum 
ve metodolojiler açısından ETKB’nin enerji talebinin tahminine dair uygulamaları derinlemesine 
incelenmiştir.  Mevcut mevzuat ve talep tahminine ilişkin hükümler de bu raporda analiz edilmiştir; 
kurumlar tarafından yürütülen faaliyetleri daha iyi anlamak için ikili toplantılar düzenlenmiştir. Bu 
analizlerin ışığında ve Bakanlığın stratejik planı göz önüne alınarak aşağıdaki tavsiyelerde 
bulunulmuştur: 

• ETKB’nin Mevcut Enerji Talep Modeline Enerji Fiyatlarının Etkisinin Dahil Edilmesi  

• Uzun Vadeli Enerji Talep Modelinde Enerji Verimlilik Politikalarının Etkisinin Dahil Edilmesi 

• Uzun Vadeli Talep Tahminleri Açısından Farklı Girişimlerin Daha İyi bir Şekilde Entegre 
Edilmesi 

• Enerji Verimliliği de Dahil Olmak Üzere Toplam Enerji Talebine İlişkin Düzenli Tahminler 
Yapılması 

İkinci çıktı olan EPR’nin final versiyonu Aralık 2015’te sunulmuştur. Rapor, enerji talep tahmini ve elektrik 
ve doğal gaz planlaması için AB düzeyinde ve Türkiye’de kullanılan modelleri gözden geçirmek, 
farklılıkları değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere hazırlanmıştır. Bu amaçla raporda ilk olarak 
talep tahmini ve enerji planlaması için kullanılan uluslararası düzeyde kabul edilen araç ve modeller 
gözden geçirilmekte ve daha sonra da IRR için gerçekleştirilen çalışmalara dayanılarak talep tahmin 
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çalışmalarında şu anda kullanılan yaklaşım değerlendirilmektedir. Daha sonra Türkiye’deki mevcut 
modeller ile AB çapında kullanılan modeller arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir.  

Bu raporun bir diğer amacı da ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların talep planlama modellerini 
kullanarak pilot bir talep planlama çalışması gerçekleştirmektir. Başlangıç aşamasında bu görevin, 
ETKB’nin mevcut elektrik talep modelinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunmak ve iyileştirmeler 
yapmak, YEGM’nin MedPro modelini güncelleyerek yeniden işler hale getirmesine yardımcı olmak ve 
bir pilot talep tahmini çalışması gerçekleştirmek olarak uyarlanması kabul edilmiştir. ETKB’nin mevcut 
talep modeline ilişkin söz konusu iyileştirmeler, bu raporun bir parçası olarak bir Excel dosyasında 
sunulmuş ve ilgili birim tarafından uygulamaya alınmıştır. Son olarak rapor, tavsiyelerle sonlanmaktadır. 

Danışman, Bakanlığın gelecekte enerji tedariği arz ve talep politikalarının etkisi ve sera gazı 
emisyonlarının tahminine yönelik farklı kurumların raporlama şartlarını karşılamasını sağlayacak 3 tip 
modeli temel almasını önermektedir: 

• Enerji arzı tahminlerinin hızlı biçimde yapılması için mevcut ekonometrik modelin 
geliştirilmiş bir versiyonu, şimdiye kadar yapılanların devamlılığını güvenceye alacaktır. 
(Geliştirilmiş ekonometrik model bu rapor kapsamında bir çalışma olarak Bakanlığa 
verilmiştir.) 

• Uzun vadede çok yakıtlı tahminleri yapabilmek, enerji verim programları ve politikalarının 
enerji talebine olan etkisinin simülasyonunu yapmayı mümkün kılmak için MedPro veya 
LEAP gibi aşağıdan yukarıya bir talep modelinin uygulanması. Bu çalışma, ekonometrik 
model tahminleriyle uyumlu olmalıdır; örneğin, nihai kullanım modelinin sonuçları temel 
alınarak teknik ilerlemeyi gösteren bir değişken katsayısı eklenmesi 

• WASP gibi bir arz modeli ile uzun vadede farklı kaynak karmasının simülasyonunu yapmak. 
Bu model, talep tahminlerini de girdi olarak kullanacaktır.  

Yapılan analizler ışığında ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda talep modelleme uygulamalarına 
ilişkin olarak şu tavsiyelerde bulunulabilir: 

• Enerji verimliliği de dahil olmak üzere toplam enerji talebine ilişkin düzenli tahminler 
yapılması; 

• Uzun vadeli talep tahminleri açısından farklı girişimlerin daha iyi bir şekilde entegre 
edilmesi;  

• Uzun dönemli talep tahminleri için kullanılan verilerin daha iyi bir şekilde organize edilmesi 
ve paylaşılması;  

• Enerji talep tahmin faaliyetlerinin daha iyi bir şekilde koordine edilmesi;  

• Talep tahminine sürdürülebilir bir yaklaşım uygulanması;  

• Talep modelleme ile bağlantılı olarak bir kalite kontrol prosedürünün uygulanması.  

Üçüncü çıktı olan Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu (ESR), Mart 2016’da teslim edilmiştir. ESR’de 
OECD, IEA ve EUROSTAT formatlarında veri raporlamanın temel ilkeleri belirlenerek, Türkiye’deki 
mevcut duruma ilişkin bir fark analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu amaçla kullanılacak enerji veri 
merkezi yapısına dair uzun dönemli tavsiyeler sunarak Türkiye’de enerji istatistiklerinin ve enerji 
hesaplarının toplanması, derlenmesi ve yayımlanmasına ve denge tablolarının hazırlanmasına ilişkin 
sorumluluk ve prosedürlere dair kurumsal bir inceleme gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.    

ESR raporunda ilk olarak enerji verilerinin toplanması, derlenmesi, yayımlanması ve raporlanmasına 
ilişkin uluslararası düzeyde kabul edilen yaklaşımlar, metodolojiler ve ilkeler değerlendirilmiştir. Konuya 
ilişkin olarak ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlardaki ve ayrıca TÜİK’deki faaliyetlerin mevcut durumu 
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analiz edilmiştir.  Daha sonra tespit edilen gelişim alanlarından bazılarına ilişkin olarak tavsiyelerde 
bulunmak için Türkiye’deki mevcut uygulamalar ve AB çapında kullanılan uygulamalar arasındaki 
farklılıklar analiz edilmiştir.  

Türkiye’deki mevcut durumun analizine ve AB’nin en iyi uygulamalarının analizine dayanarak, 
Türkiye’deki enerji verilerini toplama ve yayımlama faaliyetleri ile AB’nin en iyi uygulamaları arasında 
önemli bir fark olduğu gözlemlenmiş, tavsiye edilen veri akışı raporda detaylı olarak sunulmuştur.  
Mevcut veri toplama ve yayımlama faaliyetlerinin, veri, çözüm ve organizasyon bileşenleri dikkate 
alınarak geliştirilmesi tavsiye edilmiştir. Güvenilir ve sağlıklı bir şekilde işleyen bir enerji veri merkezi için 
gerekli verilerin uygun yollarla toplanması, gerekli işlevlere sahip bir altyapı kullanılması ve 
organizasyonun amaca yönelik şekilde yapılandırılması şarttır. Raporda, enerji veri merkezi çözümüne 
dair yazılım ve donanım gereksinimlerine de ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. 

Görev 1’e ait son çıktı olan bu rapor (Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi Eylem Planı, EPAP) ise, 
Bakanlığın enerji bilgi sistemleri ve enerji hesaplarının yönetimi için teknik ve idari yapının 
oluşturulmasına dair bir eylem planı hazırlanmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede önceki çıktıların 
hazırlanması sırasında edinilen bulgular bütünsel olarak değerlendirilmiş; eksikliklerin giderilmesi için 
alınması gereken aksiyonların belirlenmiş ve aksiyonlar için yol haritasının oluşturulmuştur. 

 
  

1. Aşama: Hedeflerin 
Değerlendirilmesi 

2. Aşama: Hedefe ulaşmak 

için yapılması gereken 
aksiyonların belirlenmesi 

3. Aşama: Alınacak 

aksiyonların açıklanması ve 
önceliklendirilmesi 

4. Aşama: Aksiyon listesinin 

bir plan olarak organize 

edilmesi 

EPAP’ın amacı AB direktifleri doğrultusunda enerji bilgi 
sistemleri ve enerji hesaplarının yönetimi için teknik ve idari 
yapıyı oluşturmaktır. Temel amacı destekleyebilecek olan 
hedefler, IRR, EPR ve ESR’de de ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
Hedeflerin değerlendirilmesi aşaması raporunun 2. bölümünde 
gerçekleştirilmiştir. 

Belirtilen hedeflere ulaşmak için yapılması gereken ve IRR, EPR 
ve ESR’da listelenen tüm aksiyonlar, herhangi bir öncelik ilişkisi 
gözetilmeksizin listelenmiştir. Aksiyonların belirlenmesi aşaması 
raporun 2. bölümünde gerçekleştirilmiştir. 

Tanımlanan aksiyonların detaylı açıklamaları hazırlanarak 
yatırım, risk ve değer kriterleri etrafında önceliklendirilme 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadaki süreçler raporun 3. 
ve 4. bölümünde ele alınmıştır. 

Öncelikli aksiyonlar, mantıksal ilişkileri (girdi-çıktı ilişkileri) ve 
kronolojik sıralamayı dikkate alan bir aksiyon planı 
oluşturulmuştur. Aksiyon planı, okuyucuların aksiyonlar 
arasındaki bağımlılığı görmelerini sağlarken, amaca ulaşmak için 
yapılacak aksiyonlara dair kolektif şekilde geniş bir görüş 
vermektedir. Eylem  planının hazırlanması raporun 5. bölümünde 
gerçekleştirilmiştir. 
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3. İyileştirme Alanları Doğrultusunda Tavsiye 
ve Aksiyonların Belirlenmesi 

3.1. Yöntem  

Raporun Arka Plan Bilgileri bölümünde belirtilen 1. Aşama: Hedeflerin Belirlenmesi ile 2. Aşama: Hedefe 
Ulaşmak için Yapılması Gereken Aksiyonların Belirlenmesi aşamalarına ilişkin bilgiler bu bölümde yer 
almaktadır. Bu çalışma kapsamında Bakanlığın kapasite gelişimine ve AB uyum sürecine ilişkin hedef 
ve stratejilerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik alınması gereken aksiyonların ve 
uygulama yol haritasının belirlenmesi gerekmektedir. İyileştirme alanlarının tümüne yönelik kapsayıcı 
aksiyonların belirlenmesi ve önerilen çözüm yaklaşımlarının sürdürülebilir olması için detaylı bir mevcut 
durum analizi gerçekleştirilmesi Bakanlığın hedeflediği kurumsal kapasite gelişimi ve AB iyi uygulama 
örneklerine uyum açısından önem arz etmektedir.  

İyileştirme alanları doğrultusunda tavsiye ve aksiyonların belirlenmesine ilişkin izlenen yöntem aşağıda 
detayları belirtilen 4 aşama açıklanmaktadır.  

• Mevcut Durum Analizi: Bakanlığın enerji planlama ve enerji bilgi sistemine ilişkin 
süreçlerinin incelenmesi ve mevcut durumun 
ortaya konulması gerekmektedir. 

• Hedeflenen Durum Tespiti: İncelenen AB iyi 
uygulama örneklerine yönelik Bakanlığın 
ulaşmayı hedeflediği durumun ortaya konulması 
gerekmektedir. 

• İyileştirme Alanlarının Belirlenmesi: Mevcut 
durum ile hedeflenen durumların arasında farkın 
oluşmasına neden olan sorunların belirlenmesi 
gerekmektedir. 

• Aksiyonların Tanımlanması: Belirlenen 
sorunlara çözüm üreten ve Bakanlığın amaç ve 
stratejilerine uygun olarak hedeflenen duruma 
ulaşmasına olanak sağlayacak aksiyonların 
tanımlanması gerekmektedir.  

Mevcut durum analizi ve hedeflenen durum tespiti için IRR, EPR ve ESR çalışmaları baz alınmıştır. 
Daha önce teslim edilen bu 3 rapor doğrultusunda iyileştirme alanları belirlenerek aksiyonlar 
tanımlanmıştır. 

3.2. İyileştirme Alanı Tavsiye Aksiyon Eşleştirmesi 

Mevcut ve hedeflenen durumların analizine yönelik öncelikli olarak Görev 1 kapsamında hazırlanan IRR, 
EPR ve ESR raporlarında Bakanlığın kurumsal kapasitesine, enerji tahmin modellerine ve enerji bilgi 
sistemlerine ilişkin ifade edilen mevcut durum çalışmaları ile AB iyi uygulama örnekleri analiz edilmiştir. 
Bu çalışmanın neticesinde Bakanlığın enerji planlama ve bilgi sistemine ilişkin iyileştirme alanları ortaya 
çıkartılmıştır.  

Belirlenen iyileştirme alanlarının giderilmesi ve sağlanan çözümlerin Bakanlık yapısındaki 
sürekliliklerinin sağlanması adına doğru aksiyonların geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle aksiyonların tanımlanması aşamasında aşağıda ifade edilen adımlar izlenmiştir. 

2. Hedeflenen  
Durum Tespiti 

1. Mevcut  

Durum Analizi 

4. Aksiyonların 
Tanımlanması 3. İyileştirme  

Alanlarının 

Belirlenmesi 
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Belirlenen iyileştirme alanları ilk olarak enerji planlama ve enerji bilgi sistemleri olarak iki ayrı kategori 
altında değerlendirmeye alınmış olup Tablo 1’de belirtilen farklı konu başlıklarına göre detaylı 
incelemeden geçirilmiştir. Enerji planlamasındaki talep tahmini çalışmaları kısa/orta ve uzun olmak 
üzere iki başlık altında incelenirken yapılan tahmin çalışmasının 5 yıldan uzun olduğu durumlarda uzun 
vade çalışma olarak 5 yıldan kısa olduğu durumlarda kısa/orta vade çalışma olarak değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 1: İyileştirme Alanları Konu Başlıkları 

Enerji Planlama Enerji Bilgi Sistemleri 

• Mevzuat • Mevzuat 

• Rol, Sorumluluk ve Koordinasyon • Rol, Sorumluluk ve Koordinasyon 

• Talep ve Arz Tahmin Modelleri • Veri Toplama ve Yayınlama 

• Tahmin Çalışmalarının Kapsadığı 
Dönem 

• Mevcut Bilgi Sistemleri  

• Veri Toplama ve Veri Kalitesi  

Bu çalışma neticesinde iyileştirme alanları birbirinden farklı yaklaşımlar ile analiz edilerek kök nedenlerin 
bulunması hedeflenmiştir. Bakanlığın enerji planlama ve enerji bilgi sistemi kapsamındaki iyileştirme 
alanlarına ilişkin toplam 12 kök neden tespit edilmiştir. İyileştirme alanlarının ilgili kök nedenlerle 
eşleştirilmesiyle yapılan analiz Şekil 1’de bulunmaktadır.  

Bu analize göre uzman eksikliği ve önceliklendirme eksikliği %18’erlik pay sahibi olarak iyileştirme 
alanların oluşmasındaki en kritik kök nedenler olurken mevzuat eksikliği, koordinasyon eksikliği ve 
uygun çözüm gibi iyileştirme alanları sırasıyla %13, %11 ve %9 payları ile önemli diğer kök nedenler 
olarak ön plana çıkmaktadırlar.  

• Uzman eksikliği genellikle geçmiş dönemlerde devreye alınmış fakat ilgili uzmanların 
kurumdan ayrılması sonucu atıl kalan veya kapsamı daralan enerji planlama 
uygulamalarından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 

• Önceliklendirme eksikliği ise genellikle kurumlar arası veri paylaşımna ilişkin ilişkin 
düzenlemelerin olmasına rağmen kurumların bu konuda yaşadıkları geciken veya gelmeye 
verilerden kaynaklanmaktadır.  

• Mevzuat eksikliği ise genellikle enerji planlama çalışmalarının ve enerji istatistiklerinin 
dağıtılmasını sağlayacak ilgili mevzuatın bulunmamasından kaynaklanmaktadır.  

• Benzer enerji planlama çalışmaların birbirinden habersiz farklı kurumlarca yürütülmesi ve 
veri paylaşımındaki aksaklıklar ise koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kök Neden Tavsiye Aksiyon 

Bakanlığın mevcut 

kurumsal kapasitesi ile 

AB iyi uygulama 

örnekleri arasında yer 

alan farkın 

belirlenmesi 

İyileştirme alanlarının 

ardında yatan kök 

nedenlerin ortaya 
çıkartılması 

Belirlenen iyileştirme 

alanlarının 

giderilmesine yönelik 

olarak tavsiyelerin 
belirlenmesi 

Tavsiyeler bazında 

iyileştirme alanları ve 

kök nedenler göz 

önünde 

bulundurularak 

aksiyonların 
belirlenmesi 

İyileştirme Alanı 
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• Uygun çözümün eksikliği ise genellikle enerji planlama çalışmalarında kullanılan araçlara 
ve enerji istatistikleri için kullanılan veri anketlerine ilişkin sıkıntılardan kaynaklandığı 
görülmektedir. 

• Diğer kök nedenler ise enerji planlama ve enerji istatistikleri alanındaki problemlerin 
geneline işaret etmeyip belirli spesifik sorunların arka planındaki kök nedenler olmaktadır. 

Bunlara ilave olarak sadece bazı spesifik iyileştirme alanlarının arka planında bulunan personel eksikliği, 
yaklaşım uyumsuzluğu, organizasyonun uygun olmaması, verinin yayınlanmaması, verinin olmayışı, 
tahmin modelinin yetersizliği, yönetmelik uyuşmazlıkları ise diğer kök nedenler olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Kök Neden Analizi 

Elde edilen kök neden sonuçları neticesinde hazırlanan tavsiyeler birden fazla kök nedenin ve 
dolayısıyla birden fazla iyileştirme alanının aynı anda giderilmesini hedeflemektedir. Enerji planlama ve 
enerji bilgi sistemleri için hazırlanan toplamda 12 tavsiye Tablo 2’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 2: Tavsiye Listesi 

Enerji Planlama Tavsiyeleri Enerji Bilgi Sistemleri Tavsiyeleri 

• Tavsiye EP1: Kısa ve orta vade talep 
tahmini çalışmaları AB iyi uygulama 
örnekleri paralelinde uygulanmalı ve 
kullanılmalıdır. 

• Tavsiye ES1: Enerji istatistiklerinin 
hesaplanması AB iyi uygulama örnekleri 
paralelinde gerçekleştirilmelidir. 

• Tavsiye EP2: Birincil ve nihai enerji 
tahminleri tüm enerji türleri için hazırlanmalı 
ve AB iyi uygulama örnekleri paralelinde 
kullanılmalı ve yayınlanmalıdır. 

• Tavsiye ES2: Veri toplanması ve 
yayınlanmasına ilişkin mevzuatın AB iyi 
uygulama örneklerine uygun olması 
gerekmektedir. 

Uzmanlık 
Eksikliği 

Organizasyonun 
Göreve Uygun 

Olmaması 

Tahmin  

Modelinin  

Yetersizliği 

Yönetmelik  
Uyuşmazlığı 

Personel 
Eksikliği 

Koordinasyon 
Eksikliği 

Mevzuat  
Eksikliği 

Uygun  
Çözüm  
Eksikliği 

Verinin 

Olmayışı 

Verinin  
Yayınlanmaması 

Yaklaşım 

Uyumsuzluğu 

Önceliklendirme  
Eksikliği 
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Enerji Planlama Tavsiyeleri Enerji Bilgi Sistemleri Tavsiyeleri 

• Tavsiye EP3: Sera gazı emisyon tahmini 
halka açık şekilde yayınlanmalıdır. 

• Tavsiye ES3: Enerji istatistikleri AB iyi 
uygulama örnekleri paralelinde 
toplanmalıdır. 

• TavsiyeEP4: Birincil ve nihai enerji talep 
tahmini çalışları için resmi enerji 
istatistikleri mevcut bulunmalıdır. 

• Tavsiye ES4: Enerji istatistikleri AB iyi 
uygulama örnekleri paralelinde 
yayınlanmalıdır. 

• Tavsiye EP5: Arz tahmini modelleri tüm 
enerji türleri için hazırlanmalı ve AB iyi 
uygulama örnekleri paralelinde kullanılmalı 
ve yayınlanmalıdır. 

• Tavsiye ES5: Enerji veri merkezinin 
fonksiyonları AB iyi uygulama örneklerine 
uygun olarak geliştirilmelidir. 

 • Tavsiye ES6: Enerji istatistikleri veri 
kalitesi AB iyi uygulama örneklerine uygun 
olarak sağlanmalıdır. 

 • Tavsiye ES7: Enerji istatistiklerine ilişkin 
rol ve sorumluluklar AB iyi uygulama 
örneklerine uygun olarak belirlenmelidir. 

Tavsiyelerin hazırlanmasının ardından nihai aşama olarak aksiyonların tanımlanması süreci 
yürütülmüştür. Enerji planlama ve enerji bilgi sistemi kapsamında yer alan tavsiyelerden yola çıkarak 
ilgili iyileştirme alanlarının giderilmesine yönelik aksiyonlar hazırlanmıştır. Bu sayede iyileştirme alanları 
ile aksiyonlar tek bir tavsiye ekseninde eşleştirilmesi sağlanmıştır. Enerji planlama ve enerji bilgi 
sistemine ilişkin iyileştirme alanı, tavsiye ve aksiyon eşleşmeleri aşağıda belirtilmiştir. Bazı aksiyonlar 
birden fazla tavsiyeye hizmet etmesi nedeniyle tekrar etmektedir. 
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Enerji Planlama (EP)

Tavsiye EP1: Kısa ve orta vade 

talep tahmini çalışmaları AB iyi 

uygulama örnekleri paralelinde 

uygulanmalı ve kullanılmalıdır. 

İyileştirme Alanları EP1: Elektrik talep tahmini çalışmaları AB iyi uygulama örnekleri ile 

uyum değildir.

İyileştirme Alanları EP2: Doğalgaz talep tahmini çalışmaları detay seviyesi istenilen 

düzeyde değildir.

İyileştirme Alanları EP3: EPDK tarafından kısa/orta/uzun vade doğalgaz talep tahmin 

çalışmaları yürütülmemektedir

İyileştirme Alanları EP4: Dağıtım şirketlerinin göndermiş olduğu talep tahminlerinin 

uyumsuzluğundan dolayı tahmin çalışmaları TEİAŞ tarafından yayınlanmamaktadır. 

İyileştirme Alanları EP5: Ulusal Yük Tevzi Merkezi’nde kısa vade elektrik talep tahmini 

için uygun bir model bulunmamaktadır. 

Aksiyon EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin 

Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon EP2: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için 

Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi

Aksiyon EP4: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini 

Çözümlerinin Uygulamaya Alınması

Aksiyon EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için 

Veri Toplama ve Kalite Kontrolü

AksiyonlarTavsiyelerİyileştirme Alanları

Tavsiye EP2: Birincil ve nihai 

enerji tahminleri tüm enerji türleri 

için hazırlanmalı ve AB iyi 

uygulama örnekleri paralelinde 

kullanılmalı ve yayınlanmalıdır. 

Aksiyon EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin 

Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon EP5: Uzun Vade Talep Tahmini için 

Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi 

Aksiyon EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri 

Toplama ve Kalite Kontrolü

Aksiyon EP7: Uzun Vade Talep Tahmini 

Çözümlerinin Uygulamaya Alınması

İyileştirme Alanları EP6: Elektrik ve doğalgaz haricinde enerji kaynakları için birincil enerji 

tahmini çalışmaları eksiktir. 

İyileştirme Alanları EP7: Nihai enerji talep tahminlerinde kullanılan yaklaşım enerji 

verimliliğindeki değişimleri yansıtmamaktadır. 

İyileştirme Alanları EP8: Nihai enerji talep tahmini çalışmaları devam ettirilmemiş ve 

yayınlanmamıştır. (MedPro, MEAD ve LEAP)

Tavsiye EP3: Sera gazı emisyon 

tahmini halka açık şekilde 

yayınlanmalıdır. 

Aksiyon EP10: Sera Gazı Emisyonuna İlişkin 

Mevzuatının Hazırlanması
İyileştirme Alanları EP9: Sera gazı emisyon tahmini yayınlanmamaktadır. 

Tavsiye EP4: Birincil ve nihai 

enerji talep tahmini çalışları için 

resmi enerji istatistikleri mevcut 

bulunmalıdır. 

Aksiyon EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin 

Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri 

Toplama ve Kalite Kontrolü

İyileştirme Alanları EP10: Resmi enerji istatistikleri final enerji talep tahmini çalışmaları 

için mevcut değildir. (MedPro)

Aksiyon EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için 

Veri Toplama ve Kalite Kontrolü

Tavsiye EP5: Arz tahmini 

modelleri tüm enerji türleri için 

hazırlanmalı ve AB iyi uygulama 

örnekleri paralelinde kullanılmalı 

ve yayınlanmalıdır

Aksiyon EP11: Model Sonuçlarının Paylaşımına ve 

Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması

İyileştirme Alanları EP11: Elektrik arz modeli uzun vade planlamaya uygun şekilde 

kullanılmamaktadır. (TEİAŞ)

İyileştirme Alanları EP12: Halka açık ve özel kullanıma yönelik çalışmalar Bakanlığın arz 

çalışma sonuçlarından faydalanamamaktadır.

Aksiyon EP8: Arz Tahmini için Kurumsal Kapasitenin 

İyileştirilmesi 

Aksiyon EP9: Arz Tahmini için Veri Toplama ve Kalite 

Kontrolü
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Enerji Bilgi Sistemi (ES)

Tavsiye ES1: Enerji 

istatistiklerinin hesaplanması AB 

iyi uygulama örnekleri paralelinde 

gerçekleştirilmelidir. 

Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının 

İyileştirilmesi

İyileştirme Alanları ES1: TUİK tarafından EUROSTAT’a sağlanan elektrik fiyat verisi AB 

standartlarına uygun olarak hesaplanmamaktadır. 

Tavsiye ES2: Veri toplanması ve 

yayınlanmasına ilişkin mevzuatın 

AB iyi uygulama örneklerine 

uygun olması gerekmektedir. 

Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının 

İyileştirilmesi 

İyileştirme Alanları ES2: Enerji verimliliği göstergeleri eksik ve halka açık olarak 

yayınlanmamaktadır.

Tavsiye ES3: Enerji istatistikleri 

AB iyi uygulama örnekleri 

paralelinde toplanmalıdır.

Aksiyon ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve 

Organizasyon Tasarımının Yapılması

Aksiyon ES8: Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri 

Toplama Yaklaşımının Tasarlanması

Aksiyon ES6: Geçmiş Verideki Eksikliklerin 

Tamamlanması

Aksiyon ES5: Kamu Kurumları Arasında Enerji Veri 

Paylaşımının ve Koordinasyonun Sağlanması

İyileştirme Alanları ES3: Enerji istatistikleri AB iyi uygulama örneklerinde olduğu gibi 

kapsamlı bir şekilde toplanmamaktadır. 

İyileştirme Alanları ES4: Enerji verimliliği istatistikleri AB iyi uygulama örneklerine uygun 

toplanmamaktadır. 

İyileştirme Alanları ES5: Enerji istatistikleri düzenli olarak diğer kurumlardan 

toplanamamaktadır. 

İyileştirme Alanları ES6: ESIS ve IPS sstemlerinde geçmiş verilerde eksiklikler 

bulunmaktadır.

İyileştirme Alanları ES7: Anket yapısı ve kapsamı AB iyi uygulama örneklerine uygun 

değildir. 

İyileştirme Alanları ES8: ESIS’te yer alan verilerin kalite kontrolü tam olarak 

yapılamamaktadır.

Tavsiye ES4: Enerji istatistikleri 

AB iyi uygulama örnekleri 

paralelinde yayınlanmalıdır. Aksiyon ES4: Halka Açık Veri Yayınlanmasının 

Başlatılması

İyileştirme Alanları ES9: Detaylı enerji istatistikleri halka açık değildir.

İyileştirme Alanları ES10: Enerji istatistikleri kapsamında veri yayınlanmasına ilişkin kural 

ve süreçler eksik bulunmaktadır. 

Aksiyon ES2: Veri Yayınlanmasına İlişkin 

Mevzuatının Hazırlanması

Tavsiye ES5: Enerji veri 

merkezinin fonksiyonları AB iyi 

uygulama örneklerine uygun 

olarak geliştirilmelidir. 

Aksiyon ES7: Enerji Veri Merkezi Altyapısının 

Kurulması

İyileştirme Alanları ES11: Temel enerji veri merkezi fonksiyonlarında (örneğin raporlama, 

derleme) eksiklikler bulunmaktadır. 

İyileştirme Alanları ES12: Bildirim sistemi fonksiyonlarında eksiklikler bulunmaktadır. 

Tavsiye ES6: Enerji istatistikleri 

veri kalitesi AB iyi uygulama 

örneklerine uygun olarak 

sağlanmalıdır. 

Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının 

İyileştirilmesi 

İyileştirme Alanları ES13: TUIK’de yer alan enerji verilerinin kalitesine ilişkin iyileştirme 

noktaları bulunmaktadır.

Tavsiye ES7: Enerji 

istatistiklerine ilişkin rol ve 

sorumluluklar AB iyi uygulama 

örneklerine uygun olarak 

belirlenmelidir. 

Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının 

İyileştirilmesi 

Aksiyon ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve 

Organizasyon Tasarımının Yapılması

İyileştirme Alanları ES14: EİGM’de enerji istatistiklerine ilişkin ekipler endüstri veya yakıt 

türü bazında uzmanlaştırılma yerine talep veya arz olarak uzmanlaştırılmıştır.

İyileştirme Alanları ES15: Ver toplamaya ilişkin roller net olarak belirtilmemiş olup 

mükerrer ve muğlak görevler bulunmaktadır. 

AksiyonlarTavsiyelerİyileştirme Alanları
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4. Aksiyon Kartları 

Raporun Arka Plan Bilgileri bölümünde belirtilen 3. Aşama: Alınacak Aksiyonların Açıklanması ve 
Önceliklendirilmesi aşamasındaki aksiyonların açıklanmasına ilişkin bilgiler bu bölümde yer almaktadır. 
Aksiyonların mevcut durumdaki iyileştirme alanlarını iyi bir şekilde yansıtması ve başarılı bir şekilde 
hayata geçebilmesi için tanımlanan aksiyonların detaylıca açıklanması gerekmektedir. Bundan dolayı 
enerji planlama ve enerji istatistikleri için toplamda tanımlanmış 19 aksiyon için detaylı aksiyon kartları 
oluşturulmuştur.  

Aksiyon kartları aracılığıyla Bakanlık uygulamaya almak istediği bir aksiyon hakkında sorumlu ve ilgili 
taraflarla ilgili ve izlenmesi gereken yöntem, süreçler ve aksiyonlara ilişkin bilgilere erişebilecektir. 

4.1. Aksiyon EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin 
Mevzuatının Hazırlanması 

Amaç  

Bu aksiyonun amacı, Türkiye’nin mevcut mevzuatının AB Müktesebatıyla uyumlu hale 
getirilmesi için veri toplama safhasından tahmin çalışmaları safhasına kadar enerji planlaması 
süreçlerini iyileştirmek üzere ilgili mevzuatın oluşturulması ve değiştirilmesidir. Bu aksiyon, EİGM, 
YEGM, TEİAŞ, BOTAŞ ve TKİ’nin: 

• talep ve arz tahmin çalışmaları için gerekli personelleri görevlendirmesine, 

• tüm enerji türlerine ilişkin tahmin çalışmaları geçekleştirmek üzere çalışma kapsamını 
tanımlamasına, 

• verilerin toplanması ile talep ve arz tahmini hakkında devlet kurumları arasında 
koordinasyonu kolaylaştırmasına ve 

• talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürü ve veri kalitesi kontrol ihtiyaçlarını 
belirlemesine olanak tanıyacaktır.  

Ayrıntılı Görevler  

Mevcut durumda ilgili enerji piyasası mevzuatında (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 
sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik) elektrik 
ve doğal gaz talep tahmin çalışmalarıyla ilgili roller, sorumluluklar ve modeller açıklanmaktadır. Ancak, 
bu kanun ve yönetmelikler, diğer birincil enerji türlerine ilişkin arz ve talep tahmin çalışmalarını 
kapsamamaktadır. Ayrıca belirtilen mevcut elektrik talep tahmin metodolojisi tekno-ekonomik modelleri 
içermemektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin enerji mevzuatlarındaki mevcut eksik konulara ilişkin birincil ve 
ikincil mevzuatın hazırlanmasına ve diğer ilgili mevzuatların güncellenmesine yönelik ihtiyaçlar ele 
alınmaktadır.  Bu aksiyon, ayrıca enerji planlaması süreçlerini AB’nin en iyi uygulamalarıyla uyumlu hale 
getirmeye yönelik ek aksiyonların gerçekleştirilmesinde ETKB’ye rehberlik edecektir.  

Bu mevzuat aksiyonu, mevzuat çerçevesinin hazırlanması, mevzuatın taslağının oluşturulması ve 
mevzuatın yayımlanması olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Mevzuat Çerçevesinin Hazırlanması 

Bu aksiyon boyunca, EİGM, YEGM, TEİAŞ, BOTAŞ ve TKİ için yeni mevzuatın hazırlanmasını 
gerektiren rollere, sorumluluklara, koordinasyona, veri toplama ile talep ve arz tahmin çalışmalarına 
ilişkin sorunlara yol açan faktörlerin giderilmesi için aşağıdaki meseleler ele alınmalıdır. 
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Mevzuat çerçevesi, ilgili sorunların anlaşılmasında ve mevcut durumla AB’nin en iyi uygulamaları 
arasındaki farkın kapatılmasına yönelik daha iyi bir mevzuat çözümünün bulunmasında EİGM, YEGM, 
TEİAŞ, BOTAŞ ve TKİ’ye rehberlik edecektir. Bu çerçeve ayrıca, devlet kurumları, taraflar ve ilgili 
teşekküllere ilişkin zorunluluklar, uygulama yöntemleri, roller ve sorumlulukların belirlenmesi için zemin 
teşkil edecektir.  Bu görevin sonunda oluşturulacak mevzuat çerçevesi devlet kurumları arasında rol, 
sorumluluk ve koordinasyon eksikliğinin sebep olduğu açıkları kapatmasını ve ayrıca tahmin çözümleri, 
veri toplama ve veri kalitesi kontrolüne ilişkin olarak enerji planlama süreçlerinde tespit edilen sorunlara 
yönelik uygun aksiyonları ele almasını sağlamak üzere oluşturulacak mevzuat taslağının girdisi olarak 
kullanılacaktır.  

Görev 2: Mevzuat Taslağının Oluşturulması  

İkinci görevde mevzuat taslağı, önceki görevde hazırlanan çerçeve doğrultusunda hazırlanarak enerji 
planlamasıyla ilgili mevcut açıkları kapatmak için EİGM, YEGM, TEİAŞ, BOTAŞ ve TKİ’nin enerji 
planlama kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanacaktır.  

Mevzuat içeriğinde aşağıdaki eksiklikler ele alınmalıdır. 

Taslak oluşturma süreci ayrıca, taslak adı, kısımları, bölümleri, maddeleri, referansları ve dili hakkındaki 
kuralların belirtildiği Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 

Yeni Mevzuat Çerçevesi 

• Düzeltilmesi gereken sorunu tanımlayın 

• Sorunun üstesinden gelmeye yönelik metodoloji ve yaklaşımı analiz edin 

• Zorunlulukları, rolleri ve sorumlulukları belirleyin 

• Sorumlu devlet kurumlarını, tarafları ve ilgili teşekkülleri belirleyin 

• Mevzuatın uygulanışını (para cezaları, yaptırımlar vb.) belirleyin 

Mevzuat İçeriği 

• Sorumlu ekip yapısının oluşturulamamasını, görevlerin çakışmasını ve belirsizlikleri 
önlemek için enerji planlamasına ilişkin roller, sorumluluklar ve koordinasyon açık bir 
şekilde tanımlanmalıdır.  

• Resmi İstatistik Programı kapsamında paylaşılacak ve paylaşılamayacak verilere 
yönelik bir çalışma hazırlanmalıdır. 

• Tahmin modellerinin gerekli işlevsellikleri, enerji kaynaklarının türü ve çalışma 
kapsamına göre ele alınmalıdır. 

• AB’nin en iyi uygulamaları doğrultusunda toplam, birincil ve nihai enerji talebini 
hesaplamak için tahmin çalışmalarının kapsamı genişletilmelidir.  

• Tahmin modellerine yönelik olarak tutarlı ve eksiksiz veri girişi sağlamak için veri 
toplama ve kalite kontrol prosedürleri belirtilmelidir.  
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yürütülmelidir. Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. 

Görev 3: Mevzuatın Yayımlanması 

Mevzuat taslağının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine devlet kurumları, ilgili bakanlık ve 
sekreterlikler, meslek odaları, STK’ler ve üniversitelerden geri bildirimler alınmalıdır. Alınan geri 
bildirimlere uygun olarak taslak güncellenmeli ve teklifle birlikte Başbakanlığa sunulmalıdır. Ek 
güncellemeler yapılmalı ve yayım süreci tamamlanmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar  

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM, YEGM, TEİAŞ, BOTAŞ ve TKİ olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi 

Bu aksiyon, düşük değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay olarak 
öngörülmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar 

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Kısa ile Orta Dönem Talep Tahmini için Veri Toplama ve Veri Kalitesi Kontrol Çalışmalarının 
İyileştirilmesi  

• Uzun Dönem Talep Tahmini için Veri Toplama ve Veri Kalitesi Kontrol Çalışmalarının 
İyileştirilmesi  

• Arz Tahmini için Veri Toplama ve Veri Kalitesi Kontrol Çalışmalarının İyileştirilmesi 

  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• Bu mevzuat, talep ve arz tahmin çalışmaları gerçekleştirmek ve bu çalışmaların EİGM 
ve YEGM’nin önceden gerçekleştirdiği MAED, LEAP ve MedPro çalışmaları gibi yarıda 
bırakılmamasını sağlamak için gerekli ekip yapısının oluşturulmasına ve gerekli insan 
kaynağının tahsis edilmesine olanak tanıyacaktır. 

• Mevcut ekonometrik modeller geliştirilerek veya uygun modeller uygulamaya alınarak 
talep ve arz için farklı senaryo analizleri gerçekleştirilecektir.  

• Tahmin çalışmalarının kapsamı, yalnızca elektrik ve doğal gazı için değil aynı zaman 
toplam enerji talebini de içerecek şekilde genişletilecektir. 

• Modellerin komplike ve çok yönlü olarak tasarlanmasına yönelik çalışmalar AB’nin en iyi 
uygulamalarına uygun olacak ve her bir enerji türü için ayrıntılı modeller kullanılacaktır. 

• Enerji planlamasına ilişkin sorumluluklar ve koordinasyon belirtilenerek devlet kurumları 
arasında çakışan verilerin toplanması ve tahmini ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılacaktır. 
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4.2. Aksiyon EP2: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için 
Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi  

Amaç  

Bu aksiyonun amacı, veri toplama, kısa - orta dönem talep tahmini ve çalışma sonuçlarının 
AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik olarak rol, sorumluluk ve 
koordinasyonunun yeniden tasarlanarak kurumsal kapasitenin arttırılmasıdır. Bu aksiyon, aşağıdaki 
hususları temin ederek TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin kurumsal kapasitelerini geliştirmesine olanak 
tanıyacaktır: 

• farklılıkların ve bunların kök nedenlerin ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi  

• çözüm uygulamalarının önerilmesi  

• gerekli eğitimlerin, hizmet içi deneyimlerin, çalışma ziyaretlerinin ve değişim ziyaretlerinin 
sağlanması 

• en iyi uygulama örneklerinin kullanılması 

Ayrıntılı Görevler 

Bu aksiyon, fark analizi, kök nedenlerin bulunması, çözüm tanımı ve eğitimler olmak üzere dört 
ana alt görevden oluşmaktadır. 

TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin amacı, kısa ile orta dönem talep tahmin sürecini ve AB Müktesebatıyla 
genel uyumlulaştırma çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek ve geliştirmektir.  Daha yüksek bir 
kurumsal kapasite sağlamak için mevcut ve ulaşılması istenen durumlar ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmeli ve daha sonra bulgular, eksiklikleri gidermeye yönelik uygun çözümleri tasarlamak için 
yorumlanmalıdır. Son aşamada, kurumsal kapasite gelişimini tamamlamak için gerekli eğitimler 
verilmelidir. 

Görev 1: Fark Analizi 

Bu görevde, kısa ile orta dönem talep tahmini açısından risk alanlarını, özel hususları ve TEİAŞ, BOTAŞ 
ve EİGM’deki sistematik sorunları belirlemek için fark analizi gerçekleştirilmelidir. Enerji Planlaması 
Raporunda (EPR) belirtildiği gibi, mevcut durumla istenen durum arasında aşağıdaki farklılıklar tespit 
edilmiştir.   

Farklılıklar 

• TEİAŞ ve EİGM tarafından kısa ile orta dönem talep tahminine yönelik uygun modeller 
(MAED, LEAP, AGC SCADA) kullanılmaktadır ancak bu çalışmalar sonlandırılmıştır ve 
sonuçları güncel değildir.  

• Şu anda kullanılan talep tahmin modelleri, en iyi uygulamalara uygun değildir. 

Fark Analizi 

• Mevcut Durumu Tarif 

Edin 
• Ulaşılması İstenen 

Durumu Tanımlayın 

Kök Nedenlerin 

Bulunması 

• Neden farklılıklar 

mevcut? 

Çözümün  

Tanımlanması 

• Hangi çözümler kök 

nedenlerle 
eşleşebilir? 

Eğitimler 

• Hangi eğitimlere 

ihtiyaç var? 

1 2 3 4 
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• Tahmin modellerinde kullanılan ekonomi endekslerinin geçmiş veri ulaşılabilirliği ve veri 
çözünürlüğü uygun değildir. 

• Farklı devlet kurumları aynı veya benzer veri toplama ve talep tahmin çalışmalarını 
birbirlerinden bağımsız bir şekilde yürütmektedir. Dolayısıyla çakışan rol ve eylemler 
tutarsızlık sorununa sebep olmaktadır. 

• TEİAŞ, eşleşmeyen veri formatları sebebiyle dağıtım şirketlerinin talep tahminlerinden 
faydalanamamaktadır. 

• TEİAŞ, EİGM ve EPDK tarafından gerçekleştirilen talep tahmin çalışmaları halka açık bir 
şekilde yayımlanmamaktadır. 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıda belirtilen eksiklikler daha derinlemesine araştırılmalı ve AB 
Müktesebatına uygun olarak uygun bir çözüm detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır.    Bu, kök nedenlerin 
tespit edilmesi için dayanak teşkil edecektir. 

Görev 2: Kök Nedenlerin Bulunması 

Sonraki görevde uygun çözümler bulunmasına yönelik gerekli girdilerin sağlanması için bu görevde, 
önceden tespit edilen farklılıkların kök nedenleri tanımlanmalıdır. Bu çalışmanın bir parçası olarak 
TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM için hâlihazırda aşağıdaki kök nedenler tespit edilmiştir. 

Kök Nedenler  

• Gerekli verilerin toplanması, uygun talep tahmin çalışmalarının yapılması ve çalışma 
sonuçlarının yayımlanması için özel olarak görevlendirilmiş bir ekibin olmaması 

• Veri toplama, talep tahmin çalışmaları ve çalışma sonuçlarının yayımlanmasına ilişkin 
olarak ETKB ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon eksikliği 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıdaki kök nedenlerin daha derinlemesine araştırılması gerekmektedir. 

Görev 3: Çözümlerin Tanımlanması 

Önceki görevlerin tamamlanması üzerine uygun çözümler tanımlanmalıdır. AB ile uyumun 
gerçekleştirilmesi için TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin kurumsal bir düzeyde aşağıdaki eylem adımlarını 
uygulaması gerektiği EPR’de açıkça belirtilmektedir. 

Çözümler 

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak talep tahmin çalışmalarının yürütülmesi için 
kısa ile orta dönem talep tahmin çalışmalarına ilişkin uygun çözümlerin TEİAŞ, BOTAŞ 
ve EİGM için uyarlanması gerekmektedir. 

• Tahmin çalışmalarının güncellemeleri esnasında mükerrer çalışmaların yapılmaması için 
enerji talep tahmin uzmanları yerine veri ve istatistik uzmanlarının koordinasyonlu 
çalışması gerekmektedir.  

• Talep tahmini çalışmaları yıllık olarak gerçekleştirilerek uzmanların bilgilerini güncel 
tutmaları çalışmalarını bu alandaki gelişmelere göre güncellemeleri gerekmektedir. 
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• Kısa ile orta dönem talep tahmin çalışmalarını yürütecek personel sayısının ve 
yetkinliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.1 

• Talep tahminine ilişkin çalışma yapan kurumların (TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM) 
koordinasyon sağlamaları ve düzenli olarak buluşarak tecrübelerini paylaşmaları 
gerekmektedir. 

• Bu kapsamda ilgili kurumların veri analistleri ve sektör uzmanları ile birlikte çalışmaları 
yürütmeleri veya gerekli olması takdirde veri analistleri ve sektör uzmanları istihdam 
etmeleri gerekmektedir. 

• Kısa ile orta dönem talep tahmin çalışmalarına ilişkin çözümleri kullanmak için personel 
gerekli uzmanlık seviyesine çıkarılarak görevlendirilmeli ve bu çalışmalar düzenli olarak 
yürütülüp güncellenmelidir.  

• Veri toplama, talep tahmin ve yayımlama süreçlerini iyileştirmek için devlet kurumları 
arasında koordinasyonun kolaylaştırılması gerekir. Bu koordinasyon, çakışan 
sorumlulukları ve tutarsız veri ve çalışma sonuçlarını ortadan kaldıracaktır.  

Bu görevin bir parçası olarak yukarıda belirtilen eylem adımları detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Görev 4: Eğitimler 

Tanımlanan çözümlerin gerektirdiği teknik ve işlevsel becerileri, temel değerleri ve yetkinlikleri içeren 
eğitim takip programları sunarak kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları tamamlanmalıdır. Bu eğitim 
programı kapsamında endeks hesaplama metotlarına yönelik eğitimler TÜİK tarafından verilebilir. 

Eğitim Programı 

• Kurum İçi Eğitimler 

• Hizmet İçi Eğitimler 

• Çalışma Ziyaretleri 

• Değişim Ziyaretleri 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM, TEİAŞ, BOTAŞ ve TÜİK olarak belirlenmiştir.  

 

                                                   
1 Kısa ve orta vade talep tahmini çalışmalarından sorumlu personelin 2 farklı profili bulumalıdır. Her 
profilde 2 uzmanın yer alması gerekirken tam zamanlı olarak çalışmalarına ihtiyaç yoktur. 2 tane olmaları 
birinin ayrılması halinde uzmanlığın tamamen kaybolmamasını sağlayacaktır. 

 Ekonometrik ve istatistik arkaplanına sahip 2 uzmanın işe girişte istatistik ve ekonometrik 
modellerin kullanımına ilişkin gerekli eğitmleri almaları gerekmektedir. Böylelikle kendi 
arkaplanlarına daha uyumlu bir şekilde talep tahmini çalışmaları yapabilirler.  

 Mühendislik arkaplanına sahip ve enerji talebini etklileyen faktörler ile enerji verimliliği 
konularına hakim 2 uzman ise orta ve uzun vade talep tahmini modellerine ilişkin eğitmleri 
almaları gerekmektedir. İşe girişte alacakları eğitimlere ilave olarak her 2 yılda bir eğitim 
almalırdırlar.  
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Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 8 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 

 
  

8 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM, enerji istatistiklerinin toplanması ve talep tahmin çalışmalarının 
yürütülmesi için uzman ekipleri görevlendirecek ve gerektiği şekilde eğitecektir.  

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak talep tahmin çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
için uygun tahmin modelleri belirlenecektir. 

• Devlet kurumları arasında daha iyi koordinasyon sağlanması, mükerrer ve tutarsız 
verilerin toplanmasını ve bu istenmeyen verilerle yapılan talep tahmin çalışmalarını 
önleyecek ve ayrıca istatistiklerin ve çalışma sonuçlarının daha iyi bir şekilde 
yayımlanmasını sağlayacaktır.  
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4.3. Aksiyon EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için 
Veri Toplama ve Kalite Kontrolü  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, veri toplama ve kalite kontrol ile ilgili kısa ile orta dönem talep tahmin 
süreçlerini yeniden tasarlamak ve optimize etmektir. Bu aksiyon, veri toplama prosedürlerini ve kalite 
kontrolü iyileştirerek TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin AB’nin en iyi uygulamalarına uygun şekilde faaliyet 
göstermesine, 

• veri eksikliği sorununu ortadan kaldırmasına ve  

• yeniden tasarlanan ve optimize edilen veri toplama prosedürlerini kullanmasına olanak 
tanıyacaktır.  

Ayrıntılı Görevler 

Bu aksiyon, fark analizi ve veri toplama ve veri kalitesi kontrol süreçleri olmak üzere iki ana alt 
görevden oluşmaktadır.   

Kısa ile orta dönem talep tahmini açısından TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM, geçmiş verilerin olmamasından 
ve veri toplama prosedürleri ve veri kalitesinden (TÜİK’nin sağladığı resmi istatistiklerin düşük kapsama 
oranı) dolayı tahmin faaliyetlerinde güçlükler yaşamaktadır. Bu eksiklikleri gidermek için aşağıdaki 
görevler gerçekleştirilmelidir. 

Görev 1: Fark Analizi   

Bu görevde, mevcut durumla istenen durum arasındaki farklılıkları ve gelişim alanlarını tespit etmek için 
mevcut veri toplama ve kalite kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi analiz edilmelidir. Fark analizi 
aşağıda açıklanan adımlar uygulanarak gerçekleştirilmelidir. 

Fark Analizinin Adımları  

• Uçtan uca veri süreç akışını değerlendirmek için veri sağlayıcısı ve paydaşlarla 
görüşülmesi  

• Veri akışları, veri depolama ve veri yönetimine ilişkin olarak durumun değerlendirilmesi  

• Veri giriş faaliyetlerinin ve ilgili iş süreçleri ve kurallarının değerlendirilmesi 

• Risk alanlarının, spesifik arızaların, sistematik sorunların ve koordinasyon problemlerinin 
tespit edilmesi. 

 

Fark Analizi Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 1 2 

Süreç akışının analiz edilmesi ve 

mevcut durumla istenen durum 

arasındaki farklılıkların ve risk 

alanlarının tespit edilmesi 

Veri toplama ve uçtan uca veri süreçlerinin kalitesinin 

yeniden tasarlanması ve optimize edilmesi 
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Görev 2: Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 

İkinci görevde, önceden tespit edilen farklılıkların giderilmesini ve kısa ile orta dönem talep tahmin 
çalışmaları için gerekli verilerin düzgün bir şekilde temin edilmesini sağlamak için uçtan uca veri toplama 
ve veri kalitesi kontrol süreçleri yeniden tasarlanmalı ve optimize edilmelidir. Bu aksiyonda özellikle 
Resmi İstatistik Programı kapsamında hangi verilerin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir 
araştırmanın yapılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki üst düzey süreç diyagramında gösterildiği gibi veri toplama süreçleri, hem anketlere hem de 
idari kaynaklara ilişkin olarak veri toplama prosedürlerinin, veri kümeleri ve formatlarının ve veri toplama 
zaman çizelgelerinin taslağını oluşturarak yeniden tasarlanmalı ve daha sonra edinilen verilerin kalitesini 
sağlamak için kalite kontrol süreçleri (veri doğrulama, veri temizleme ve veri profili çıkarma) 
belirlenmelidir. 

Veri toplama ve veri kalitesi kontrol süreçlerini yeniden tasarlamak ve temel ölçülerle ve göstergelerle 
tüm süreçlerin kalitesini izlemek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. 

Veri Toplama ve Kalite Kontrol Süreci Tasarımı  

• Veri toplama prosedürlerinin, veri kümelerinin, formatlarının ve veri toplama zaman 
çizelgesinin tanımlanması 

• Veri tabanı tasarım verileri sözlüğü/haritasının değerlendirilmesi 

• Veri çekme ve her veri tabanına erişim elde edilmesi 

• Temel veri kümeleri ve ana veri sözlüğünün tanımlanması ve doğrulanması 

• Veri profili çıkarma ve veri analizi için temel iş kuralları ve kriterlerinin belirlenmesi 

• Eksiksizliği, tutarlılığı, iş kurallarını ve bütünlüğü belirlemek için veri profilinin çıkarılması  

• Her bir veri profili çıkarma kriterine ilişkin ölçüleri elde etmek için veri tabanı 
sorgulamalarının oluşturulması   

• Temel veri kalitesi ölçülerinin oluşturulması ve sunulması 

• Veri kalitesi karne kapsama sürecinin, kontrol noktalarının, sistemlerin ve genel veri 
kalitesi güveninin oluşturulması ve sunulması  

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM, TEİAŞ ve BOTAŞ olarak belirlenmiştir.  

 

Veri Edinme Veri Kalitesi 

- Anket Verileri - Veri Doğrulama 

- Veri Temizleme 

Talep Güncelleme 

Toplama Prosedürleri 

Veri Kümeleri ve Formatları 

Veri Toplama Zaman Çizelgesi 
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Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 

 
  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM, taraflar arasında koordinasyonu arttırmak ve gerekli verileri 
resmi istatistiklerden daha fazla katkı alarak edinmek için yeniden tasarlanmış veri 
toplama prosedürlerine sahip olacaktır. 

• İyileştirilen veri toplama süreçleri, enerji türleri açısından toplanan verilerin kapsamını 
arttıracak ve TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin tüm enerji türlerini içeren kısa ile orta dönem 
talep çalışmalarını daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak 
tanıyacaktır. 

• Anketlerden ve idari kaynaklardan toplanan verilerin tutarlılığı sağlanacaktır. 

• TEİAŞ ve BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen kısa ile orta dönem talep tahmin 
çalışmaları, daha iyi sonuçlar verecek ve veri eksikliği ve veri toplama prosedürlerinin 
olmamasından kaynaklanan sorunlar giderilecektir. 
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4.4. Aksiyon EP4: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini 
Çözümlerinin Uygulamaya Alınması 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, mevcut tahmin çalışmalarını AB’nin en iyi uygulamaları ile uyumlu hale 
getirmek için uygun bir kısa ile orta dönem talep tahmin modelinin seçilmesi ve uygulanmasıdır.  Bu 
aksiyon, TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin: 

• tahmin modellerinin mevcut durumuyla AB’nin en iyi uygulamaları arasındaki farklılıkları 
değerlendirmesine,  

• kısa ile orta dönem talep tahmin çalışmalarını doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek 
için en iyi modeli seçmesine ve 

• çözümü uygulayıp gerekli eğitimleri model ekibine vermesine olanak tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, mevcut modelin değerlendirilmesi, uygun modelin seçilmesi ve modelin 
uygulanması ile eğitimler olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Mevcut Modellerin Değerlendirilmesi   

Bu görevde, girdiler, model özellikleri ve model sonuçları ile ilgili sorunlar tespit edilerek TEİAŞ, BOTAŞ 
ve EİGM tarafından kullanılan kısa ile orta dönem talep tahmin modelleri (genellikle ekonometrik 
modeller) detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.  TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin en uygun talep 
tahminlerini gerçekleştirmesi için hangi model özelliklerine ihtiyaç duyulduğunu ele almak üzere 
potansiyel iyileştirme alanları belirlenmelidir.  

Görev 2: Uygun Modelin Seçilmesi   

Farklı kısa ile orta dönem talep model metodolojileri, son kullanıcı programları ve AB’nin talep 
modellemesine ilişkin en iyi uygulamaları gözden geçirilerek model seçme görevine başlanabilir. 
“Ekonometrik” modeller ve “tekno-ekonomik” modeller olmak üzere iki ana talep modelleme metodolojisi 
vardır. Aşağıdaki tabloda bu metodolojilerin tanımları, güçlü yanları ve zayıf yanları gösterilmektedir. 

 Ekonometrik Modeller  Tekno-Ekonomik Modeller 

Tanım Ekonometrik modellerde, enerji talebi 
ekonomik değişkenlerin doğrusal veya 
doğrusal olmayan bir fonksiyonudur. Bu 
fonksiyonlar genellikle geçmiş dönemlere ait 
istatistiklere ilişkin regresyon analizleriyle 
ölçülendirilir.  

Tekno-ekonomik modellerde enerji 
talebi alt sektör ve son kullanıcı 
bağlamında detaylı bir şekilde gösterilir. 

Güçlü 
Yanları 

• Kısa dönem projeksiyonlar için çok 
uygundur 

• Fiyat ile ilgili konuları değerlendirmek 
açısından oldukça donanımlıdır (örn. 
enerji veya karbon vergisi). 

• Alternatif enerji verimliliği 
politikalarının etkisini göstermek 
için uygundur  
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Özetle, ekonometrik modeller kısa ile ortam dönem talep tahmin çalışmalarında tekno-ekonomik 
modeller ise orta vade talep tahmin çalışmalarında kullanılarak TEİAŞ, BOTAŞ ve EİGM’nin enerji 
planlaması ve şebeke yönetim çalışmaları gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Ancak daha yüksek 
düzeyde uyarlanabilirliği sebebiyle tekno-ekonomik modellerle farklı ekonomik yapılar ve politikalar daha 
iyi bir şekilde değerlendirilebilir.  Örnek olarak AB Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları ve Enerji 
Verimliliği Direktifi uyarınca birçok ülke hedefleri belirlemek ve izlemek için uygun tekno ekonomik 
araçları kullanmaktadır. Bu kapsamda MedPro programı başta Fransa olmak üzere birçok ülkede 
kullanmaktadır. 

Ayrıca MedPro, MAED ve LEAP gibi tekno-ekonomik metodolojiyi uygulayan birçok son kullanıcı 
programları da mevcuttur.  

Modellerin tamamı esnek bir yapı sunmakta olup bu esnek yapı uygulama yapılan ülkenin şartlarına 
(sektör tipleri, verilerin erişilebilirliği vb.) uyum sağlamalarına imkân tanımaktadır. Bununla birlikte söz 
konusu esneklik ara yüzlerinde bulunduğu için MedPro ve LEAP’ta daha fazladır. Modeller arasındaki 
en büyük fark, talep faktörlerinin dinamikleriyle ilgilidir. Örneğin, MedPro’da birden çok esnek seçenek 
bulunmakta iken MAED’te herhangi bir seçenek bulunmamaktadır. 

Bu programlar nihai olarak aşağıdaki kriterlere göre analiz edilmeli ve karşılaştırılmalıdır. 

Farklı metodolojiler ve program alternatifi başarılı bir şekilde analiz edildikten sonra en uygun modeller 
uygulama için seçilmelidir. 

Görev 3: Uygulama ve Eğitim   

Bu son görevde seçilen tahmin modeli uygulamaya konmalıdır. Kurulumdan sonra, programın kullanıma 
hazır olduğundan ve sonuçlarının tutarlı olduğundan emin olmak için ilk tahmin çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir.  Bunun ardından sorumlu bölüm ve personel için harici ve hizmet içi eğitimler 
düzenlenmelidir.  

Uygulanan tahmin çözümünün sürdürülmesi ve kısa ile orta dönem tahmin çalışmalarının tutarlı sonuçlar 
verecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bu son görev kritik öneme sahiptir.  

Seçilen tahmin modeli eksiksiz ve düzgün bir şekilde uygulandığında talep tahmin çalışmaları, çeşitli 
türlerde paydaşların dahil olacağı interaktif bir şekilde gerçekleştirilmelidir; model girdilerinin 
hazırlanması ve modelin çalıştırılarak sonuçların elde edilmesi gibi teknik işler yeterli personelin 

Zayıf 

Yanları 
• Geçmiş trendlere fazlasıyla bağlıdır 

• Fiyat dışı politika tedbirlerinin ve 
teknoloji, yaşam tarzı ve ekonomik 
yapılardaki değişikliklerin etkisini 
değerlendirme açısından kötü 
performans sunmaktadır. 

• Oldukça fazla veri ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

• Esneklik  

• Baz yılın ayarlanması 

• Talep modelleme 

• Sonuçların tutarlılık kontrolü 

• İşlevsellikler 

• Modelleme Kapsamı  

• Zaman Çözünürlüğü 

• Detaylılık  

• Fiyat ve Emisyonlara İlişkin Kapsam  

• Kullanım Koşulları 
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olmadığı durumlarda alt yüklenici sözleşmesi ile dışarıya yaptırılabilir ancak senaryoların tanımlanması 
ve sonuçların doğrulanması, işleri düzenli bir şekilde izleyen ve ilgili paydaşlarla düzenli olarak 
toplantılar organize eden Bakanlığın sorumluluğunda olmalıdır.  Örnek olarak Fransa Çevre, 
Sürdürülebilir Gelişim ve Enerji Bakanlığı’nın AB Komisyonuna sunduğu enerji etki çalışmalarındaki 
teknik işlerin alt yüklenici şirketlere devredildiği gösterilebilir.  

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM, TEİAŞ ve BOTAŞ olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve düşük risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Kısa ile Orta Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması   

• Kısa ile Orta Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü  

  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• Seçilen uygun modelin yardımıyla TEİAŞ ve EİGM’nin yetersiz model özellikleri, 
ekonometrik model parametreleri, varsayımları ve katsayıları ile ilgili sorunları ortadan 
kaldırması desteklenmektedir.   

• Ayrıca TEİAŞ ve EİGM, şu anda yalnızca elektrik ve doğal gazı içeren tahmin 
çalışmalarının enerji türlerine ilişkin kapsamını genişletebilecektir. 

• Daha uyarlanabilir tahmin modelleriyle TEİAŞ ve EİGM, talep tahmin çalışmalarına farklı 
enerji fiyatı ve emisyon senaryolarını dahil edebilecektir.  
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4.5. Aksiyon EP5: Uzun Vade Talep Tahmini için 
Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi  

Amaç 

Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak veri toplamada, 
uzun dönem talep planlamasında ve yayımlama süreçlerinde rollerin, sorumlulukların ve 
koordinasyonun yeniden tasarlanması için temel nitelikli bir eylemdir. Bu aksiyon, aşağıdaki hususları 
temin ederek EİGM ve YEGM’nin kurumsal kapasitelerini geliştirmesine olanak tanıyacaktır: 

• uzun dönem talep tahminiyle ilgili ayrıntılı farklılıklar ve kök nedenlerin tespit edilmesi  

• uzun dönem talep tahmin çözümlerinin önerilmesi  

• gerekli kurum için ve hizmet içi eğitimlerin ve çalışma ve değişim ziyaretlerinin sağlanması  

• uzun dönem talep tahmin süreçleri için AB’nin en iyi uygulamalarının kullanılması 

Ayrıntılı Görevler  

Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, fark analizi, kök nedenlerin bulunması, çözüm tanımları ve 
eğitimler olmak üzere dört ana alt görevden oluşmaktadır  

EİGM ve YEGM, uzun dönem talep tahmin sürecinin etkili bir şekilde geliştirilmesini ve ETKB’nin mevcut 
durumunun AB Enerji Müktesebatıyla genel uyumunun sağlanmasını amaçlamaktadır.   Daha yüksek 
bir kurumsal kapasite sağlamak için fark analizi ayrıntılı bir şekilde yapılmalı ve daha sonra ilgili kök 
nedenler, eksiklikleri gidermeye yönelik uygun çözümleri tasarlamak için yorumlanmalıdır. Son 
aşamada, kurumsal kapasite gelişimini tamamlamak için gerekli eğitimler hazırlanmalıdır. 

Görev 1: Fark Analizi   

İlk görevde, uzun dönem enerji talebi tahmin açısından risk alanlarını, spesifik konuları ve EİGM ve 
YEGM’deki sistematik sorunları belirlemek için mevcut ve istenen durumlar değerlendirilmelidir. Enerji 
Planlaması Raporunda (EPR) belirtildiği gibi, mevcut durumla istenen durum arasında aşağıdaki 
farklılıklar tespit edilmiştir.   

Farklılıklar 

• Uzun dönem talep tahmin modelleri (MAED, MedPro) EİGM ve YEGM tarafından 
kullanılmaktadır ancak bu çalışmalar sonlandırılmıştır ve güncel değildir. 

• Uzun dönem birincil ve nihai enerji talebini tahmin etmeye yönelik uygun modeller 
kullanılmamaktadır ve fiyat ve emisyonlar gibi farklı senaryolar, uygun bir modelin 
olmamasından dolayı hiçbir tahmin çalışmasına dahil edilememektedir. 

Fark Analizi 

• Mevcut Durumu Tarif 
Edin 

• Ulaşılması İstenen 
Durumu Tanımlayın 

Kök Nedenlerin 

Bulunması 

• Neden farklılıklar 
mevcut? 

Çözümün  

Tanımlanması 

• Hangi çözümler kök 
nedenlerle 

eşleşebilir? 

Eğitimler 

• Hangi eğitimlere 
ihtiyaç var? 

1 2 3 4 
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• Birincil uzun dönem enerji talebi tahmin çalışmaları, elektrik ve doğal gaz dışındaki enerji 
kaynakları için mevcut değildir ancak AB ülkelerinde genellikle çoklu enerji modelleri 
kullanılmaktadır. 

• Farklı devlet kurumları aynı veya benzer veri toplama ve talep tahmin çalışmalarını 
birbirlerinden bağımsız bir şekilde yürütmektedir. Dolayısıyla çakışan rol ve eylemler 
tutarsızlık sorununa sebep olmaktadır. 

• EİGM ve YEGM tarafından gerçekleştirilen talep tahmin çalışmaları halka açık bir şekilde 
yayımlanmamaktadır. 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıda belirtilen eksiklikler daha derinlemesine araştırılmalı ve AB 
Müktesebatına uygun olarak istenen durum detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır.    Bu, kök nedenlerin 
tespit edilmesi için dayanak teşkil edecektir.  

Görev 2: Kök Nedenlerin Bulunması 

İkinci görevde, farklılıkların uygun çözümlerle eşleştirilmesi için önceden tespit edilen farklılıkların kök 
nedenleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalıdır.  Bu çalışmanın bir parçası olarak EİGM ve YEGM için 
halihazırda aşağıdaki kök nedenler tespit edilmiştir. 

Kök Nedenler 

• Tüm enerji türleri için veri toplama safhasından yayımlama safhasına kadar uçtan uca 
uzun dönem talep tahmin sürecini gerçekleştirmek için gerekli uzman ekibin olmaması 
(Elektrik talep tahmini çalışmalarında bulunan Elektrik Enerjisi Talep Komisyonu 
bulunamaktadır.) 

• Uzun dönem talep tahmin süreçlerine (veri toplama, talep tahmin çalışmaları ve çalışma 
sonuçlarının yayımlanması) ilişkin olarak devlet kurumları arasında koordinasyon 
eksikliği 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıdaki kök nedenlerin daha derinlemesine araştırılması gerekmektedir. 

Görev 3: Çözümlerin Tanımlanması 

Üçüncü görevde uygun çözümler tanımlanmalıdır. AB ile uyumun gerçekleştirilmesi için EİGM ve 
YEGM’nin kurumsal düzeyde aşağıdaki eylemleri uygulaması gerektiği EPR’de açıkça belirtilmekte ve 
tavsiye edilmektedir. 

Çözümler 

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak uzun dönem talep tahmin çalışmalarını 
gerçekleştirmek için EİGM ve YEGM bünyesinde uygun talep tahmin modelleri 
uyarlanmalıdır. 

• Uzun dönem talep tahmin çözümlerini periyodik olarak uygulamaktan sorumlu olacak 
özel ve sürekli hizmet veren uzman bir ekip sorumlu tarafların personnelerinden 
oluşturulmalıdır. 

• Uçtan uca talep planlama süreçlerini (veri toplama, talep tahmin ve yayımlama 
süreçlerini) iyileştirmek ve sorumlulukların çakışmasını önlemek için devlet kurumları 
arasında koordinasyonun kolaylaştırılması gerekir.  



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Eylem Planı 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Onaylanmış Final 
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık 
Hizmetleri 

 

 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos  2016        35 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıda tanımlanan çözümler daha derinlemesine analiz edilmelidir. 

Görev 4: Eğitimler 

Tasarlanan çözümlerin gerektirdiği teknik ve işlevsel becerileri, temel değerleri ve yetkinlikleri içeren 
eğitim takip programları sunarak kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları tamamlanmalıdır. 

Eğitim Programı 

• Kurum İçi Eğitimler 

• Hizmet İçi Eğitimler 

• Çalışma Ziyaretleri 

• Değişim Ziyaretleri 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM ve YEGM olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, yüksek değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 8 ay 
olarak tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 
  

8 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• EİGM ve YEGM, enerji istatistiklerinin toplanması ve talep tahmin çalışmalarının 
yürütülmesi için uzman ekipleri görevlendirecek ve gerektiği şekilde eğitecektir.  

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak talep tahmin çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
için uygun tahmin modelleri belirlenecektir. 

• Devlet kurumları arasında daha iyi koordinasyon sağlanması, mükerrer ve tutarsız 
verilerin toplanmasını ve bu istenmeyen verilerle yapılan talep tahmin çalışmalarını 
önleyecek ve ayrıca istatistiklerin ve çalışma sonuçlarının daha iyi bir şekilde 
yayımlanmasını sağlayacaktır.  
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4.6. Aksiyon EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri 
Toplama ve Kalite Kontrolü 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, veri toplama ve kalite kontrol ile ilgili uzun dönem talep tahmin süreçlerini 
yeniden tasarlamak ve optimize etmektir. Bu aksiyon, veri toplama prosedürlerini ve kalite kontrolü 
iyileştirerek EİGM ve YEGM’nin AB’nin en iyi uygulamalarına uygun şekilde faaliyet göstermesine, 

• veri eksikliği sorununu ortadan kaldırmasına ve  

• yeniden tasarlanan ve optimize edilen veri toplama süreçlerini kullanmasına olanak 
tanıyacaktır.  

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, fark analizi ve veri toplama ve veri kalitesi kontrol süreçleri olmak üzere iki ana alt 
görevden oluşmaktadır. 

Uzun dönem talep tahmini çeşitli sektörlerin (endüstri, hane halkı, tarım, nüfus, GSYH… vb.) 
gelişimlerine ilişkin verilere bağlı olmaktadır. Tahmin model sonuçlarınnı doğruluğu girdi olarak 
kullanılan bu gibi verilerin güncelliğine ve bulunurluğuna bağlı olduğundan dolayı yakın zamanda 
yaşanan başarısız tahmin uygulamalarının temel nedeni tarihsel makroekonomik verilerin eksikliği 
olmuştur. Bu açıdan EİGM ve YEGM geçmiş verilerin olmamasından ve veri toplama prosedürleri ve 
veri kalitesinden (TÜİK’nin sağladığı resmi istatistiklerin düşük kapsama oranı) dolayı tahmin 
faaliyetlerinde güçlükler yaşamaktadır. Bu meseleyi halletmek için aşağıdaki görevler 
gerçekleştirilmelidir. 

Görev 1: Fark Analizi   

Bu görevde, mevcut durumla istenen durum arasındaki farklılıkları ve gelişim alanlarını tespit etmek için 
mevcut veri toplama ve kalite kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi analiz edilmelidir. Fark analizi 
aşağıda açıklanan adımlar uygulanarak gerçekleştirilmelidir. 

Fark Analizinin Adımları  

• Uçtan uca veri süreç akışını değerlendirmek için veri sağlayıcısı ve paydaşlarla 
görüşülmesi  

• Veri akışları, veri depolama ve veri yönetimine ilişkin olarak durumun değerlendirilmesi  

• Veri giriş faaliyetlerinin ve ilgili iş süreçleri ve kurallarının değerlendirilmesi 

• Risk alanlarının, spesifik arızaların, sistematik sorunların ve koordinasyon problemlerinin 
tespit edilmesi. 

Fark Analizi Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 1 2 

Süreç akışının analiz edilmesi ve 

mevcut durumla istenen durum 

arasındaki farklılıkların ve risk 

alanlarının tespit edilmesi 

Veri toplama ve uçtan uca veri süreçlerinin kalitesinin 

yeniden tasarlanması ve optimize edilmesi 
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Görev 2: Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 

İkinci görevde, önceden tespit edilen farklılıkların giderilmesini ve uzun dönem talep tahmin çalışmaları 
için gerekli verilerin düzgün bir şekilde temin edilmesini sağlamak için uçtan uca veri toplama ve veri 
kalitesi kontrol süreçleri yeniden tasarlanmalı ve optimize edilmelidir.  

Aşağıdaki üst düzey süreç diyagramında gösterildiği gibi veri toplama süreçleri, hem anketlere hem de 
idari kaynaklara ilişkin olarak veri toplama prosedürlerinin, veri kümeleri ve formatlarının ve veri toplama 
zaman çizelgelerinin taslağını oluşturarak yeniden tasarlanmalı ve daha sonra edinilen verilerin kalitesini 
sağlamak için kalite kontrol süreçleri (veri doğrulama, veri temizleme ve veri profili çıkarma) 
belirlenmelidir. 

Veri toplama ve veri kalitesi kontrol süreçlerini yeniden tasarlamak ve temel ölçülerle ve göstergelerle 
tüm süreçlerin kalitesini izlemek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. 

Veri Toplama ve Kalite Süreçlerinin Geliştirilmesi  

• Veri toplama prosedürlerinin, veri kümelerinin, formatlarının ve veri toplama zaman 
çizelgesinin tanımlanması 

• Veri tabanı tasarım verileri sözlüğü/haritasının değerlendirilmesi 

• Veri çekme ve her veri tabanına erişim elde edilmesi 

• Temel veri kümeleri ve ana veri sözlüğünün tanımlanması ve doğrulanması 

• Veri profili çıkarma ve veri analizi için temel iş kuralları ve kriterlerinin belirlenmesi 

• Eksiksizliği, tutarlılığı, iş kurallarını ve bütünlüğü belirlemek için veri profilinin çıkarılması  

• Her bir veri profili çıkarma kriterine ilişkin ölçüleri elde etmek için veri tabanı 
sorgulamalarının oluşturulması   

• Temel veri kalitesi ölçülerinin oluşturulması ve sunulması 

• Veri kalitesi karne kapsama sürecinin, kontrol noktalarının, sistemlerin ve genel veri 
kalitesi güveninin oluşturulması ve sunulması  

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM ve YEGM olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

Veri Edinme Veri Kalitesi 

- Anket Verileri 

- İdari Veriler 

- Veri Doğrulama 

- Veri Temizleme 

- Veri Profili Çıkarma 

Talep Güncelleme 
Toplama Prosedürleri 

Veri Kümeleri ve Formatları 

Veri Toplama Zaman Çizelgesi 
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Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 
  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• EİGM ve YEGM, taraflar arasında koordinasyonu arttırmak ve gerekli verileri resmi 
istatistiklerden daha fazla katkı alarak edinmek için yeniden tasarlanmış veri toplama 
prosedürlerine sahip olacaktır. 

• İyileştirilen veri toplama süreçleri, enerji türleri açısından toplanan verilerin kapsamını 
arttıracak ve EİGM ve YEGM’nin tüm enerji türlerini içeren uzun dönem talep 
çalışmalarını daha geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyacaktır. 

• EİGM ve YEGM, anketlerden ve idari kaynaklardan toplanan verilerin tutarlılığını 
sağlayacak olan yeniden tasarlanmış veri toplama prosedürlerine sahip olacaktır. 

• EİGM ve YEGM tarafından gerçekleştirilen uzun dönem talep tahmin çalışmaları, daha 
iyi sonuçlar verecek ve veri eksikliği ve veri toplama prosedürlerinin olmamasından 
kaynaklanan sorunlar giderilecektir.  
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4.7. Aksiyon EP7: Uzun Vade Talep Tahmini 
Çözümlerinin Uygulamaya Alınması  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, mevcut tahmin çalışmalarını AB’nin en iyi uygulamaları ile uyumlu hale 
getirmek için uygun bir uzun dönem talep tahmin modelinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.  Bu aksiyon, 
EİGM ve YEGM’nin: 

• uzun dönem talep tahmin uygulamalarının mevcut ve istenen durumu arasındaki farklılıkları 
araştırmasına,  

• en iyi uzun dönem talep tahmin modelini belirlemesine ve   

• seçilen modeli uygulayıp görevlendirilen ekibe gerekli eğitimlerin verilmesine olanak 
tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, mevcut modelin değerlendirilmesi, uygun modelin seçilmesi ve modelin 
uygulanması ile eğitimler olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Mevcut Modelin Değerlendirilmesi   

İlk görevde, veri girişleri, model özellikleri ve çalışma sonuçlarının tutarlılığı ile ilgili sorunlar tanımlanarak 
EİGM ve YEGM tarafından kullanılan uzun dönem talep tahmin modelleri değerlendirilmelidir.   EİGM 
ve YEGM’nin uygun uzun dönem enerji planlaması yapmak için hangi uzun dönem talep tahmin modeli 
özelliklerine ihtiyaç duyduğu konusunu ele almak üzere iyileştirme alanları tespit edilmelidir.  

Görev 2: Uygun Modelin Seçilmesi   

İkinci görevde, farklı uzun dönem talep modelleri, son kullanıcı programları ve AB’nin en iyi uygulamaları 
gözden geçirilerek uygun uzun dönem talep tahmin modeli seçilmelidir. Birincil ve nihai talep tahmin 
çalışmaları uzun dönem ufkuna sahip olduğundan EİGM ve YEGM tekno-ekonomik metodolojiyi 
kullanmalıdır. Ayrıca, daha yüksek uyarlanabilirlik sayesinde tekno-ekonomik modellerle, ekonomik yapı 
ve politikalardaki uzun dönemli değişimler değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu modeller tüm AB 
idarelerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.2Tekno-ekonomik metodolojiyi kullanan MedPro, MAED 
ve LEAP gibi birçok son kullanıcı programı mevcuttur.  

Modellerin tamamı esnek bir yapı sunmakta olup bu esnek yapı uygulama yapılan ülkenin şartlarına 
(sektör tipleri, verilerin erişilebilirliği vb.) uyum sağlamalarına imkân tanımaktadır. Bununla birlikte söz 
konusu esneklik ara yüzlerinde bulunduğu için MedPro ve LEAP’ta daha fazladır. Modeller arasındaki 
en büyük fark, talep faktörlerinin dinamikleriyle ilgilidir. Örneğin, MedPro’da birden çok esnek seçenek 
bulunmakta iken MAED’te herhangi bir seçenek bulunmamaktadır. 

 

 

                                                   
2 Fransa’da Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, enerji senaryolarının etkilerini kendi 
ihtiyaçları çerçevesinde 2035 yılına kadar değerlendirmek ve Avrupa Komisyonu’na üzere MedPro’yu 
kullanarak çok sayıda çalışma yapmıştır. (Kaynak: IPA 2012 – CS 01: Görev 1 Enerji Talep Tahmini 
Planlama Raporu) 
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Bu programlar nihai olarak aşağıdaki kriterlere göre analiz edilmeli ve karşılaştırılmalıdır. 

Farklı metodolojiler ve program alternatifi başarılı bir şekilde analiz edildikten sonra en uygun modeller 
yukarıda belirtilen kriterlere göre seçilmelidir. 

Görev 3: Uygulama ve Eğitim   

Bu son görevde seçilen tahmin modeli uygulamaya konmalıdır. Kurulumdan sonra, programın kullanıma 
hazır olduğundan ve sonuçlarının tutarlı olduğundan emin olmak için ilk tahmin çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Daha sonra sorumlu bölüm ve personel için harici ve hizmet içi eğitimler 
düzenlenmelidir. 

Uygulanan tahmin çözümünün sürdürülmesi ve uzun dönem tahmin çalışmalarının tutarlı sonuçlar 
verecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için bu son görev kritik öneme sahiptir. Bu ayrıca, daha 
önce MAED, LEAP ve MedPro uygulamalarında yaşanan uygulama aksaklıklarından kaçınılmasına 
yardımcı olacaktır.  

Seçilen tahmin modeli düzgün bir şekilde uygulandığında uzun dönem talep tahmin çalışmaları, çeşitli 
türlerde paydaşların dahil olacağı interaktif bir şekilde gerçekleştirilmelidir; teknik işler alt sözleşmeyle 
dışarıya yaptırılabilir ancak senaryoların tanımlanması ve sonuçların doğrulanması, işleri düzenli bir 
şekilde izleyen ve ilgili paydaşlarla düzenli olarak toplantılar organize eden Bakanlığın sorumluluğunda 
olmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM ve YEGM olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, yüksek değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 8 ay 
olarak tahmin edilmektedir. 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Uzun Dönem Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitesinin İyileştirilmesi  

• Uzun Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü 

• Esneklik  

• Baz yılın ayarlanması 

• Talep modelleme 

• Sonuçların tutarlılık kontrolü 

• İşlevsellikler 

• Modelleme Kapsamı  

• Zaman Çözünürlüğü 

• Detaylılık  

• Fiyat ve Emisyonlara İlişkin Kapsam  

• Kullanım Koşulları 

8 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 
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Beklenen Sonuçlar 

• Seçilen uygun modelin yardımıyla TEİAŞ ve EİGM, yetersiz model özellikleri, 
ekonometrik model parametreleri, varsayımları ve katsayıları ile ilgili sorunları ortadan 
kaldıracaktır.   

• Ayrıca EİGM ve YEGM, şu anda yalnızca elektrik ve doğal gazı içeren tahmin 
çalışmalarının diğer enerji türlerine ilişkin kapsamını genişletebilecektir. 

• Daha uyarlanabilir tahmin modelleriyle EİGM ve YEGM, talep tahmin çalışmalarına farklı 
enerji fiyatı, emisyon ve enerji verimliliği senaryolarını dahil edebilecektir.  
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4.8. Aksiyon EP8: Arz Tahmini için Kurumsal Kapasitenin 
İyileştirilmesi 

Amaç  

Bu aksiyonun amacı, veri toplamadan yayımlamaya kadar arz tahmininde rolleri, sorumlulukları 
ve koordinasyonu yeniden tasarlayarak AB’nin en iyi uygulamalarına uygun bir şekilde TEİAŞ, EÜAŞ, 
BOTAŞ, TPAO ve TKİ’nin kurumsal kapasitesini arttırmaktır. Bu aksiyon, aşağıdaki hususları temin 
ederek kurumların kapasitelerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır: 

• farklılıkların ve bunların kök nedenlerin sebeplerinin ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi   

• yeterli ve uygun arz tahmin modeli uygulamalarının önerilmesi  

• uygun kurum için ve hizmet içi eğitimlerin ve çalışma ve değişim ziyaretlerinin sağlanması  

• arz tahmini açısından AB’nin en iyi uygulamalarından faydalanılması 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, fark analizi, kök nedenlerin bulunması, çözüm tanımı ve eğitimler olmak üzere dört 
ana alt görevden oluşmaktadır. 

Arz planlama imkanlarını ve AB Enerji Müktesebatıyla uyumluluğu arttırmak için mevcut ve ulaşılması 
istenen durumlar detaylı bir şekilde analiz edilmeli ve daha sonra bu durumlar arasındaki farklılıkları 
gidermeye yönelik uygun çözümlerin tasarlanması için kök nedenler yorumlanmalıdır. Kurumsal 
kapasite gelişiminin son adımı olarak gerekli eğitimler verilmelidir. 

Görev 1: Fark Analizi   

Bu görevde, arz tahmini açısından risk alanlarını, özel hususları ve TEİAŞ ve EÜAŞ’deki sistematik 
sorunları belirlemek için fark analizi gerçekleştirilmelidir. EPR’de belirtildiği gibi aşağıdaki farklılıklar 
tespit edilmiştir.  

Farklılıklar 

• Şu anda EÜAŞ, SDDP gibi uygun arz tahmin modeline sahip olmasında rağmen bu 
model artık kullanılmamaktadır. 

• TEİAŞ, Bakanlıktan veri gelmemesine rağmen hala yıllık olarak WASP çalışmalarını 
yürütmektedir. 

• TEİAŞ ve EÜAŞ tarafından gerçekleştirilen arz tahmin çalışmaları halkın kullanımı ve 
akademik kullanım için yayımlanmamaktadır. 

Fark Analizi 

• Mevcut Durumu Tarif 
Edin 

• Ulaşılması İstenen 

Durumu Tanımlayın 

Kök Nedenlerin 

Bulunması 

• Neden farklılıklar 

mevcut? 

Çözümün  

Tanımlanması 

• Hangi çözümler kök 
nedenlerle 
eşleşebilir? 

Eğitimler 

• Hangi eğitimlere 
ihtiyaç var? 

1 2 3 4 
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Bu görevin bir parçası olarak yukarıda belirtilen eksiklikler daha derinlemesine araştırılmalı ve AB 
Müktesebatına uygun olarak istenen durum detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır.    Bu, kök nedenlerin 
tespit edilmesi için dayanak teşkil edecektir. 

Görev 2: Kök Nedenlerin Bulunması 

İkinci görevde, hangi çözümlerin mevcut durumdaki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olabileceğini 
belirlemek için önceden tespit edilen farklılıkların kök nedenleri analiz edilmelidir. Bu çalışmanın bir 
parçası olarak TEİAŞ ve EÜAŞ için hâlihazırda aşağıdaki kök nedenler tespit edilmiştir. 

Kök Nedenler 

• Veri girdilerini toplamak, arz tahmin çalışmaları yapmak ve çalışma sonuçlarını 
yayımlamak için gerekli uzman ekipler zayıflamakta yâda görevlendirilmemektedir. 

• ETKB ve ilgili kurumlar gibi politika yapıcılar arasındaki koordinasyon problemleri, veri 
toplama & yayınlama sorunları ile talep tahmini çalışmalarının eksikliği nedeniyle arz 
tahmini çalışmalarında sorunlarolmaktadır. 

Bu görevin bir parçası olarak yukarıdaki kök nedenlerin daha derinlemesine araştırılması gerekmektedir. 

Görev 3: Çözümlerin Tanımlanması 

Farklılıklar ve bunların kök nedenleri tanımlandığında uygun arz tahmin modelleri tanımlanmalıdır. AB 
ile uyumun kurumsal düzeyde gerçekleştirilmesi için TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TPAO ve TKİ’nin aşağıdaki 
eylemleri uygulaması gerektiği EPR’de açıkça belirtilmektedir. 

Çözümler 

• Arz tahmin çalışmalarını gerçekleştirmek ve düzenli olarak güncellemek için özel ve 
sürekli hizmet veren uzman bir ekip sorumlu tarafların personnelerinden oluşturulmalıdır.  

• Veri toplama, arz tahmin ve yayımlama süreçlerini iyileştirmek için devlet kurumları 
arasında koordinasyonun kolaylaştırılması gerekir. Bu koordinasyon, çakışan 
sorumlulukları ve tutarsız veri ve çalışma sonuçlarını ortadan kaldıracaktır.  

Bu görevin bir parçası olarak yukarıda tanımlanan çözümler daha derinlemesine analiz edilmelidir. 

Görev 4: Eğitimler 

Tanımlanan çözümlerin gerektirdiği teknik ve işlevsel becerileri, temel değerleri ve yetkinlikleri içeren 
eğitim takip programları sunarak kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları tamamlanmalıdır. 

Eğitim Programı 

• Kurum İçi Eğitimler 

• Hizmet İçi Eğitimler 

• Çalışma Ziyaretleri 

• Değişim Ziyaretleri 
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Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TPAO ve TKİ olarak belirlenmiştir. 

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 8 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 

 

 

 

 

 
  

8 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TPAO ve TKİ, enerji istatistiklerinin toplanması ve arz tahmin 
çalışmalarının yürütülmesi için uzman ekipleri görevlendirecek ve onları gerektiği şekilde 
eğitecektir.  

• Devlet kurumları arasında daha iyi koordinasyon sağlanması, mükerrer ve tutarsız 
verilerin toplanmasını ve bu istenmeyen verilerle yapılan arz tahmin çalışmalarını 
önleyecek ve ayrıca istatistiklerin ve çalışma sonuçlarının daha iyi bir şekilde 
yayımlanmasını sağlayacaktır.  
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4.9. Aksiyon EP9: Arz Tahmini için Veri Toplama ve Kalite 
Kontrolü  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, veri toplama ve kalite kontrol ile ilgili arz tahmin süreçlerini yeniden 
tasarlamak ve optimize etmektir. Bu aksiyon, veri toplama prosedürlerini ve kalite kontrolü iyileştirerek 
TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TPAO ve TKİ’nin AB’nin en iyi uygulamalarına uygun şekilde faaliyet 
göstermesine, 

• veri eksikliği sorununu ortadan kaldırmasına ve  

• yeniden tasarlanan ve optimize edilen veri toplama prosedürlerini kullanmasına olanak 
tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, fark analizi ve veri toplama ve veri kalitesi süreçleri olmak üzere iki ana alt 
görevden oluşmaktadır.   

Arz tahmini açısından TEİAŞ ve EÜAŞ, geçmiş verilere sahip olmasına rağmen arz tahminindeki temel 
sorunlar genellikle kurumsal kapasite ve koordinasyondan dolayı olmaktadır.. Bu sorunları halletmek 
için aşağıdaki görevler gerçekleştirilmelidir. 

Görev 1: Fark Analizi   

Bu görevde, mevcut durumla istenen durum arasındaki farklılıkları ve gelişim alanlarını tespit etmek için 
mevcut veri toplama ve kalite kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi analiz edilmelidir. Fark analizi 
aşağıda açıklanan adımlar uygulanarak gerçekleştirilmelidir. 

Fark Analizinin Adımları  

• Uçtan uca veri süreç akışını değerlendirmek için veri sağlayıcısı ve paydaşlarla 
görüşülmesi  

• Veri akışları, veri depolama ve veri yönetimine ilişkin olarak durumun değerlendirilmesi  

• Veri giriş faaliyetlerinin ve ilgili iş süreçleri ve kurallarının değerlendirilmesi 

• Risk alanlarının, spesifik arızaların, sistematik sorunların ve koordinasyon problemlerinin 
tespit edilmesi. 

 

 

Fark Analizi Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 1 2 

Süreç akışının analiz edilmesi ve 

mevcut durumla istenen durum 

arasındaki farklılıkların ve risk 

alanlarının tespit edilmesi 

Veri toplama ve uçtan uca veri süreçlerinin kalitesinin 

yeniden tasarlanması ve optimize edilmesi 
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Görev 2: Veri Toplama ve Kalite Kontrol Prosedürleri 

İkinci görevde, önceden tespit edilen farklılıkların giderilmesini ve arz tahmin çalışmaları için gerekli 
verilerin düzgün bir şekilde temin edilmesini sağlamak için uçtan uca veri toplama ve veri kalitesi kontrol 
süreçleri yeniden tasarlanmalı ve optimize edilmelidir.  

Aşağıdaki üst düzey süreç diyagramında gösterildiği gibi veri toplama süreçleri, hem anketlere3 hem de 
idari kaynaklara ilişkin olarak veri toplama prosedürlerinin, veri kümeleri ve formatlarının ve veri toplama 
zaman çizelgelerinin taslağını oluşturarak yeniden tasarlanmalı ve daha sonra edinilen verilerin kalitesini 
sağlamak için kalite kontrol süreçleri (veri doğrulama, veri temizleme ve veri profili çıkarma) 
belirlenmelidir.  

Veri toplama ve veri kalitesi kontrol süreçlerini yeniden tasarlamak ve temel ölçülerle ve göstergelerle 
tüm süreçlerin kalitesini izlemek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır. 

Veri Toplama ve Kalite Kontrol Süreci Tasarımı  

• Veri toplama prosedürlerinin, veri kümelerinin, formatlarının ve veri toplama zaman 
çizelgesinin tanımlanması4 

• Veri tabanı tasarım verileri sözlüğü/haritasının değerlendirilmesi 

• Veri çekme ve her veri tabanına erişim elde edilmesi 

• Temel veri kümeleri ve ana veri sözlüğünün tanımlanması ve doğrulanması 

• Veri profili çıkarma ve veri analizi için temel iş kuralları ve kriterlerinin belirlenmesi 

• Eksiksizliği, tutarlılığı, iş kurallarını ve bütünlüğü belirlemek için veri profilinin çıkarılması  

• Her bir veri profili çıkarma kriterine ilişkin ölçüleri elde etmek için veri tabanı 
sorgulamalarının oluşturulması   

• Temel veri kalitesi ölçülerinin oluşturulması ve sunulması 

• Veri kalitesi karne kapsama sürecinin, kontrol noktalarının, sistemlerin ve genel veri 
kalitesi güveninin oluşturulması ve sunulması  

                                                   
3 Fransa’da anketler yaklaşık 20.000 kurumluk toplam popülasyondan 8.500 kurumluk bir örneklem 
üzerinde uygulanmaktadır. (Kaynak: IPA 2012 – CS 01: Enerji İstatistikleri Raporu) 
4 Çoğu OECD ülkesi, endüstri kolları düzeyinde enerji tüketimine dair verileri toplamak için genellikle 
standart istatistiksel sınıflandırmalara (ISIC, NACE) uygun yıllık anketler yapmaktadır. (Kaynak: IPA 
2012 – CS 01: Enerji İstatistikleri Raporu) 

Veri Edinme Veri Kalitesi 

- Anket Verileri 

- İdari Veriler 

- Veri Doğrulama 

- Veri Temizleme 

- Veri Profili Çıkarma 

Talep Güncelleme 
Toplama Prosedürleri 

Veri Kümeleri ve Formatları 

Veri Toplama Zaman Çizelgesi 
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Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, TPAO ve TKİ olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, düşük değer ve düşük risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 4 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 
  

4 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• TEİAŞ ve EÜAŞ, taraflar arasında koordinasyonu arttırmak için yeniden tasarlanmış veri 
toplama prosedürlerine sahip olacaktır. 

• TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen arz tahmin çalışmaları, daha güvenilir sonuçlar 
verecek ve veri eksikliği ve veri toplama prosedürlerinin olmamasından kaynaklanan 
sorunlar giderilecektir. 
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4.10. Aksiyon EP10: Sera Gazı Emisyonuna İlişkin 
Mevzuatının Hazırlanması 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, Türkiye’nin mevzuatının AB Müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi 
amacıyla veri toplama safhasından veri yayımlama safhasına kadar sera gazı emisyon tahmin 
çalışmalarını iyileştirmek için mevzuat oluşturmaktır. Bu aksiyon, EİGM’ye ilişkin mevzuatın,  

• sera gazı emisyonu tahmin modellerini (LEAP) ve özelliklerini belirlemesine ve  

• tahmin çalışmaları yapacak ve sera gazı emisyonu tahmin sonuçlarını yayımlayacak 
sorumlu kurumları belirlemesine olanak tanıyacaktır.  

Ayrıntılı Görevler  

Enerji piyasalarına ilişkin mevcut mevzuatlar, AB ülkelerinin emisyon hedeflerine uyması için 
önemli bir konu olan sera gazı emisyonu tahmin çalışmalarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla sera gazı 
emisyonlarına ilişkin birincil ve ikincil mevzuatın taslağının oluşturulması, ETKB’nin (EİGM’nin) AB’nin 
en iyi uygulamalarına uygun bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyacaktır. 

Bu aksiyon, mevzuat çerçevesinin hazırlanması, mevzuatın taslağının oluşturulması ve mevzuatın 
yayımlanması olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Mevzuat Çerçevesinin Hazırlanması 

Bu görevde, YEGM için yeni mevzuatın hazırlanmasını gerektiren sera gazı emisyonu tahmin 
süreçlerine ilişkin sorunlara yol açan faktörlere dikkat çekmek için yeni mevzuat çerçevesi tarif 
edilmelidir. 

Mevzuat çerçevesi, mevcut dezavantajların tespit edilmesinde ve mevcut durumla AB’nin en iyi 
uygulamaları arasındaki farkın kapatılmasına yönelik daha iyi bir mevzuat çözümünün bulunmasında 
EİGM’ye rehberlik edecektir. Bu çerçeve ayrıca, devlet kurumları, taraflar ve ilgili teşekküllere ilişkin 
zorunluluklar, uygulama yöntemleri, roller ve sorumlulukların belirlenmesi için zemin teşkil edecektir.  

Bu görevin çıktısı ve bulgular, mevzuat taslağının oluşturulması görevinin EİGM’nin sera gazı emisyonu 
tahmin süreçlerinde tespit edilen eksiklikleri gidermesini sağlamaya yönelik bir girdi olarak 
kullanılmalıdır. 

 

Yeni Mevzuat Çerçevesi 

• Düzeltilmesi gereken sorunu tanımlayın 

• Sorunun üstesinden gelmeye yönelik metodoloji ve yaklaşımı analiz edin 

• Zorunlulukları, rolleri ve sorumlulukları belirleyin 

• Sorumlu devlet kurumlarını, tarafları ve ilgili teşekkülleri belirleyin 

• Mevzuatın uygulanışını (para cezaları, yaptırımlar vb.) belirleyin 
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Görev 2: Mevzuat Taslağının Oluşturulması  

İkinci görevde mevzuat taslağı, önceki görevde hazırlanan çerçeve doğrultusunda hazırlanacak ve bu 
taslakta emisyon istatistikleriyle ilgili mevcut sorunları gidermek için EİGM’nin mevzuat kapasitesinin 
iyileştirilmesi amaçlanacaktır  

Mevzuat içeriğinde aşağıdaki sorunlar ele alınmalıdır. 

Taslak oluşturma süreci ayrıca, taslak adı, kısımları, bölümleri, maddeleri, referansları ve dili hakkındaki 
kuralların belirtildiği “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” uygun olarak 
yürütülmelidir. Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. 

Görev 3: Mevzuatın Yayımlanması 

Mevzuat taslağının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine devlet kurumları, ilgili bakanlık ve 
sekreterlikler, meslek odaları, STK’ler ve üniversitelerden geri bildirimler alınmalıdır. Alınan geri 
bildirimlere uygun olarak taslak güncellenmeli ve teklifle birlikte Başbakanlığa sunulmalıdır. Ek 
güncellemeler yapılmalı ve yayım süreci sonlandırılmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraf EİGM olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, düşük değer ve düşük risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 4 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

Mevzuat İçeriği 

• Uygun sera gazı tahmin modelleri, spesifik özelliklere, enerji kaynaklarının türüne ve 
çalışmanın kapsamına göre ele alınmalıdır. 

• Sera gazı tahmin çalışmalarının kapsamı, AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olmalıdır.  

• Sera gazı tahminlerine ilişkin rol ve sorumluluklar belirtilmelidir. 

• Sera gazı emisyon tahmin çalışmaları halka açık bir şekilde yayımlanmalıdır. 

• Sera gazı emisyonu ve elektrik üretimi yakın ilişkili olduğu için bu ikili arasındaki 
koordinasyonun kurulması ve veri paylaşımının sağlanması gerekmektedir.  

4 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 
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Beklenen Sonuçlar 

• Bu mevzuat, EİGM bünyesinde sera gazı emisyonu tahmin çalışmalarını 
gerçekleştirmek için gerekli insan kaynağının tahsis edilmesine yardımcı olacaktır. 

• Uygun sera gazı emisyonu tahmin modellerinin AB’nin en iyi uygulamalarına uygun bir 
şekilde belirlenecektir.  

• Tahmin çalışmalarının sonuçları halka açık bir şekilde yayımlanacaktır.  
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4.11. Aksiyon EP11: Model Sonuçlarının Paylaşımına ve 
Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 

Amaç 

Enerji planlaması sonuçlarının ve çalışmalarda kullanılan varsayımların paylaşılması ve 
yayımlanması ile ilgili mevzuat, ilgili kurumların çalışma sonuçlarını paylaşmaları ve yayımlamalarına 
ilişkin olarak koordine edilmesini amaçlamaktadır. Bu aksiyon, TEİAŞ, EÜAŞ ve EİGM’nin: 

• devlet kurumları arasında paylaşım ve yayımlamaya ilişkin rolleri, sorumlulukları ve 
koordinasyonu belirlemesine,    

• modellerinde kullanılan verileri ve çalışma sonuçlarını devlet kurumlarıyla paylaşmasına,  

• çalışma sonuçlarını ek kamusal ve özel tahmin çalışmaları yapılabilmesi için halka açık bir 
şekilde yayımlamasına ve 

• verileri ve çalışma sonuçlarını paylaşma ve yayımlama süreçlerini AB’nin en iyi 
uygulamaları ile uyumlu hale getirmesine olanak tanıyacaktır.    

Ayrıntılı Görevler  

Mevcut durumda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca TEİAŞ, 10 yıllık kapasite 
projeksiyonunu yayımlamakla yükümlüdür.  Madde 9.4’te dağıtım şirketlerinin, talep tahminlerinin 
hazırlanmasından ve bunların onaylanmak üzere EPDK’ye ve yayımlanmak üzere TEİAŞ’a 
bildirilmesinden sorumlu oldukları belirtilmektedir. Kanunda ilgili raporun TEİAŞ tarafından yayımlandığı 
belirtilmesine rağmen TEİAŞ bugüne kadar bu raporları dağıtım şirketlerinden gelen verinin uygun 
olmayışı nedeniyle yayımlayamamıştır. Ayrıca EPAP raporu kapsamında ek tahmin modelleri 
önerilecektir. Dolayısıyla, verinin temininden mevcut tahmin modeli çalışma sonuçlarının 
yayımlanmasına kadarki süreç ile  ilgili ikincil mevzuatta değişiklikler yapılmalı ve ileride yapılacak yeni 
tahmin çalışma sonuçları için yeni ikincil mevzuatın taslağı oluşturulmalıdır.  

Bu aksiyon, mevzuat çerçevesinin hazırlanması, mevzuatın taslağının oluşturulması ve mevzuatın 
yayımlanması olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Mevzuat Çerçevesinin Hazırlanması 

Bu görevde, mevcut mevzuatlar güncellenerek veya ETKB, EÜAŞ ve TEİAŞ için yeni bir mevzuat taslağı 
oluşturarak çözülmesi gereken enerji planlaması sonuçlarının paylaşılması ve yayımlanması ile ilgili 
sorunların altını çizmek için mevzuat çerçevesine uyulmalıdır. 

Yeni Mevzuat Çerçevesi 

• Düzeltilmesi gereken sorunu tanımlayın 

• Sorunun üstesinden gelmeye yönelik metodoloji ve yaklaşımı analiz edin 

• Zorunlulukları, rolleri ve sorumlulukları belirleyin 

• Sorumlu devlet kurumlarını, tarafları ve ilgili teşekkülleri belirleyin 

• Mevzuatın uygulanışını (para cezaları, yaptırımlar vb.) belirleyin 
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Çerçevede belirtilen adımların izlenmesi, sorunların ana sebebinin anlaşılmasında ve mevcut durum ile 
ulaşılmak istenen durum arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik daha iyi mevzuat çözümlerinin 
sağlanmasında ETKB, EÜAŞ ve TEİAŞ’ye rehberlik edecektir. Bu çerçeve ayrıca, devlet kurumları, 
taraflar ve ilgili teşekküllere ilişkin zorunluluklar, uygulama yöntemleri, roller ve sorumlulukların 
belirlenmesi için zemin teşkil edecektir.  

Bu görevin sonunda bulgular, mevzuat taslağının oluşturulması görevinin ETKB, EÜAŞ ve TEİAŞ 
arasında çalışma sonuçlarının paylaşılması ve yayımlanmasına ilişkin olarak tespit edilen eksiklikleri 
gidermesini sağlamaya yönelik bir girdi olarak kullanılmalıdır. 

Görev 2: Mevzuat Taslağının Oluşturulması  

İkinci görevde mevzuat taslağı, önceki görevde hazırlanan çerçeve doğrultusunda hazırlanacak ve bu 
taslakta paylaşım ve yayımlama ile ilgili mevcut sorunları gidermek için ETKB, EÜAŞ ve TEİAŞ’nin 
mevzuat kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanacaktır.        

Mevzuat içeriğinde aşağıdaki sorunlar ele alınmalıdır. 

Taslak oluşturma süreci ayrıca, taslak adı, kısımları, bölümleri, maddeleri, referansları ve dili hakkındaki 
kuralların belirtildiği “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” uygun olarak 
yürütülmelidir. Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur.. 

Görev 3: Mevzuatın Yayımlanması 

Mevzuat taslağının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine devlet kurumları, ilgili bakanlık ve 
sekreterlikler, meslek odaları, STK’ler ve üniversitelerden geri bildirimler alınmalıdır. Alınan yorumlara 
göre taslak güncellenmeli ve teklifle birlikte Başbakanlığa sunulmalıdır. Ek güncellemeler yapılmalı ve 
yayım süreci sonlandırılmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM, EÜAŞ ve TEİAŞ olarak belirlenmiştir. 

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, düşük değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 3 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

Mevzuat İçeriği 

• Tahmin çalışması sonuç paylaşım süreci, roller, sorumluluklar ve formatlar belirtilerek 
belirlenmelidir.  

• Tahmin modeli sonuçlarının halka açık bir şekilde yayımlanması, sonuçların ne ölçüde 
yayımlanacağı belirtilerek belirlenmelidir. 

• Muhtemel çakışan ve belirsiz alanları ortadan kaldırmak için çalışma sonuçlarının 
paylaşılması ve yayımlanmasına ilişkin süreçler devlet kurumları arasında koordine 
edilmelidir. 

3 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 
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Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Kısa ile Orta Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması  

• Kısa ile Orta Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü 

• Kısa ile Orta Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması 

• Uzun Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması 

• Uzun Dönem Talep Tahmini için Veri Toplama ve Veri Kalitesi Kontrol Çalışmalarının 
İyileştirilmesi 

• Uzun Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması 

 
  

Beklenen Sonuçlar 

• Tahmin çalışmalarının sonuçları devlet kurumları arasında paylaşılacaktır.   

• Tahmin çalışmalarının sonuçları, kamu ve özel sektörün kullanımı için yayımlanacaktır.  

• Bakanlık, daha geniş kapsamlı veri ve çalışma sonucu paylaşımıyla tahmin 
çalışmalarını gerçekleştirebilmek için mevcut bilgilerini arttıracaktır. 
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4.12. Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının 
İyileştirilmesi 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, Türkiye’nin mevcut mevzuatının AB Müktesebatıyla uyumlu hale 
getirilmesi için veri toplama süreçlerini iyileştirmek üzere veri toplama ile ilgili mevzuatın oluşturulması 
ve değiştirilmesidir. Bu aksiyon, SGDB ve TÜİK’nin mevzuat becerilerini geliştirmesine,  

• veri toplama ile ilgili rolleri açıklığa kavuşturmasına, 

• endüstri veya yakıt türlerine göre ekipleri uzmanlaştırmasına, 

• belirsiz alanları ve çakışan sorumlulukları ortadan kaldırmasına,  

• toplanan resmi enerji verilerinin sayısını arttırmasına, 

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak enerji istatistiklerini hesaplamasına ve  

• daha iyi veri kalitesi sağlamasına olanak tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

ETKB idari kaynaklardan ve anketlerden veri toplamak için şu anda ESİS ve IPS (Enerji 
Anketleri Uygulaması) sistemlerini kullanmaktadır. ESİS’in belirlenen veri setlerini toplamaya yönelik 
olarak kendi mevzuatı (ETKB İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği) olmasına rağmen ETKB (EİGM ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığı) periyodik veri toplama açısından hala güçlükler yaşamaktadır ve ayrıca 
ilgili mevzuatlarda IPS’nin adı yerine web ara yüzü ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla, veri toplamaya 
ilişkin ilgili ikincil mevzuatın (ETKB İstatistik Sistemi Yönetmeliği) değiştirilmesi, veri toplama süreçlerini 
kapsamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sağlayacaktır. 

Bu aksiyon, mevzuat çerçevesinin hazırlanması, mevzuatın taslağının oluşturulması ve mevzuatın 
yayımlanması olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Mevzuat Çerçevesinin Hazırlanması 

Bu görev boyunca, ETKB ve TÜİK için yeni mevzuatın hazırlanmasını gerektiren veri toplama 
çalışmalarına ilişkin sorunların sebeplerine dikkat çekmek için aşağıdaki meseleler ele alınmalıdır.   

Mevzuat çerçevesi, ilgili sorunların anlaşılmasında ve mevcut durumla AB’nin en iyi uygulamaları 
arasındaki farkın kapatılmasına yönelik daha iyi bir mevzuat çözümünün bulunmasında ETKB ve 
TÜİK’ye rehberlik edecektir. Bu çerçeve ayrıca, devlet kurumları, taraflar ve ilgili teşekküllere ilişkin 

Yeni Mevzuat Çerçevesi 

• Düzeltilmesi gereken sorunu tanımlayın 

• Sorunun üstesinden gelmeye yönelik metodoloji ve yaklaşımı analiz edin 

• Zorunlulukları, rolleri ve sorumlulukları belirleyin 

• Sorumlu devlet kurumlarını, tarafları ve ilgili teşekkülleri belirleyin 

• Mevzuatın uygulanışını (para cezaları, yaptırımlar vb.) belirleyin 
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zorunluluklar, uygulama yöntemleri, roller ve sorumlulukların belirlenmesi için iyi bir zemin teşkil 
edecektir. 

Bu görevin sonunda bulgular, mevzuat taslağının oluşturulması görevinin ETKB ve TÜİK’nin veri 
toplama süreçlerinde tespit edilen eksiklikleri gidermesini sağlamaya yönelik bir girdi olarak 
kullanılmalıdır. 

Görev 2: Mevzuat Taslağının Oluşturulması  

İkinci görevde mevzuat taslağı, önceki görevde hazırlanan çerçeve doğrultusunda hazırlanacak ve bu 
taslakta enerji verilerinin toplanmasıyla ilgili mevcut sorunları gidermek için ETKB ve TÜİK’nin mevzuat 
kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanacaktır.        

Mevzuat içeriğinde aşağıdaki sorunlar ele alınmalıdır. 

Taslak oluşturma süreci ayrıca, taslak adı, kısımları, bölümleri, maddeleri, referansları ve dili hakkındaki 
kuralların belirtildiği “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” uygun olarak 
yürütülmelidir. Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. 

Görev 3: Mevzuatın Yayımlanması 

Mevzuat taslağının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine devlet kurumları, ilgili bakanlık ve 
sekreterlikler, meslek odaları, STK’ler ve üniversitelerden geri bildirimler alınmalıdır. Alınan geri 
bildirimlere uygun olarak taslak güncellenmeli ve teklifle birlikte Başbakanlığa sunulmalıdır. Ek 
güncellemeler yapılmalı ve yayım süreci sonlandırılmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar SGDB ve TÜİK olarak belirlenmiştir.  

 

 

Mevzuat İçeriği 

• Enerji istatistiklerine ilişkin rol ve sorumluluklar sektörel veya yakıt türüne göre 
özelleştirilmelidir. 

• AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin AB istatistiksel 
standardını kabul etmesi ile Türkiye’nin istatistiklerine material akışlarını, çevresel mal 
ve hizmetleri dahil etmesi gerekecektir. 

• Eurostat’a sunulan elektrik fiyatı verileri uygun bir yöntemle hesaplanmalıdır.  

• AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak enerji verimliliği göstergelerini hesaplamak 
için resmi enerji istatistiklerinin kapsamı genişletilmelidir.   

• Enerji istatistiklerinin kalitesi ESİS ve TÜİK verileri için iyileştirilmelidir. 

• Mevzuat kapsamında idari kaynaklardan ve anketlerden toplanan hangi verilerin 
paylaşılacağı belirtilmelidir. 
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Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 3 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması 

• Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması 

 
  

3 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• Enerji istatistiklerinin toplanmasına ilişkin süreçler, enerji verilerindeki kapsama oranı 
arttırılarak iyileştirilecektir. 

• Elektrik fiyatları ve enerji verimliliği göstergeleri AB’nin en iyi uygulamalarına uygun 
olarak hesaplanacaktır. 

• Enerji istatistiklerinin kalite kontrolü iyileştirilecek ve aynı verilerin toplanmasını ve 
belirsiz alanları önlemek için endüstri / yakıt türüne göre rol ve sorumluluklar verilecektir. 
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4.13. Aksiyon ES2: Veri Yayınlanmasına İlişkin 
Mevzuatının Hazırlanması 

Amaç  

Verilerin yayımlanmasına ilişkin mevzuat, Türkiye’deki mevzuatı AB’nin en iyi uygulamalarına 
uyumlu hale getirmek için kamusal ve özel veri paylaşımı ve veri yayımlama süreçlerini iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu aksiyon, aşağıdaki hususları temin ederek SGDB’nin mevzuat imkanlarını 
iyileştirmesine olanak tanıyacaktır:  

• IEA/Eurostat anketlerini yanıtlamak için oluşturulan enerji istatistiklerinin halka açık bir 
şekilde paylaşılması, 

• IPS (Enerji Anketleri Uygulaması) tarafından toplanan ayrıntılı enerji dengesi tablolarının 
yayımlanması, 

• enerji dengesi tablolarındaki bozukluk ve tutarsızlıkların ortadan kaldırılması, 

• enerji verileri merkezinin her kurumun kullanımına açılması, 

• çoğu AB ülkesinde olduğu gibi kolay yayımlama ve sistematik yayınlar için kullanıcı dostu 
bir veri tabanının (enerji verileri merkezi) oluşturulması. 

Ayrıntılı Görevler  

Mevcut durumda ESİS’in ve IPS’in veri yayımlanma fonksiyonu bulunmamaktadır. Ayrıca  ESİS 
yönetmeliğinde halka açık veri yayımlama hakkında yükümlülüklerden söz edilmemektedir. Dolayısıyla, 
verilerin yayımlanmasına ilişkin birincil ve ikincil mevzuatların taslağının oluşturulması, ETKB’nin 
mevzuattaki veri yayımlama konusuyla ilgili eksiklikleri çözmesine olanak tanıyacaktır. 

Bu aksiyon, mevzuat çerçevesinin hazırlanması, mevzuatın taslağının oluşturulması ve mevzuatın 
yayımlanması olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Mevzuat Çerçevesinin Hazırlanması 

Bu görevde, ETKB’nin mevzuat kapasitesini iyileştirmesi için yeni bir mevzuat taslağı oluşturarak 
çözülmesi gereken veri yayımlama süreçleri ile ilgili mevcut dezavantajların sebebinin altını çizmek için 
mevzuat çerçevesine uyulmalıdır. 

Mevzuat çerçevesi, mevcut sorunların ve dezavantajların anlaşılmasında ve mevcut durumla AB’nin en 
iyi uygulamaları arasındaki farkın kapatılmasına yönelik daha iyi bir mevzuat çözümünün bulunmasında 

Yeni Mevzuat Çerçevesi 

• Düzeltilmesi gereken sorunu tanımlayın 

• Sorunun üstesinden gelmeye yönelik metodoloji ve yaklaşımı analiz edin 

• Zorunlulukları, rolleri ve sorumlulukları belirleyin 

• Sorumlu devlet kurumlarını, tarafları ve ilgili teşekkülleri belirleyin 

• Mevzuatın uygulanışını (para cezaları, yaptırımlar vb.) belirleyin 
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ETKB’ye rehberlik edecektir. Bu çerçeve ayrıca, devlet kurumları, taraflar ve ilgili teşekküllere ilişkin 
zorunluluklar, uygulama yöntemleri, roller ve sorumlulukların belirlenmesi için zemin teşkil edecektir.  

Bu görevin sonunda bulgular, mevzuat taslağı oluşturulurken taslağın ETKB’nin veri süreçlerinde tespit 
edilen tüm eksiklikleri kapsamasını sağlamaya yönelik bir girdi olarak kullanılmalıdır. 

Görev 2: Mevzuat Taslağının Oluşturulması  

İkinci görevde mevzuat taslağı, önceki görevde hazırlanan çerçeve doğrultusunda hazırlanacak ve bu 
taslakta veri yayımlama ile ilgili mevcut sorunları gidermek için ETKB’nin mevzuat kapasitesinin 
iyileştirilmesi amaçlanacaktır.        

Mevzuat içeriğinde aşağıdaki sorunlar ele alınmalıdır. 

Taslak oluşturma süreci ayrıca, taslak adı, kısımları, bölümleri, maddeleri, referansları ve dili hakkındaki 
kuralların belirtildiği “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” uygun olarak 
yürütülmelidir. Yürürlüğe konulması hâlinde etkisinin on milyon YTL’yi geçeceği tahmin edilen kanun ve 
kanun hükmünde kararname taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunludur. 

Görev 3: Mevzuatın Yayımlanması 

Mevzuat taslağının başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine devlet kurumları, ilgili bakanlık ve 
sekreterlikler, meslek odaları, STK’ler ve üniversitelerden geri bildirimler alınmalıdır. Alınan geri 
bildirimlere uygun olarak taslak güncellenmeli ve teklifle birlikte Başbakanlığa sunulmalıdır. Ek 
güncellemeler yapılmalı ve yayım süreci sonlandırılmalıdır.   

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraf SGDB ve TÜİK olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 3 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

Mevzuat İçeriği 

• IEA/Eurostat anketlerini yanıtlamak için oluşturulan enerji istatistikleri halkın kullanımına 
açılmalıdır. 

• IPS, denge tablolarındaki verilerin arşivlenip kamuya açık olarak paylaşılabileceği bir 
şekilde iyileştirilmelidir. 

• ESİS (veri merkezi), verileri yayımlamak, sistematik yayınlar çıkarmak ve sistemi tüm 
kurumların kullanımına açmalıdır.  

• Mevzuat kapsamında idari kaynaklardan ve anketlerden toplanan hangi verilerin 
paylaşılacağı belirtilmelidir. 

3 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 
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Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması 

 

 

 

 
  

Beklenen Sonuçlar 

• Enerji denge tablolarının ayrıntılı dökümü halka açık bir şekilde paylaşılacak ve ayrıca 
arşivlenen veriler gelecekte veri bozukluğu veya tutarsızlıkları ile ilgili sorunların 
yaşanmasını önleyecektir.  

• Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay veri paylaşımı sayesinde istatistiksel yayınlar 
sistematik olarak yayımlanacaktır. 

• Mevzuatın yürürlüğe konmasına dair gerekli rol ve sorumluluklar da ayrıca belirtilecektir. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Eylem Planı 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Onaylanmış Final 
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık 
Hizmetleri 

 

 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos  2016        60 

4.14. Aksiyon ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve 
Organizasyon Tasarımının Yapılması  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, EİGM’nin veri toplama ve yayınlama rollerini, sorumluluklarını, süreçlerini 
ve organizasyonunu AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak yeniden tasarlamaktır. Bu aksiyon, 
EİGM’nin organizasyonel becerilerini geliştirmesine, 

• endüstri veya yakıt türlerine göre ekipleri uzmanlaştırmasına, 

• veri toplama ile ilgili rolleri açıklığa kavuşturmasına, 

• belirsiz alanları ve çakışan sorumlulukları ortadan kaldırmasına olanak tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, öngörüsel analiz, süreçlerin geliştirilmesi ve iş tanımları ve kurumsal yapı tasarımı 
olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır.  

Görev 1: Öngörüsel Analiz 

Bu görevin süresi boyunca, EİGM bünyesinde enerji istatistiklerine ilişkin yeni süreçlerin ve 
organizasyonun tasarlanmasını gerektiren veri toplama ve veri paylaşımı ile ilgili sorunları tespit etmek 
için aşağıdaki meseleler ele alınmalıdır. 

• mevcut mevzuatlar 

• mevcut süreçler ve kurumsal yapı  

• veri toplama ve paylaşım sorunlarına sebep olan dahili ve harici etmenler. 

Çeşitli toplantılar düzenlenerek ve EİGM’nin sorumlulukları ve faaliyetlerine, ETKB’nin strateji ve vizyon 
dokümanlarına, süreç akış şemalarına ve organizasyon şemalarına ilişkin mevzuat gözden geçirilerek 
analiz gerçekleştirilmelidir.   

EİGM’nin mevcut durumunun gözden geçirilmesine yönelik analiz gerçekleştirildiğinde bulgular, süreç, 
insan kaynakları/organizasyon, mevzuat ve bilgi teknolojileri gibi 4 perspektif kapsamında iyileştirme 
tavsiyelerini tanımlamaya yönelik bir girdi olarak kullanılmalıdır.     

Görev 2: Süreçlerin Geliştirilmesi  

Bu görevin bir parçası olarak, arz ve talep yerine yakıt veya sektör türlerine göre bölümleri belirlemeye 
yönelik olarak öngörüsel analiz kapsamında öne sürülen iyileştirme tavsiyeleri analiz edilerek süreç iş 
akışları tasarlanmalıdır. Aynı verilerin toplanmasını önlemek ve ilgili taraflar arasında veri paylaşımını 
iyileştirmek için EİGM kapsamında veri toplama sorumluluklarını açıklığa kavuşturma amacıyla süreçler 
tasarlanmalıdır. 

Bu görev aşağıdaki iki aşamayı içermelidir: 

• Yeni Süreç Grupları ve Süreçlerin Belirlenmesi:  Amaç, ana veri toplama süreçleri ve alt 
süreçleri için yeni süreç akışları sunmaktır.  

• Süreç Faaliyetlerinden Sorumlu Birimlerin Belirlenmesi: Enerji verilerinin 
toplanmasından sorumlu bölüm, yakıt veya sektör türlerine göre kategorize edilmelidir. 
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Görev 3: Kurumsal Yapı Tasarımı ve İş Tanımları 

Amaç, EİGM’nin veri toplama süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde ve AB’nin en iyi uygulamalarına 
uygun olarak yürütmesine olanak tanıyacak bir organizasyon yapısı ve iş tanımları tasarlamaktır. Bu 
aşamada mevcut kurumsal yapıya ilişkin olarak Öngörüsel Analiz sırasında tespit edilen girdiler yeniden 
analiz edilmelidir.  Mevcut kurumsal yapıyı gözden geçirme işleminin başarılı bir şekilde tamamlanması 
üzerine farklı kurumsal modeller incelenmeli ve EİGM’de veri toplama süreçleriyle ilgili eksiklikleri 
giderecek en uygun model seçilmelidir.  

Son adım olarak, iş tanımlarının, yeni tasarlanan süreçlerle ve kurumsal yapıyla uyumlu bir şekilde 
yetkilerin ve rollerin belirlenmesi tamamlanmalıdır. Daha sonra ilgili iş tanımları, sorumluluklar ve roller, 
EİGM’nin mevcut çalışanlarına verilmelidir. 

Hazırlanan iş tanımlarına göre gerekli duyulan konularda Bakanlığın mevcut personeli için yurtdışı 
ve/veya yurtiçi kapsamlı eğitimlerin planlanması, AB en iyi örneklerin yerinde ve/veya uzaktan 
incelenmesi ile ilgi görev ve çalışmaların olması uygun olacaktır. Bu aksiyonun tamamlanması üzerine 
ilgili mevzuat, süreçlerdeki ve kurumsal yapıdaki değişiklikleri yansıtacak şekilde tadil edilmelidir. 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, yüksek değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 12 ay 
olarak tahmin edilmektedir.  

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 
  

12 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• EİGM’de ETKB’nin enerji istatistiklerinin çoğunu toplayan Enerji İstatistikleri Daire 
Başkanlığı genel olarak arz ve talebe göre faaliyet gösteren kurumlardan daha çok yakıt 
veya sektöre göre kategorize edilmiş kurumlara dönüşecektir.   

• Aynı veya benzer enerji verilerin ETKB ve ETKB’ye bağlı farklı kurumlar tarafından 
toplanması sebebiyle bu aksiyon, şirketlerden toplanan verilerde aynı verilerin 
toplanması sorununu ortadan kaldıracaktır. 

• Son olarak, ETKB’nin farklı Genel Müdürlükleri arasında veri paylaşımı, EİGM’de veri 
paylaşım rolleri ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesi ve dağıtılmasıyla 
iyileştirilecektir. 
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4.15. Aksiyon ES4: Halka Açık Veri Yayınlanmasının 
Başlatılması  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, AB’nin en iyi uygulamalarına uygun olarak enerji verilerinin 
yayımlanmasına olanak tanımaktır. Bu aksiyon:  

• kamunun, akademisyenlerin, piyasa aktörlerinin ve tüm harici paydaşların temel ve/veya 
detaylı enerji verilerine erişim sağlamasına, bunları sorgulamasına ve indirmesine olanak 
tanıyacak, 

• ETKB’nin anketleri doldurmasına ve verileri uluslararası kuruluşlara (IEA/Eurostat) 
kolaylıkla sunmasına olanak tanıyacak ve 

• ETKB’nin enerjiyle ilgili düzenli istatistiksel broşürler yayımlamasına olanak tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, veri yayınlama planlamasının yapılması ve Enerji Verileri Merkezinin devreye 
sokulması olmak üzere iki ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Veri Yayınlama Planlamasının Yapılması  

Bu görevin süresi boyunca üçüncü taraflara yayımlanacak olan veriler ETKB tarafından tanımlanmalıdır. 
Bu görev, ilgili tarafların belirli ihtiyaçlarını anlamak için onlarla toplantılar düzenlenerek 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ESR’da verilen AB’nin en iyi uygulamaları5 detaylı bir şekilde analiz 
edilmelidir.   

Verilerin yayımlanmasından sonra ETKB tarafından verilerin özellikleri kararlaştırılmalıdır: 

 

Planlamaya karar verildikten sonra ETKB, her bir veri türünün yayımlanma programını gösteren bir 
piyasaya sürüş takvimi yayımlayacaktır. Verilerin yayımlanmasına ek olarak ETKB istatistiksel yayınlar 
ve süreli yayınlar yayımlamayı da tercih edebilir. 

                                                   
5 AB ülkelerinin Eurostat’a yaptıkları ibrazlar, Enerji İstatistikleri Tüzüğü olarak bilinen ve iki kez 
değiştirilmiş 2008 tarihli Direktifle (EC Tüzüğü 1099/2008) düzenlenmektedir. (Kaynak: IPA 2012 – CS 
01: Enerji İstatistikleri Raporu) 

Veri Kapsamı 

• Aksiyon ES2’de belirtilen 
veri yayınlanmasına ilişkin 
mevzuatın belirtmiş 
olacağı veri kapsamı 
kullanılmalıdır. 

Dönemsellik 

• Dönemsellik, verilerin derlenme 
ve yayımlanma sıklığıdır.  

• Veri kategorilerine bağlı olarak 
bu sıklık günlük, haftalık, aylık, 
üç aylık veya yıllık olabilir.  

• Dönemsellik çoğunlukla 
derlemeye bağlı olsa da 
örneğin ETKB, haftalık verileri 
birleştirerek aylık verileri 
yayımlamaya karar verebilir.  

Zamanlılık 
  

• Zamanlılık, verilerin 
oluşturulması ile 
yayımlanması arasında 
zamanın geçmesine işaret 
eder.   

• Örneğin, günlük veriler aynı 
gün içinde veya bir gün 
gecikmeyle yayımlanabilir. 

• Belirli türlerde veriler (fiyat, 
üretim gibi) için zamanlılık 
çok önemli bir özellik 
olabilir.   

1 2 3 
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Görev 2: Enerji Verileri Merkezinin Devreye Sokulması  

Yayımlama, Enerji Verileri Merkezinin çıkış katmanı aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç 
değerlendirmesinden sonra, kamusal veri yayımlama imkanlarına sahip olan Enerji Verileri Merkezi, 
gerekli özelliklere sahip her bir veriyi yayımlamak üzere güncellenmelidir. Merkezin devreye 
sokulmasında gerekli izinler ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

Kullanıcı dostu esnek raporlama çözümü, harici tarafların yayımlanan verileri kullanarak raporlar 
oluşturmasına olanak tanımalıdır. Harici paydaşlar da ham verileri sorgulayıp indirebilir ve ETKB’nin 
süreli yayınlarını ve broşürlerini indirebilir. 

Verilerin nerede toplandığı, nasıl toplandığı ve nasıl organize edildiği hakkındaki bilgileri açıklayan üst 
veriler, veri setinin anlaşılması, yeniden kullanılması ve diğer veri seriyle entegre edilmesi için 
yayımlanan tüm verilere ilişkin olarak sunulmalıdır.  

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar ETKB olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması  

• Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması  

• Verilerin Toplanmasına İlişkin Mevzuatın Değiştirilmesi 

• Verilerin Yayımlanmasına İlişkin Mevzuatın Değiştirilmesi  

• Enerji Verileri Merkezinin Gerekli Altyapısının Oluşturulması  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• ETKB’nin istatistiksel yayınları daha sistematik olacaktır ve çoğu AB ülkesinde olduğu 
gibi farklı enerji kaynaklarını ve sektörlere göre enerji tüketimini eşit bir şekilde ele 
alacaktır. 

• ETKB’nin bağlı kuruluşları veya piyasa aktörleri tarafından temin edilen enerjiyle ilgili 
verilere (belirli bir süre boyunca) tek bir merkezi platformdan kolaylıkla erişilebilir. 

• Daha şeffaf ve güvenilir veriler gerekli ayrıntılarıyla beraber halka açık bir şekilde 
yayımlanabilir. 

• IEA, Eurostat ve UNECE’den gelen anketler kolaylıkla doldurulabilir. 
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4.16. Aksiyon ES5: Kamu Kurumları Arasında Enerji Veri 
Paylaşımının ve Koordinasyonun Sağlanması  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, verilerin kamu kurumlarıyla paylaşımına ilişkin koordinasyonu arttırmaktır. 
Bu, ETKB’nin: 

• veri toplama ve paylaşma ile ilgili rolleri açıklığa kavuşturmasına, 

• belirsiz alanları ve çakışan sorumlulukları ortadan kaldırmasına ve 

• benzer sorumluluklara ilişkin işbirliği ve teknik bilgi paylaşımını arttırmasına olanak 
tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, mevcut durum analizi, kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması ve 
koordinasyonu arttırmaya yönelik olarak gelecekteki etkinliklerin planlanması olmak üzere üç ana alt 
görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Mevcut Durum Analizi 

Bu görevin süresi boyunca, enerji verilerinin toplanmasına ve raporlama faaliyetlerine ilişkin olarak her 
bir kurumun sorumluluğu analiz edilmelidir. Bunun için mevcut mevzuatlar, veri toplama/tahmin 
faaliyetlerine ilişkin olarak her bir kurumun becerileri ve kurumsal yapılar analiz edilmelidir.  

Bu görevin ana amacı şu üç soruyu cevaplamaktır:  

 

Görev 2: Kamu Kurumları Arasında Koordinasyonun Sağlanması 

Mevcut durum analizinden sonra kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması çok önemlidir. 
Örneğin, mesken ya da sanayi anketlerinin, farklı yaklaşımlarla;  hem EİGM hem de YEGM tarafından 
toplanması gerekebilir; ancak sorumlu ekipler arasında sonuçların paylaşılması, bu alandaki bilgi ve 
yetkinliklerin artmasını sağlayabilir.  

Diğer yandan, verimsizlikleri önlemek için veri toplama ve yayımlama faaliyetleri mutlaka merkezi olarak 
izlenmelidir. Veri merkezinin gerekli verileri önceden tanımlanan yetkilendirme kurallarına göre ilgili tüm 
kamu kurumlarıyla paylaşmasının mümkün kılınması bu merkezi izleme amacına iyi bir şekilde hizmet 
edebilir. Merkezileştirilmiş veriler ilgili kamu kurumlarının kullanımına açılmazsa bu kurumlar kendi 
verilerini toplama ihtiyacı hisseder ve bu verimsizlik teşkil eder.  

 

Kim Neyi Toplar? 

• Özel şirketlerden, lisans 
sahiplerinden, hane 
halklarından vb. verileri 
toplamaktan sorumlu 
olacak tarafların 
belirlenmesi. 

Kim Ne Yapar? 

• Her bir kurumun 
gerçekleştirdiği veri 
toplama faaliyetlerinin ve 
veri analiz çalışmalarının 
belirlenmesi. 

Kim Neyi Paylaşır? 
  

• Emisyon projeksiyonları, talep 
tahminleri vb. gibi çalışma 
sonuçlarının ve bilgilerin 
paylaşılmasından sorumlu 
tarafların belirlenmesi. 

1 2 3 
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Görev 3: Koordinasyonun Arttırılmasına Yönelik Gelecekteki Etkinliklerin Planlanması 

Koordinasyonu arttırmak ve teknik bilgileri paylaşmak için konuya göre toplanma faaliyetleri 
gerçekleştirilmelidir. Bu toplantılar, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı gibi önceden belirlenen etkinlikler 
kapsamında veya serbest bir şekilde ETKB tarafından düzenlenebilir. Teknik bilgilerin paylaşımını ve 
talep tahmini ve emisyon tahmini gibi benzer faaliyetlere ilişkin tartışmaları teşvik etmek için e-posta 
gruplarının oluşturulması da taraflar arasındaki etkileşimi hızlandırabilir. 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar ETKB olarak belirlenmiştir. 

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, orta değer ve orta risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 4 ay olarak 
tahmin edilmektedir. 

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması  

• Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması  

• Verilerin Toplanmasına İlişkin Mevzuatın Değiştirilmesi 

• Verilerin Yayımlanmasına İlişkin Mevzuatın Değiştirilmesi  

• Enerji Verileri Merkezinin Gerekli Altyapısının Oluşturulması 

 
  

4 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• Farklı müdürlüklerin ve muhtemelen ETKB’ye bağlı kurumların ihtiyaç duyduğu tüm 
verilere (belirli bir süre boyunca), merkezi bir platformdan kolaylıkla erişilebilecektir. 

• Daha şeffaf ve güvenilir veriler gerekli ayrıntılarıyla beraber ilgili tüm kamu kurumlarıyla 
paylaşılabilecektir. 

• Farklı departmanlar/kamu kurumları tarafından aynı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin 
önüne geçilebilecektir. 

• Veri toplama/tahmin faaliyetlerinde ve benzeri faaliyetlerde verimlilik sağlanabilecektir. 
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4.17. Aksiyon ES6: Geçmiş Verideki Eksikliklerin 
Tamamlanması 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, tüm geçmiş kayıtlarda eksiksiz ve tamamen tutarlı enerji verileri sunmaktır. 
Bu, verilerdeki eksik geçmiş verilerin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleştirilebilir. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, eksik verilerin ve buna ilişkin metodolojinin belirlenmesi ile eksik veriler için değer 
tahmini ve işlemlerin kaydedilmesi olmak üzere iki ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Eksik Verilerin ve Buna İlişkin Metodolojinin Belirlenmesi  

Bu görevin süresi boyunca eksik veriler tespit edilmelidir. Verilerin eksikliği ile ilgili çeşitli gerekçeler 
olabilir: 

• Veriler elde olduğu halde henüz veri merkezine yüklenmemiş olabilir. 

• Veriler elde olduğu halde teknik sorunlar nedeniyle merkezine yüklenememiş olabilir. 

• Veriler elde olduğu halde uygun biçimde olmayabilir. 

• Veriler önceden var olduğu halde kaybolmuş olabilir.  

• Veriler hiç elde edilmemiş (toplanmamış) olabilir.  

Sisteme yüklenmemiş veya kaybolmuş verilere ilişkin olarak orijinal verilerin bulunması ilk seçenek 
olabilir. Ancak eğer veriler herhangi bir sebeple bulunamazsa veya hiç var olmadıysa geçmiş veriler için 
değer tahmini yapılması önem taşımaktadır. Uygun biçimde olmayan veriler için ETL çalışmalarının 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Değer tahmini yöntemi veri türüne, değer tahmini için kullanılabilecek eldeki mevcut verilere, verilerin 
özelliklerine (örneğin mevsimsellik) vb. bağlıdır. Eksik her bir veri türü için değer tahmini metodolojisi 
belirlenmelidir.  

Görev 2: Veriler için Değer Tahmini ve İşlemlerin Kaydedilmesi 

Yöntem belirlendikten ve test edildikten sonra değer tahmin çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Değer 
tahmini için önemli hususlardan biri, her işlemin kaydının tutulmasıdır çünkü gelecekteki çalışmalarda 
önceki değer tahmin işlemlerine bakılması gerekebilir. Veriler, değer tahmini yoluyla üretildiği şeklinde 
işaretlenmeli ve bunun geçmişi kaydedilmelidir. Bu tür bir kayıtla, örneğin sektör veya veri 
tanımı/sınıflandırması değiştirildiğinde verilerin geriye dönük olarak değer tahminini gerçekleştirmek 
kolay olacaktır. 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar EİGM olarak belirlenmiştir. Ancak, veri türüne bağlı olarak 
ilgili kurumlar ve departmanlarla koordinasyon sağlanması gerekmektedir. 
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Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, düşük değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 6 ay 
olarak tahmin edilmektedir.  

 

 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması 

 
  

6 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 

Beklenen Sonuçlar 

• Geçmiş verilere ilişkin eksiklikler ele alınacaktır. 

• Verilerdeki bozukluk veya tutarsızlıkları açıklamak, verilerin varlığından dolayı kolay 
olacaktır. 
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4.18. Aksiyon ES7: Enerji Veri Merkezi Altyapısının 
Kurulması 

Amaç 

Bu aksiyonun amacı bir enerji verileri merkezi çözümü oluşturmaktır. Mevcut ESİS ve IPS 
(Enerji Anketleri Uygulaması) çözümleri üzerine veri ambarı ve raporlama çözümünün uygulanması 
gerekmektedir. Mevcut sistemler, AB’nin en iyi uygulamalarına uygunluk gösterecek hedef enerji verileri 
merkezi çözüm yapısına ulaşacak şekilde kapsamlı olarak geliştirilmelidir.  

Ayrıntılı Görevler 

Bu aksiyon, detaylı teknik ve işlevsel gereksinimlerin belirlenmesi, uygulama planının 
belirlenmesi ve uygulama, taşıma ve eğitim olmak üzere üç ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Teknik ve İşlevsel Gereksinimlerin Belirlenmesi  

ESR’da açıklanan Enerji Verileri Merkezinin işlevsel gereksinimleri ve topolojisine ve ayrıca donanım ve 
yazılım gereksinimlerine göre detaylı teknik gereksinimler belirlenmelidir.  

Yeni çözüm esasen veri ambarı ve raporlama ile ilgili olsa da veri toplama katmanı da dahil olmak üzere 
Enerji Verileri Merkezinin tüm yapısı için gereksinimlere karar verilmelidir. Çünkü mevcut çözümler için 
de iyileştirme alanları söz konusu olabilir.  Gereksinimleri belirlemeye yönelik adımlar şunlardır: 

• Mevcut sistemin işlevselliklerinin analiz edilmesi (ESİS, IPS ve mevcut veri tabanı 
çözümleri) 

• Enerji Verileri Merkezinin her bir bileşeninin kullanıcılarının kim olacağının analiz edilmesi 
(dahili/harici) 

• Kullanıcıların sistemde neler görmek istediğinin belirlenmesi (anketlerle, görüşmelerle, 
gözlemlerle vb.) 

• Mevcut sistemlerin beklentileri ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi 

• Teknik ve işlevsel gereksinimlerin belgelendirilmesi (yeni sistemin gereksinimleri, mevcut 
sisteme dair iyileştirmeler ve entegrasyon noktaları) 

Yukarıda belirtilen hususların paralelinde önerilecek çözüm için farklı alternatifler incelenmelidir. Enerji 

Veri Merkezi’nin uygulamada tek bir veri merkezinden ya da veri sahiplerine göre dağıtık yapıda birden 

fazla veri merkezinden oluşup oluşmaması konusu verimlilik, işletim gereksinimleri, güvenlik, yatırım ve 

işletim maliyetleri boyutlarıyla ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir. Ayrıca mevcut durumdaki YBS’nin 

müstakil olması, proje kapsamında BT altyapı koordinatörü olarak belirlenmesi ve bu rolü gereği altyapı, 

iletişim, servis ve sunum katmalarında belirleyici olması, proje kapsamındaki bu konumunun mevzuat 

ile desteklenmesi gibi görev ya da çalışmaların değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Görev 2: Uygulama Planının Belirlenmesi 

Teknik ve işlevsel gereksinimlerin belirlenmesinin ardından ayrıntılı bir uygulama planı hazırlanmalıdır. 
Planlama esnasında yapılacak ilk şey, içeriden özel bir proje yöneticisi ve ekibinin görevlendirilmesidir. 
Proje ekibi tarafından aşağıdaki unsurlar belirlenmelidir: 
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Görev ve faaliyetlerin tanımlanması: Projenin özel görevleri ve faaliyetleri detaylı bir şekilde 
belirlenmelidir. Her bir faaliyet için zaman ve kaynak gereksinimleri de analiz edilmelidir. Görevlerin 
sırası ve ön şartlar da bu aşamada tanımlanmalıdır.  

Proje programının belirlenmesi: Görevlerin sıralaması, zaman ve kaynak gereksinimleri dikkate 
alınarak detaylı bir proje programı belirlenmelidir. 

Kaynak planlama: Özel proje yönetim ekibi dışında ilgili departmanlar ve dışarıdan uzmanların katılımı 
ve katkısı, başarılı bir uygulama için ön şarttır. Projenin tamamlaması gereken kişilerin uzmanlığı ve 
personelin rol ve sorumluluklarına karar verilmelidir. 

Maliyet Planlama: Genel proje bütçesi, programa ve kaynaklara göre hesaplanmalı ve proje sponsorları 
tarafından onaylanmalıdır. Maliyetler hesaplanırken gerekli yazılım ve donanımlar dikkate alınmalıdır. 

Görev 3: Uygulama, Taşıma ve Eğitim 

Belirlenen kaynak planlamasına göre dışarıdan ve/veya içeriden bir proje ekibi, proje planı 
doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirmelidir. Bir veri merkezinin hayata geçirilmesine ilişkin en kritik 
faaliyetlerden birisi verilerin taşınması, yani eski sistemdeki tüm verilerin yeni Enerji Verileri Merkezine 
yüklenmesidir. Veri taşıma üç adımda gerçekleştirilmelidir: 

Veri taşıma işleminin ardından belirli bir geçiş süresinden sonra sistem faaliyete geçebilir. Her iki sistem 
de sistem gereksinimlerine bağlı olarak geçiş döneminde çevrimiçi kalabilir.  

Son olarak, içeriden ve dışarıdan paydaşlar için eğitim oturumları düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 
eğitimler, hedef kitleye bağlı olarak çevrimiçi eğitimler veya sınıfta yapılan eğitimler şeklinde 
tasarlanabilir.  

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar SGDB olarak belirlenmiştir.  

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, yüksek değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 18 ay 
olarak tahmin edilmektedir. 

 

 

 

Veri Temizleme 

• Yanlış verilerin tespit 
edilmesi ve düzeltilmesi 

• Tutarsızlıkların belirlenmesi 
ve giderilmesi 

Veri Taşıma 

• Eski sistemden verilerin 
çekilmesi 

• Tüm verilerin istenen 
formatta düzenlenmesi  

• Verilerin yeni sisteme 
yüklenmesi 

Veri Doğrulama 
  

• Verilerin sistem tarafından 
kabul edilmesinin 
sağlanması 

• Verilerin gerektiği şekilde 
taşınmasının sağlanması 

1 2 3 

18 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 
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Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğindeki aksiyonlar şunlardır: 

• Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması  

• Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması 

 

 

 
  

Beklenen Sonuçlar 

• Veriler kurumlardan, enerji tedarikçilerinden ve tüketicilerden otomatik olarak toplanıp 
birleştirilecektir.  

• Veri kalitesi süreci ve veri temizleme yöntemleri her türlü giriş verilerine uygulanacaktır. 

• Verilerin diğer verilerle ilişkilendirildiği (uygunsa) ve birleştirildiği merkezi bir veri ambarı 
kurulacaktır.  

• Veriler kullanıcı veya kullanıcı grubu düzeyinde sınıflandırılacaktır; bu yüzden hassas 
bilgiler kolaylıkla gizlenebilecektir.    

• Paydaşlar kullanıcı dostu ve esnek bir raporlama sisteminden faydalanacaktır; erişilen 
tüm verilerin sunulduğu ve kendiliğinden indirilebildiği raporlar, sorgulamalar ve şekiller 
oluşturabileceklerdir. 

• Piyasa bazlı analizlerde, tahmin analizlerinde ve diğer analizlerde kullanılmak üzere 
istatistiksel yöntemlerin uygulanması için verilerin bir veri madenciliği çözümüne 
aktarılması mümkün olacaktır.  
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4.19. Aksiyon ES8: Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri 
Toplama Yaklaşımının Tasarlanması  

Amaç 

Bu aksiyonun amacı, toplanacak olan verilerin kapsamının ve veri toplama yaklaşımlarının 
AB’nin en iyi uygulama ve standartlarına uygun bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır. Bu aksiyon, 
ETKB’nin: 

• gerekli detay düzeyinde toplanacak veri kapsamının belirlenmesine, 

• AB şartlarına uygun olarak hane halkı verilerini toplamasına, 

• her bir sektör ve her bir yakıt türü için gerekli veri toplama yaklaşımlarını benimsemesine 
ve 

• AB standartlarına uygun olarak standart veri tanımlamalarını benimsemesine olanak 
tanıyacaktır. 

Ayrıntılı Görevler  

Bu aksiyon, Enerji İstatistiklerinin Kapsamının Belirlenmesi ve Veri Toplama Yaklaşımının 
Belirlenmesi olmak üzere iki ana alt görevden oluşmaktadır. 

Görev 1: Verilerin Belirlenmesi 

Bu görevin süresi boyunca, AB’nin en iyi uygulamaları, dahili/harici taraflara raporlama şartları ve 
Türkiye’nin politikaları ve özellikleri dikkate alınarak veri kapsamı tasarlanacaktır.  

Bu görev kapsamında, AB müktesebatına uygun verilerin belirlenmesi, ölçeklendirilmesi ve 
boyutlandırılması çalışmaları yürütülmelidir. Toplanacak verilerin kapsamı belirlenirken tüm enerji 
kaynakları ile enerji arz ve talebi etkileyen verimlilik gibi enerji dışı konuları kapsamasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca veriler kaynaklarına, toplanma yöntemlerine, boyutlarına ve oluşumlarına (mekan, 
zaman, çözünürlük) göre tanımlanmalıdır. Toplanmak istenen veri başka verilerin türetilmiş hali olduğu 
durumda mükerrerliği engellemek amacıyla bu veriler kapsam dışında tutulabilir. 

Mevcut durumda verilerin kapsamı genellikle iyidir ve AB ülkelerinde gerekli olan şeylerle tutarlı olması 
için düzenli olarak iyileştirilmektedir. Ancak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair olarak Eurostat veya 
diğer kurumlara raporlama yapma ihtiyacı göz önüne alındığında son kullanıma yönelik yenilenebilir 
enerji kaynaklarının (yani, odun, güneş ve ortam ısısı, güneş paneli) ve enerji verimliliği göstergelerinin 
raporların kapsamına dahil edilmesi için özel bir çabanın gösterilmesi gerekecektir.  

Ayrıca, enerji verimliliği göstergelerini hesaplamak için gerekli enerji dışı veriler toplanmalı ve Enerji 
Verileri Merkezine dahil edilmelidir. Bu, örneğin ulaşım araçları ve trafiğe, endüstriyel faaliyetlere veya 
meskenlere ve meskenlerde kullanılan aletlere dair verileri içerir.  

Görev 2: Veri Sahipliğinin Belirlenmesi 

Bakanlık izleyici, düzenleyici, yönlendirici, politika belirleyici rolü gereği Görev 1 sonucunda belirtilen 
verilerin toplanmasının ardından hiçbir verinin sahibi veya oluşturucusu konumunda olmayacağından 
dolayı veri sahipliğinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu görev kapsamında yürütülecek çalışmalarda veriler sahiplik durumlarına göre atanmalıdır. Ancak 

veriler; tek sahipli, çok sahipli ya da parçalı olabilmektedir. Tek ve çok sahipli veriler ile ilgili ayrıntılı bir 
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çalışma gerekmektedir. Çok sahipli veriler dikkatli bir şekilde değerlendirilip birleştirme ya da 

farklılaştırma yoluyla tek sahipli verilere dönüştürülmelidir. Aynı şekilde bir ya da daha fazla başka 

veriyle birleştirilince kullanılabilecek veriler de birleştirme yoluyla tek sahipli verilere dönüştürülmelidir. 

Bahsedilen çerçevede sahiplik, sorumluluk ve veri sağlayıcılığını ifade etmektedir.  

Veri sahipliğinin belirlenmesiyle verilerin kim tarafından toplanması/oluşturulması ve sağlanması sorusu 

cevaplandırıldıktan sonra bu verilerin nasıl toplanacağı belirlenmelidir.  

Görev 3: Veri Toplama Yaklaşımının Belirlenmesi 

Bu görev kapsamında veri sahipleri ile uygun veri toplama yöntemleri tartışılmalı, bu yöntemlerin hayata 

geçirilmesi ve doğru uygulanması sağlanmalıdır. Verilerin dönemsellikleri, boyutları ve ölçekleri itibariyle 

toplanma ya da oluşma yöntemleri farklılık gösterebilir. Dahası, belirlenen yöntemlerin hayata 

geçirilebilmesi ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi, sürdürülebilmesi için veri sahibi kurumlarda altyapı, 

organizasyon, mevzuat ve benzeri diğer başlıklar altında kapsamlı çalışmaların tamamlanması bir ön 

şart olarak tespit edilebilir. Özetle bu görev kapsamında veri sahiplerinin veri edinimi ile ilgili sorunlarının 

tespit edilmesi ve çözülmesi Enerji Bilgi Sistemi çalışmaları için önem arz etmektedir. 

Veri toplama yaklaşımı her bir veri türü için belirlenmelidir. Enerji verileri iki ana kaynaktan 
toplanmaktadır:  

• İdari kaynaklar: Diğer idarelerce ve enerji şirketlerince veya verileri kendi imkanlarıyla 
verileri toplayan şirketler tarafından sunulan veriler 

• Anketler: Tüketim verilerini sektör ve alt sektörlere göre tamamlamak için çoğunlukla 
tüketiciler tarafından sunulan veriler. 

Genellikle sanayi kollarına göre enerji dengesi verilerini elde etmek için anket araştırmalarından elde 
edilen veriler idari verilerle birleştirilir. Mevcut durumda, idari kaynaklardan gelen enerji verilerinin 
kapsamı, Türkiye’de AB’nin en iyi uygulamalarına nispeten uygunluk göstermektedir. Ancak anketlerden 
elde edilen veriler geliştirilmeye açıktır.  

TÜİK kendi imkanlarını kullanarak hane halklarıyla, sanayi ve hizmet sektörleriyle anket araştırmaları 
yaptığından TÜİK’nin teknik bilgisi ve deneyimi, tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada yakın 
işbirliği içinde kullanılmalıdır. Sanayi ve Hizmet sektörü anketleri yeniden tasarlanmalı ve hane halkı 
anketleri uygulamaya başlanmalıdır.   

Sanayi Anketleri: Sanayi anketlerinde son kullanıma göre ayrım yapılmalıdır. (Özellikle oto 
prodüksiyon ve kojenerasyon arasında) Ayrıca, anket yapısı basitleştirilmeli ve yanıtlama oranını 
arttırmak için daha kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmalıdır. Bakanlık anket yapılarının 
basitleştirilmesine ilişkin aksiyonların alındığını belirtmiş olmakla birlikte yenilenen anket yapısının 
yanıtlama oranlarını ne derece iyileştirildiği bilinmemektedir. Toplanacak veriler enerji türüne göre 
farklılık göstermektedir: 

Elektrik Diğer Yakıtlar 

• Parasal değer ve nicelik olarak satın 
alınan miktar (türüne göre)  

• Son kullanıma göre tüketimin ayrıntılı 
dökümü (işleme, ham madde, elektrik 
üretimi, ısıtma, ulaştırma ve diğerleri) 

1 2 

• Satın alınan elektriğin parasal değeri ve miktarı 
• Bireysel elektrik üretimi ve elektriğin gönderildiği 

yer 
• Son kullanıma göre elektrik tüketiminin ayrıntılı 

dökümü (mekanik enerji, termal kullanım, diğer 

kullanımlar) 
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Hizmet Sektörü Anketleri: Toplanacak veriler dört ana kategoriye ayrılabilir: 

• Son kullanım verileri: Alan ısıtma, alan soğutma, aydınlatma, elektrikli aletler vb.  

• Yapısal veriler: Alan, bölge, bina türü vb. 

• Genel sorular: Kullanılan ekipmanların, teknolojinin, enerji maliyetlerinin vb. düzeyi  

• Sektöre özel veriler: öğrenci sayısı, hastane yatağı sayısı vb. 

Hane halkı Anketleri: Enerji verimliliği trendlerini değerlendirmek ve hane halkı talebini tahmin etmek 
için son kullanıma göre enerji tüketim verileri toplanmalıdır.  Toplanacak veriler üç ana kategoriye 
ayrılabilir: 

• Son kullanım verileri: Alan ısıtma, alan soğutma, su ısıtma, yemek pişirme, aydınlatma, 
elektrikli aletler ve diğer son kullanımlar. 

• Yapısal veriler: Konut alanı, konut türü, aletler vb.  

• Diğer veriler:  Tüketici harcamaları, enerji maliyetleri vb. 

Veri toplama yöntemleri, bilgisayar destekli bireysel görüşmeler, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri 
ve anketler, mühendislerce yapılan denetimler (özellikle hizmet sektörü için) şeklinde olabilir. Anketlerin 
sıklığı ve örneklem boyutu, sektör ve hane halkı özelliklerine de bağlıdır ve istatistiksel yöntemlere göre 
dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. 

Görev 4: Enerji Varlıkları Kimliklendirme, Enerji Veri Standartları ve Enerji Sözlüğü 

Görev kapsamında öncelikle verilerin dönem, ölçek ve diğer özelliklerine göre hangi birimlerde ifade 
edilecekleri kesin bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu sayede bilgi sistemlerinde, paylaşılan verinin 
çözünürlüğü ile ilgili dönüşüm kuralları veriyi paylaşana göre değil verinin kendisine göre 
tanımlanabilecektir.  

Ayrıca hem bilgi teknolojileri ve çevre gibi enerji dışı konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler 
ile olası paydaşların söz konusu ifadeleri anlayabilecekleri, hem de enerji içi ve dışı herkesin tutarlı ve 
muğlak olmayacak şekilde anlayabilecekleri bir Enerji Sözlüğünün oluşturulmalıdır. 

Son olarak santrallerin benzersiz bir biçimde takip edilebilmesi için, santralin yapım aşamasından 
itibaren benzersiz bir değer alarak oluşturulması ve sonrasında EPDK, EPİAŞ, TEİAŞ gibi tüm 
kurumlarca bu benzersiz değer üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Bunun için Enerji Varlıkları 
Kimliklendirme çalışmaları yürütülmelidir. 

Sorumlu taraflar ve ilgili paydaşlar 

Bu aksiyona ilişkin sorumlu taraflar ETKB olarak belirlenmiştir. Ancak, veri türüne bağlı olarak 
ilgili kurumlar ve departmanlarla ve özellikle de TÜİK ile koordinasyon sağlanması gerekmektedir. 

Aksiyonun Değeri/Riski ve Süresi  

Bu aksiyon, yüksek değer ve yüksek risk kategorisinde değerlendirilmektedir ve süresi 10 ay 
olarak tahmin edilmektedir. 

 

 

10 Ay 
İlgili Riskler 

5 

Beklenen Değer 

5 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Eylem Planı 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Onaylanmış Final 
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık 
Hizmetleri 

 

 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos  2016        74 

Ön Koşul Niteliğindeki Aksiyonlar  

Bu aksiyona ilişkin olarak ön koşul niteliğinde aksiyon yoktur. 

 
 

  

Beklenen Sonuçlar 

• Veriler yakıt türüne ve son kullanıma göre kolaylıkla ayrılacaktır.   

• Verilerin son kullanım yenilenebilir enerjileri ve enerji verimliliği göstergelerini daha iyi 
bir şekilde kapsaması için veri toplama süreci geliştirilecektir. 

• Veri sınıflandırma çalışmaları AB standartlarına uyumlu hale getirilecektir.  

• IEA, Eurostat ve UNECE’den gelen anketleri doldurmak için gerekli verilere kolaylıkla 
ve tutarlı bir şekilde ulaşılacaktır.  
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5. Öneriler 

Raporun Arka Plan Bilgileri bölümünde belirtilen 3. Aşama: Alınacak Aksiyonların Açıklanması ve 
Önceliklendirilmesi kapsamındaki aksiyonların önceliklendirme işlemleri bu bölümde açıklanmaktadır. 
Bu çalışma kapsamında Türkiye’nin hedeflenen AB düzeyine erişmesine için belirlenen aksiyonların 
önceliklendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu önceliklendirmeye uygun olarak aksiyonların hayata 
geçirilmesi ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların kurumsal kapasitelerini daha etkin şekilde 
arttırmalarına ve AB uyum sürecinin daha hızlı ilerletilmesine olanak sağlayacaktır. 

Aksiyon önceliklendirilmesi sürecinde ilk olarak önceliklendirme yöntemi belirlenmiştir. Belirlenen 
yöntem doğrultusunda yatırım, risk ve değer kriterleri bazında her bir aksiyon değerlendirilerek 
önceliklendirme matrisi oluşturulmuştur.  

5.1. Yöntem ve Değerleme Kriterleri 

Yöntem  

Aksiyonların önceliklendirilmesi sırasında uygulanan yöntemde aksiyonlar farklı kategorilerdeki kriterler 
ve aksiyonların birbirleri ile olan ilişkileri doğrultusunda değerlendirilmiştir.  Göz önünde bulundurulan 
kriter kategorileri aşağıda belirtilmiştir.  

• Yatırım Kriterleri 

• Risk Kriterleri  

• Değer Kriterleri  

Her bir aksiyonun belirlenen kategorilerdeki kriterler bazında notlandırılması (1-5 puan) ve kriter grupları 
bazında ağırlıklı notlarının hesaplanması gerekmektedir. 

Yatırım Kriterleri 

Aksiyonların hayata geçirilmeleri esnasında ihtiyaç duyulan sermaye, uzmanlık, insan kaynağı 
ve zaman gibi gereksinimlerin ele alındığı yatırım kriterleri kategorisinde aksiyonlar aşağıda belirtilen 
kriterlere göre değerlendirilmiştir.  

• Kaynak Gereksinimleri: Aksiyonun hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak iç ve dış 
kaynak ihtiyacını belirtmektedir. 

• Proje Süresi: Aksiyonun hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan süreyi belirtmektedir. 

Aksiyonlar belirlenen yatırım gereksinimleri kriterleri için 1-3-5 puanlama sistemine göre 
değerlendirmeden geçirilmiştir. Yatırım gereksinimleri kriterlerine ilişkin puanlama detayları Tablo 3’de 
belirtilmiştir. 

Aksiyonların ivedilikle hayata geçirilmesi gereksinimi bulunması nedeniyle yatırım kriter puanı 
hesaplanırken Kaynak Gereksinimleri için %40 ve Proje Süresi için ise %60 ağırlık kullanılması 
öngörülmüştür. 
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Tablo 3: Yatırım Kriterleri Puanlama Tablosu 

Ağırlıklandırma Kategoriler Puan Notlar 

40% 

Kaynak Gereksinimleri 5 Dış kaynak kullanımı gerekmektedir 

Kaynak Gereksinimleri 3 Kaynaklar mevcut fakat yeterli değil 

Kaynak Gereksinimleri 1 Kaynaklar mevcut ve yeterli 

60% 

Proje Süresi 5 > 12 ay 

Proje Süresi 3 6 - 12 ay 

Proje Süresi 1 < 6 ay 

Risk Kriterleri 

Aksiyonların hayata geçirilmesi safhasında ortaya çıkabilecek risk unsurlarının ele alındığı risk 
kriterleri kategorisinde aksiyonlar aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilmiştir. 

• Değişimin Büyüklüğü: Aksiyonun ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki stratejiye, 
süreçlere, görev tanımına ve koordinasyona ilişkin yaratacağı değişimin boyutunu 
belirtmektedir.  

• Değişimin Kapsamı: Aksiyonun etkileyeceği kurumlar ve genel müdürlükleri belirtmektedir. 

• Teknik Zorluklar: Aksiyonun hayata geçirilmesine ilişkin teknik zorlukları belirtmektedir. 

Aksiyonlar belirlenen değişimin büyüklüğü risk kriteri için 1-2-3-4-5 puanlama sistemine göre değişimin 
kapsamı ve teknik zorluklara ilişkin risk kriterleri için ise 1-3-5 puanlama sistemine göre 
değerlendirmeden geçirilmiştir. Risk kriterlerine ilişkin puanlama detayları Tablo 4’de belirtilmiştir. 

Aksiyonların hayata geçirilmesi aşamasında ve sonrasında sürekliliğinin sağlanması anlamında en 
büyük risk unsuru teknik zorluklardır. Ayrıca, aksiyonun etkilediği müdürlük ve kurum sayısındaki artışın 
getirmiş olduğu koordinasyon ve uyum sorunları dikkat edilmesi gereken diğer risk unsuru olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bundan dolayı, aksiyonların ağırlıklı risk kriter puanı hesaplanırken Teknik 
Gereksinimleri için %40, Değişimin Kapsamı için %35 ve Değişimin Büyüklüğü için ise %25 ağırlık 
kullanılması öngörülmüştür. 

 
Tablo 4: Risk Kriterleri Puanlama Tablosu 

Ağırlıklandırma Kategoriler Puan Notlar 

25% 

Değişimin Büyüklüğü 5 Yüksek 

Değişimin Büyüklüğü 4 Orta – Yüksek 

Değişimin Büyüklüğü 3 Orta 

Değişimin Büyüklüğü 2 Orta – Düşük 

Değişimin Büyüklüğü 1 Düşük 

35% 

Değişimin Kapsamı 5 
ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 
büyük ölçekli değişim 

Değişimin Kapsamı 3 
ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 
kısmı değişim 

Değişimin Kapsamı 1 
ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 
küçük ölçekli değişim 

40% 

Teknik Gereksinimler  5 Yüksek 

Teknik Gereksinimler 3 Orta 

Teknik Gereksinimler 1 Düşük 
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Değer Kriterleri 

Aksiyonların hayata geçirilmeleri sonrasında elde edilmesi beklenen değerin ele alındığı değer 
kriterleri kategorisinde aksiyonlar aşağıda belirtilen kriterlere göre puanlandırılmıştır.  

• Katma Değer: Aksiyonun gerçekleştirilmesinin ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda 
yaratacağı katma değeri belirtmektedir. 

• AB İyi Uygulama Örneklerine Uyum: Aksiyonun ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların 
AB iyi uygulama örneklerine uyumuna olan katkısını belirtmektedir. 

• Operasyonel Verimlilik: Aksiyonun fonksiyonel kapsamının ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşların ana iş süreçlerinde sağlayacağı verimlilik artışını belirtmektedir. 

• Ön Koşul: Aksiyonun gelecekte planlanan bir başka aksiyona öncülük etme durumunu 
belirtmektedir.   

Aksiyonlar değer kriterleri kapsamında 1-3-5 puanlama sistemine göre puanlandırılmıştır. Değer 
kriterlerine ilişkin puanlama detayları Tablo 5’de belirtilmiştir. Bu çalışma kapsamında belirlenen 
aksiyonların öncelikli amacının AB uyum sürecine katkı sağlanması ve kurumların kurumsal 
kapasitelerinin arttırılması olduğu göz önünde bulundurulduğunda aksiyonların ağırlıklı risk kriter puanı 
hesaplanırken Katma Değer ve AB İyi Uygulama Örneklerine Uyum kriterleri için %30, Operasyonel 
Etkinlik ve Ön Koşul kriterleri için ise sırasıyla %25 ve %15 ağırlıklandırma öngörülmüştür. 

 
Tablo 5: Değer Kriterleri Puanlama Tablosu 

 

 

 

Ağırlıklandırma Kategoriler Puan Notlar 

30% 

Katma Değer 5 Yüksek 

Katma Değer 3 Orta 

Katma Değer 1 Düşük 

30% 

AB İyi Uygulama 
Örneklerine Uyum 

5 Tam Uyum 

AB İyi Uygulama 
Örneklerine Uyum 

3 Kısmı Uyum 

AB İyi Uygulama 
Örneklerine Uyum 

1 Uyum etkisi bulunmamaktadır 

25% 

Operasyonel 
Verimlilik 

5 Çok sayıda süreci etkilemektedir 

Operasyonel 
Verimlilik 

3 Birden fazla süreci etkilemektedir 

Operasyonel 
Verimlilik 

1 Tek bir süreci etkilemektedir 

15% 

Ön Koşul 5 
Sonuçlar 3 ve daha fazla projenin ön 
koşuludur 

Ön Koşul 3 Sonuçlar 1 veya 2 projenin ön koşuludur 

Ön Koşul 1 Sonuçlar başka projenin ön koşulu değil 
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5.2. Yatırım, Risk ve Değer Analizi 

Belirlenen değerleme yöntemine göre aksiyonlar 3 farklı kategoride ele alınan kriterlere ve belirlenen 
ağırlıklandırma oranlarına göre analiz edilmiştir. ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların yapılarının da 
göz önünde bulundurulduğu analizde aksiyonların yatırım, risk ve değer alanlarında yaratacakları etkinin 
en iyi şekilde yansıtılması hedeflenmiştir.  

Aksiyonlar için belirlenen kriter puanları ve ağırlıklandırılmış ortalama yatırım, risk ve değer puanları 
Tablo 6’de belirtilmiştir. 
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Tablo 6: Yatırım, Risk ve Değer Tablosu 
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1 EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 6 ay 1 3 2,2 5 5 1 3,4 1 5 1 1 2,2 

2 EP2: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi 8 ay 3 3 3,0 4 1 3 2,6 3 3 3 3 3,0 

3 EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü 6 ay 5 1 2,6 3 1 3 2,3 3 1 5 5 3,2 

4 EP4: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması 6 ay 3 3 3,0 3 1 3 2,3 4 3 3 3 3,3 

5 EP5: Uzun Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi 8 ay 5 3 3,8 4 5 4 4,4 5 3 3 3 3,6 

6 EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü 6 ay 5 3 3,8 4 5 3 4,0 3 1 5 5 3,2 

7 EP7: Uzun Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması 8 ay 5 3 3,8 3 5 4 4,1 5 5 3 3 4,2 

8 EP8: Arz Tahmini için Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi 8 ay 5 3 3,8 4 1 4 3,0 5 3 3 1 3,3 

9 EP9: Arz Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü 4 ay 5 1 2,6 3 1 3 2,3 3 1 3 3 2,4 

10 EP10: Sera Gazı Emisyonuna İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 4 ay 3 1 1,8 2 1 1 1,3 1 5 1 1 2,2 

11 EP11: Model Sonuçlarının Paylaşımına ve Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 3 ay 1 1 1,0 4 5 1 3,2 1 5 1 1 2,2 

12 ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının İyileştirilmesi 3 ay 1 1 1,0 3 5 1 2,9 1 5 1 3 2,5 

13 ES2: Veri Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 3 ay 1 1 1,0 4 5 1 3,2 1 5 1 3 2,5 

14 ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması 12 ay 5 5 5,0 4 3 3 3,3 4 1 5 5 3,5 
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15 ES4: Halka Açık Veri Yayınlanmasının Başlatılması 6 ay 3 3 3,0 4 1 4 3,0 3 5 1 1 2,8 

16 ES5: Kamu Kurumları Arasında Enerji Veri Paylaşımının ve Koordinasyonun Sağlanması 4 ay 3 1 1,8 4 3 1 2,5 4 3 5 1 3,5 

17 ES6: Geçmiş Verideki Eksikliklerin Tamamlanması 6 ay 5 3 3,8 3 3 5 3,8 4 3 1 1 2,5 

18 ES7: Enerji Veri Merkezi Altyapısının Kurulması 18 ay 5 5 5,0 5 5 5 5,0 5 5 5 3 4,7 

19 ES8: Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması 10 ay 5 3 3,8 3 5 4 4,1 4 5 3 5 4,2 
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5.3. Önceliklendirme Analizi 

Belirlenen aksiyonların her biri ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların kurumsal kapasitelerini 
arttırmalarında ve AB uyum sürecindeki hedeflerine ulaşmalarında önem arz etmekle birlikte bazı 
aksiyonların sahip oldukları farklı yatırım, risk ve değer karakterlerine göre farklı öncelikleri 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle aksiyonların yatırım, risk ve değer anlamında 3 eksende incelenmesi ve önceliklendirme 
sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. 

Önceliklendirme sürecine ilişkin aşamalar aşağıda belirtilmiştir. 

• Aksiyonların sağlayacağı değerin beraberindeki risk unsurlarına kıyasla daha baskın olması 
amacıyla değer kriterinin yüksek ve risk kriterinin göreceli olarak daha düşük olduğu 
aksiyonlar önceliklendirme kapsamına alınmalıdır.  

• Yatırım gereksinimi düşük (daire boyutu küçük) olan yüksek öncelikteki aksiyonlar ise hızlı 
kazanım aksiyonları olarak değerlendirilmelidir.  

• Bazı aksiyonlar diğer aksiyonların gerçekleşebilmesi için ön koşul niteliği taşımaktadır, bu 
nedenle yapılan önceliklendirme analizinin aksiyon ön koşul şartlarına göre tekrardan 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Önceliklendirme analizine ilişkin ilk olarak aksiyonlar Şekil 2’de yer alan grafik üzerinden yatırım, risk ve 
değer anlamında 3 eksende inceleme altına alınmıştır. 

 
Şekil 2: Yatırım, Risk ve Değer Analizi 
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ES4
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Yukarıda tanımlanan önceliklendirme analizi işlemlerinden ilk olarak değer / risk oranı yüksek olan 
aksiyonların belirlenmesi için Şekil 2’de gösterilen önceliklendirme alanı belirlenmiş ve bu alanda yer 
alan aksiyonlar önceliklendirilecek aksiyonlar olarak seçilmiştir. Önceliklendirmeye alınan aksiyonların 
arasında yatırım gereksinimi düşük olanlara hızlı kazanım aksiyonları olarak önceliklendirmede ilk 
sırada yer verilmiştir. Bu kapsamda önceliklendirmeye alınan aksiyonlarının ortalama yatırım kriter 
puanının ve ön koşul şartları Tablo 7’de belirtilmiştir. 
 
Tablo 7: Önceliklendirme Listesi 

Yapılan çalışma sonucunda mevzuat hazırlanmasına ilişkin aksiyonlar en düşük yatırım gereksinimine 
sahip olarak ilk sırada yer alırken kamu kurumları arasında enerji veri paylaşımının ve koordinasyonun 
sağlanması ile talep ve arz tahmini için veri toplama ve kalite kontrolü aksiyonları düşük yatırım 
gereksinimi olan hızlı kazanım aksiyonları arasında yer almaktadır. Talep tahmini çözümlerinin 
uygulamaya alınması, talep ve arz tahmin için kurumsal kapasitenin arttırılması gibi enerji planlama 
aksiyonları ile enerji istatistikleri kapsamında halka açık veri yayınlanması, veri toplama yaklaşımının 
tasarlanması, süreçlerin ve organizasyonun tasarımının yapılması gibi aksiyonlar gerektirdikleri yüksek 
uzmanlık seviyesi nedeni ile hızlı kazanım aksiyonlarının ardında bulunmaktadır. 

Değerine oranla daha yüksek risk puanına sahip olan enerji planlamasına ve model sonuçlarının 
paylaşımına ilişkin mevzuatın hazırlanması, geçmiş verideki eksiklerin giderilmesi ile enerji veri merkezi 
altyapısının kurulması ise önceliklendirme dışında kalan aksiyonlar olmuşlardır. 

Bu bölüm neticesinde ulaşılan aksiyon öncelik listesi raporun son bölümü olan yol haritasının 
oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

 
  

Önceliklendirmeye Alınan Aksiyonlar Ortalama Yatırım 

ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının İyileştirilmesi 1,0 

ES2: Veri Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması 1,0 

EP10: Sera Gazı Emisyonuna İlişkin Mevzuatının Hazırlanması  1,8 

ES5: Kamu Kurumları Arasında Enerji Veri Paylaşımının ve Koordinasyonun 
Sağlanması  

1,8 

EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü  2,6 

EP9: Arz Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü  2,6 

EP2: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin  İyileştirilmesi 3,0 

EP4: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması  3,0 

ES4: Halka Açık Veri Yayınlanmasının Başlatılması  3,0 

EP5: Uzun Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin  İyileştirilmesi 3.8 

EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü  3.8 

EP7: Uzun Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması  3.8 

EP8: Arz Tahmini için Kurumsal Kapasitenin  İyileştirilmesi 3.8 

ES8: Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması  3,8 

ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması  5,0 
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6. Yol Haritası 

Raporun Arka Plan Bilgileri bölümünde belirtilen 4. Aşama: Aksiyon Listesinin Bir Plan Olarak Organize 
Edilmesi’ne ilişkin raporun bu bölümünde ETKB’nin ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının hedeflenen 
duruma geçiş sürecini destekleyecek kısa, orta ve uzun vade yol haritasının hazırlanması ele alınmıştır. 

Aksiyonların başarıyla hayata geçirilmesi için yol haritasının aksiyonlar arası ön koşullar göz önünde 
bulundurularak hazırlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle enerji planlaması ve enerji bilgi 
sistemlerine ilişkin aksiyonların kendi içindeki ilişkileri incelenerek Şekil 3’de belirtilen ön koşul şemaları 
hazırlanmıştır. 

 
Şekil 3: Aksiyon Ön Koşul Şemaları 

Yukarıda belirtilen şemaların hazırlanması sürecinde aşağıda belirtilen kriterler göz önünde 
bulundurulmuştur;  

• Mevzuat hazırlama aksiyonların yapılabilmesi için mevzuatta belirtilecek rol, sorumluluk ve 
koordinasyona ilişkin aksiyonların öncelikli olarak hayata geçirilmesi benimsenmiştir.  

o Enerji Planlamaya ilişkin olarak 

 Enerji planlaması süreçlerine ilişkin mevzuat hazırlanması (EP1) için ilgili talep 
ve arz tahminine ilişkin veri toplama ve kalite kontrolü (EP3, EP6, EP9) 
aksiyonları tamamlanmalıdır.  

 Model sonuçlarının paylaşımına ve yayınlanmasına ilişkin mevzuat 
hazırlanması (EP11) için talep ve arz tahminine ilişkin kurumsal kapasitenin 
iyileştirilmesi (EP 2, EP5) aksiyonları ile talep tahminine ilişkin çözümlerinin 
uygulamaya alınması (EP4, EP7) aksiyonları tamamlanmalıdır.  

EP2

EP3

EP6

EP5

EP9

EP8

EP10

EP4

EP1

EP7

EP11

ES3

ES8
ES1

ES2

ES7

ES6

ES5

ES4

Enerji Planlama Aksiyon Ön Koşul Şeması Enerji Bilgi Sistemi Aksiyon Ön Koşul Şeması
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 Sera gazı emisyonuna ilişkin mevzuat hazırlanması (EP10) aksiyonu için bir ön 
koşul tespit edilmemiştir. 

o Enerji Bilgi Sistemlerine ilişkin olarak; 

 Veri toplanmasına ve yayınlanmasına ilişkin mevzuat hazırlanması (ES1, ES2) 
aksiyonlarının tamamlanması için öncelikli olarak enerji istatistiklerine ilişkin 
süreç ve organizasyon ile veri toplama yaklaşımının tasarlanması (ES3, ES8) 
aksiyonları hayata geçirilmelidir. 

 Enerji bilgi sistemi kapsamında geçmiş verideki eksikliklerin tamamlanması 
(ES6) ile enerji veri merkezi altyapısının kurulması (ES7) aksiyonları için 
öncelikli olarak enerji istatistiklerine ilişkin süreç ve organizasyon tasarımının 
yapılmış olmalı ve ayrıca enerji istatistikleri kapsamının ve veri toplama 
yaklaşımı tasarlanmış olmalıdır. (ES3, ES8)   

 Enerji bilgi sistemi mevzuat hazırlama aksiyonları (ES1, ES2) ile yukarıda 
belirtilen ES6 ve ES7 aksiyonları ise halka açık veri yayınlanmasının 
başlatılması ile kamu kurumları arasında enerji veri paylaşımının ve 
koordinasyonun sağlanması (ES4, ES5) aksiyonlarının ön koşuludur.  

Raporun önceki bölümünde hazırlanan önceliklendirme sıralamasında yer alan aksiyonların başarılı bir 
şekilde hayata geçmesi için bu aksiyonların var ise ön koşulu olan aksiyonların öncelik sıralamasında 
ilgili aksiyondan önce yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda önceliklendirme dışında kalan 
aksiyonlardan bazılarının diğer aksiyonların ön koşulu olmasından dolayı bu aksiyonların da 
önceliklendirmeye alınması gerekmektedir. Bundan dolayı Tablo 7’de belirtilen önceliklendirme listesinin 
aksiyonların ön koşullarının değerlendirilmesi neticesinde Tablo 8’de belirtilen öncelik sıralamasına 
ulaşılmaktadır. 
 
Tablo 8: Aksiyon Öncelik Sıralaması 

 
Enerji 

Planlama 
Aksiyonları 

Ön 

Koşul 
Önceliklendirme 

Hızlı 

Kazanım 
 

Enerji Bilgi 

Sistemi 

Aksiyonları 

Ön 

Koşul 
Önceliklendirme 

Hızlı 

Kazanım 

1. Aksiyon EP10 x   1. Aksiyon ES8 x  x 

2. Aksiyon EP3 x   2. Aksiyon ES3 x  x 

3. Aksiyon EP9 x   3. Aksiyon ES1 
ES3 

ES8 
  

4. Aksiyon EP2 x   4. Aksiyon ES2 ES3   

5. Aksiyon EP4 
EP2 

EP3
  5. Aksiyon ES7 

ES3 

ES8 
x x 

6. Aksiyon EP5 x  x 6. Aksiyon ES5 

ES1 

ES2 

ES7

  

7. Aksiyon EP6 x  x 7. Aksiyon ES4 

ES1 

ES2 

ES7

  

8. Aksiyon EP7 
EP5 

EP6
 x 8. Aksiyon ES6 ES8 x x 

9. Aksiyon EP8 x  x     
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Enerji 

Planlama 
Aksiyonları 

Ön 

Koşul 
Önceliklendirme 

Hızlı 

Kazanım 
 

Enerji Bilgi 

Sistemi 

Aksiyonları 

Ön 

Koşul 
Önceliklendirme 

Hızlı 

Kazanım 

10. Aksiyon EP1 

EP3 

EP6 

EP9

x      

11. Aksiyon EP11 
EP4 

EP7
x      

Öncelik sıralama listesinde belirtildiği üzere önceliklendirmeye alınan aksiyonlar kendi içlerinde hızlı 

kazanım yaklaşımına göre sıralanırken aksiyonların hayata geçmesi için gereken ön koşullar ise 

önceliklendirme dışı olmalarına karşın sıralamada üst yerlerde bulmaktadır. Özellikle enerji veri merkezi 

altyapısının kurulmasına ilişkin aksiyon (ES7) halka açık veri yayınlanması ile kamu kurumları arasında 

enerji veri paylaşımı ve koordinasyonu aksiyonlarının ön koşulu olduğundan dolayı öncelik 

sıralamasında üst sırada yer almaktadır. Değerine oranla yüksek riske sahip olan önceliklendirme 

dışında kalan diğer aksiyonların birçok ön koşulu bulunduğundan dolayı beklenildiği üzere öncelik 

listesinin son sıralarında yer almaktadır. 

Tablo 8’de belirtilen aksiyon öncelik sıralamasına göre hem enerji planlama hem de enerji bilgi sistemleri 

için ETKB ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumların uygulaması gereken kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası 

Şekil 4’de belirtilmiştir. Yol haritasında enerji planlama ve enerji bilgi sistemlerine ilişkin birbirine paralel 

ikiden fazla aksiyonun gerçekleştirilmemesi için aksiyonların başlangıç noktaları tekrardan düzenlenmiş 

ve neticesinde enerji planlama ile enerji bilgi sistemleri için toplamda 19 aksiyonun 3 yıl içerisinde 

tamamlanması öngörülmüştür. Önceden belirlenen öncelik sıralamasına göre üst sırada yer alan 

aksiyonların mümkün olan en erken dönemde başlatılmasına yönelik planlama yapılmıştır. Aksiyon 

planında bulunan ilişkili aksiyonların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı aksiyon 

planı üzerinde aşağıda belirtilen aksiyon grupları belirtilmiş ve renklendirilmiştir; 

• Enerji Planlama Aksiyon Grupları 

o Uzun Vade Talep Tahmini Aksiyon Grubu 

o Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini Aksiyon Grubu 

o Arz Tahmini Aksiyon Grubu 

o Mevzuat Hazırlama Aksiyon Grubu 

• Enerji Bilgi Sistemi Aksiyon Grupları 

o Enerji İstatistikleri Süreç, Organizasyon ve Veri Toplama Yaklaşımı Tasarımı Aksiyon 
Grubu 

o Veri Merkezi ve Veri Yayınlanması Aksiyon Grubu 

o Mevzuat Hazırlama Aksiyon Grubu 
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Aksiyonlar Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Ç7 Ç8 Ç9 Ç10 Ç11 Ç12

Aksiyon EP5: Uzun Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

Aksiyon EP7: Uzun Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması

Aksiyon EP6: Uzun Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü

Aksiyon EP1: Enerji Planlaması Süreçlerine İlişkin Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon EP9: Arz Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü

Aksiyon EP8: Arz Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

Aksiyon EP3: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Veri Toplama ve Kalite Kontrolü

Aksiyon EP2: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini için Kurumsal Kapasitenin Arttırılması

Aksiyon EP4: Kısa ve Orta Vade Talep Tahmini Çözümlerinin Uygulamaya Alınması

Aksiyon EP11: Model Sonuçlarının Paylaşımına ve Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon EP10: Sera Gazı Emisyonuna İlişkin Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon ES3: Enerji İstatistiklerine İlişkin Süreç ve Organizasyon Tasarımının Yapılması

Aksiyon ES8: Enerji İstatistikleri Kapsamının ve Veri Toplama Yaklaşımının Tasarlanması

Aksiyon ES1: Veri Toplanmasına İlişkin Mevzuatının İyileştirilmesi

Aksiyon ES2: Veri Yayınlanmasına İlişkin Mevzuatının Hazırlanması

Aksiyon ES7: Enerji Veri Merkezi Altyapısının Kurulması

AksiyonES6: Geçmiş Verideki Eksikliklerin Tamamlanması

Aksiyon ES5: Kamu Kurumları Arasında Enerji Veri Paylaşımının ve Koordinasyonun Sağlanması

Aksiyon ES4: Halka Açık Veri Yayınlanmasının Başlatılması
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4 ay

8 ay

6 ay

4 ay
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Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Uzun Vade Talep 

Tahmini Aksiyon Grubu

Kısa-Orta Vade Talep 

Tahmini Aksiyon Grubu
Arz Tahmini Aksiyon 

Grubu

Enerji İstatistikleri Süreç, Organizasyon ve Veri 

Toplama Yaklaşımı Tasarımı Aksiyon Grubu

Veri Merkezi ve Veri    

Yayınlanması Aksiyon Grubu

Mevzuat Hazırlama 

Aksiyon Grubu

10 ay

3 ay

6 ay

 Şekil 4: Aksiyon Planı 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar         Enerji Planlaması ve Enerji Bilgi Sistemi 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın    Eylem Planı 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  Onaylanmış Final 
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık 
Hizmetleri 
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriği hakkında tek sorumluluk sahibi 

Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı iddiası ile kullanılamaz. 


