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Yönetici Özeti 

Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu (ESR) adlı bu raporla, OECD, IEA ve EUROSTAT formatlarında 

veri raporlamanın temel ilkeleri belirlenerek, Türkiye’deki mevcut duruma ilişkin bir fark analizi 

gerçekleştirilmiş ve 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.    

Bu amaç doğrultusunda, raporda ilk olarak enerji verilerinin toplanması, derlenmesi, yayımlanması ve 

raporlanmasına ilişkin uluslararası düzeyde kabul edilen yaklaşımlar, metodolojiler ve ilkeler 

değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin olarak ETKB ve ilgili kurumlardaki ve ayrıca TÜİK’deki faaliyetlerin 

mevcut durumu analiz edilmektedir.   

Türkiye’deki mevcut durumun analizine ve AB’nin en iyi uygulamalarının analizine dayanarak, 

Türkiye’deki enerji verilerini toplama ve yayımlama faaliyetler ile AB’nin en iyi uygulamaları arasında 

önemli bir fark olduğu gözlemlenmektedir. Tavsiye edilen veri akışı aşağıda sunulmaktadır: 

  

Veriler, ESIS ve Enerji Anketleri Uygulaması aracılığıyla kurumlardan ve harici taraflardan (sanayi ve 

hane halkları) toplanmalıdır. Daha sonra bu veriler, gerekli metodoloji ve altyapıların yardımıyla 

işlenmelidir (temizleme, birleştirme, sınıflandırma, depolama vb.).  Sonrasında ise bu veriler, ETKB ve 

ilgili kurumlar, IEA, Eurostat, piyasa aktörleri ve harici tarafların kullanım amacına hizmet eden uygun 

formatta sunulmalıdır.  

Mevcut veri toplama ve yayımlama faaliyetlerinin aşağıdaki üç temel bileşen dikkate alınarak 

geliştirilmesi tavsiye edilmektedir: 

 Veriler  

 Çözüm  

 Organizasyon  

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. Bu nedenle hem bütün gerekli fonksiyonaliteleri barındıran bir enerji veri merkezi 

teknik altyapısının kurulması, hem de enerji veri merkezinin işleyişine hizmet edecek; özellikle  

istatistikler ve enerji hesapları alanında çalışacak şekilde mevcut organizasyon yapısının yeniden 

şekillendirilmesi/güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir. 

ESİS

• ETKB

• TEİAŞ

• TÜİK

• EPDK

• IEA

• EuroStat

• Piyasa Aktörleri

• Akademisyenler

• ….

Enerji 

Anketleri 

Uygulaması

Sanayi

Konutlar

Veri Ambarı 

Broşürler

Raporlar (yıllık, üç 

aylık vb..)

Ham Veri

….

• TEİAŞ

• TÜİK

• EPDK

• ….

Verilerin Toplanması
Ver Temizleme, Pekiştirme, İlişkilendirme, 

Sınıflandırma ve Depolama
Verilerin Yayımlanması

Enerji Verileri Merkezi
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Verilere ilişkin olarak, farkları ve iyileştirme alanlarını açıklamadan önce verilerin hizmet etmesi 

gereken amaçların anlaşılması gerekir. İlk olarak, Eurostat ve IEA’ya raporlama şartlarının yerine 

getirilmesine olanak tanıması gerekir. İkinci olarak, ETKB’nin politika oluşturmaya ilişkin dahili 

ihtiyaçlarını kapsaması gerekir. Son olarak, enerji sektöründe gerekli bilgilerin yayılmasını ve 

yayımlanmasını sağlayan kamu kurumları ve piyasa aktörlerinin harici ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  

Tüketici tarafında her zaman zor bir nokta olan mevcut verileri toplama süreci, öncelikle mevcut anket 

ve raporlama çalışmalarını geliştirerek veya anketlere ilişkin teknik bilgiye sahip olan TÜİK ile yakın 

işbirliği içinde yeni anketler yapılarak iyileştirilmelidir. İkinci olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair 

Eurostat veya diğer kurumlara raporlama ihtiyacı göz önüne alındığında, son kullanıma yönelik 

yenilenebilir enerji kaynaklarının (yani, odun, güneş ve ortam ısısı, güneş paneli) raporların kapsamına 

dahil edilmesi için özel bir çabanın gösterilmesi gerekecektir. Ayrıca, CBS ile toplanan mekansal veriler, 

AB’nin INSPIRE direktifinde belirtilen şartları karşılamalıdır. Son olarak ETKB, tüm enerji türlerini 

kapsayan istatistiksel yayınları düzenli olarak yılda bir yayımlamalı ve interaktif bir veritabanıyla veya ilk 

adım olarak veri setleri şeklinde veri serilerine de erişim sunmalıdır.      

Çözüm tarafında, enerji veri merkezi çözümünün mevcut ESIS ve Enerji Anketleri Uygulaması 

çözümleri üzerine kurulması tavsiye edilmektedir. Mevcut çözümler, AB’nin en iyi uygulamalarına 

uygunluk gösterecek hedef enerji veri merkezi çözüm yapısına ulaşacak şekilde kapsamlı olarak 

geliştirilmelidir. İlk olarak, anket verileri ve kurumların sunduğu veriler bir veri deposunda birleştirilmelidir. 

Daha sonra, bu birleştirilen veriler ETKB bünyesinde uluslararası kuruluşlara, kamu kurumlarına, piyasa 

aktörlerine ve ilgili taraflara uygun bir yetkilendirme planıyla yayımlanmalıdır. Bu verilerin yayımlanması, 

görselleştirilmesi, raporlanması ve analizi ile ilgili şartların karşılanması için esnek bir raporlama 

çözümünün kullanılması gereklidir.  

Son olarak organizasyon tarafında, ETKB’de verilerin toplanmasına ve işlenmesine ilişkin mevcut 

organizasyon, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği dahil olmak üzere tüm enerji 

istatistiklerinden sorumlu bir departmanın/müdürlüğün (örneğin Fransa veya Birleşik Krallık’ta olduğu 

gibi) ETKB bünyesinde oluşturulması yoluyla güçlendirilmelidir. enerji veri merkezi ile ilgili ekipler, 

ETKB’deki bu özel ve uzman departmanın altında organize edilebilir veya alternatif olarak Yönetim Bilgi 

Sistemleri ve EİGM gibi farklı departmanların bir parçası olabilirler. Bu alternatif yaklaşımda farklı ekipler 

arasında güçlü bir koordinasyon olması gerekir. Bu departman, tüm verileri merkezileştirmeli ve 

ETKB’nin tüm tarafları için erişilebilir olan hedef enerji verileri merkezi çözümüne girmelidir. Özellikle, 

YEGM’nin enerji tüketimi ve enerji verimliliği göstergelerine ilişkin faaliyetleri, EİGM’nin enerji 

istatistiklerine ilişkin olarak yaptığı çalışmalarla ilişkilendirilmelidir. Alternatif yaklaşım da, 

organizasyonel yapının güçlendirilmesine hizmet edebilecek olmasına rağmen, Bakanlık bünyesinde 

sadece bu iş odaklı çalışan uzmanlaşmış bir departman olması daha tercih edilmesi gereken bir 

yaklaşımdır; çünkü bu şekilde güçlü bir koordinasyon daha kolay şekilde sağlanabilir. 

Veri toplama sürecini yeniden organize ederken, farklı kurumlardan verilerin toplanmasında aynı 

verilerin tekrar tekrar toplanmasından kaçınmak için farklı kaynaklardan veri akışı sağlanmasına dikkat 

edilmelidir. ETKB, yalnızca başka bir yerde toplanmayan verileri toplamalı ve hedef enerji veri merkezi 

çözümünde diğer kurumlar tarafından toplanan verileri anlamlı bir şekilde bir araya getirmelidir. 
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1. Arka Plan Bilgileri 

Enerji İstatistikleri Raporu (ESR) 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, 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 ve enerji planlamasına ilişkin kurumsal 
kapasitesini geliştirecektir. 

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 düzenlenecektir. Enerji istatistikleri hakkında bir eğitim 4 ve 5 Haziran 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler ve kalan eğitimler, EPR ve ESR tamamlandıktan sonra 
gerçekleştirilecektir; bu analizlerin sonuçları seminer ve eğitimlerin bir parçası haline gelecektir. 

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 2015-2019 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 
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gözden geçirilmekte ve daha sonra da IRR için gerçekleştirilen çalışmalara dayanılarak talep tahmin 
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 ve 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 yeniden yürürlüğe koymasına yardımcı olmak ve bir pilot çalışma 

gerçekleştirmek olarak uyarlanması kabul edilmiştir. ETKB’nin mevcut talep modeline ilişkin söz konusu 

iyileştirmeler, bu raporun bir parçası olarak bir Excel dosyasında ibraz edilmektedir. Pilot MedPro 

çalışmasına ilişkin sonuçlara ise, Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporunun (Bu Rapor) Ek’inde yer 

verilmektedir.  

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 modelinin uzun vadede farklı elektrik mixlerinin simülasyonunu yapmasını 
sağlamak. Bu model, veri olarak talep tahminlerini kullanabilir. 

Yapılan analizler ışığında ETKB ve ilgili 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, enerji istatistiklerinin toplanması ve 
yayımlanması için AB düzeyinde ve Türkiye’de kullanılan yaklaşımları gözden geçirmek, farklılıkları 
değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu amaçla, raporda ilk olarak enerji verilerinin toplanması, derlenmesi, yayımlanması ve 
raporlanmasına ilişkin uluslararası düzeyde kabul edilen yaklaşımlar, metodolojiler ve ilkeler 
değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin olarak ETKB ve ilgili kurumlardaki ve ayrıca TÜİK’deki faaliyetlerin 
mevcut durumu analiz edilmektedir.  Daha sonra tespit edilen eksikliklerden bazılarına ilişkin olarak 
tavsiyelerde bulunmak için Türkiye’deki mevcut uygulamalar ve AB çapında kullanılan uygulamalar 
arasındaki farklılıklar analiz edilmektedir.  
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Tavsiyeler ayrıca veri toplama ve enerji istatistikleri ile enerji denge tablolarının raporlanması için gerekli 
kurumsal yapı ve metodolojiyi de içermektedir. Bu tavsiyelerin, bir enerji veri merkezinin kurulması ve 
gerekli yazılım ve donanım ihtiyaçlarının belirlenmesi için bir temel teşkil ettiği düşünülmektedir.  Bu 
adımda enerji sektörünün karar verme mekanizmaları için gerekli enerji bilgileri ve stratejik bilgilere 
ilişkin gerekli veritabanının oluşturulması yer almaktadır.  

Bu Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu için izlenen farklı adımlar, aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 

 

Şekil 1: Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu için İzlenen Adımlar 

Her adımda veri toplama ve yayımlama sürecinin aşağıdaki bileşenleri sistematik olarak 
değerlendirilmektedir: 

• Hangi veriler toplanmaktadır? 

• Veriler nasıl toplanmakta ve işlenmektedir? 

• Uluslararası kuruluşlara zorunlu raporlama şartları nelerdir? 

• Veriler nasıl yayımlanmaktadır?   

 

Eurostat/IEA veri toplama 
prosedürlerinin gözden geçirilmesi 

ETKB'de kullanılan veri toplama 
ve işleme prosedürlerinin gözden 

geçirilmesi 

Mevcut prosedürlerin uluslararası 
düzeyde kabul edilen prosedürlerle 

(Eurostat, IEA) karşılaştırılması; fark 
analizi gerçekleştirilmesi 

Kurumsal yapının analizi ve 
tavsiyelerin sunulması 

Enerji veri merkezinin yazılım ve 
donanım gereksinimlerinin 

belirlenmesi 
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2. Enerji Verilerini Toplamak ve Yayımlamak 
için Kullanılan Uluslararası Düzeyde Kabul 
Edilen Uygulamaların Değerlendirilmesi  

Raporun bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır: 

• biri, ulusal enerji Bakanlıkları veya enerji istatistikleri kurumları tarafından toplandığı şekilde 
enerji denge tabloları için gerekli genel enerji istatistikleriyle ilgilidir; 

• diğerinde ise düzenleyiciler ve iletim şirketleri tarafından toplanan verilere ilişkin olarak, 
elektrik ve gaz sektörünün düzenlenmesi ve planlanmasına yönelik ek veri şartları 
değerlendirilmektedir. 

2.1. Genel Enerji İstatistikleri 

Bu bölümde ele alınan genel enerji istatistikleri, ulusal enerji Bakanlıkları veya enerji istatistiklerinden 
sorumlu kurumlar tarafından rutin olarak toplanan verilere karşılık gelmektedir; bunlar EUROSTAT veya 
IEA gibi uluslararası kuruluşların şartlarına uygunluk göstermektedir.   
 
Bu incelemede veri toplama, güncelleme sıklığı, işleme, raporlama ve yayımlama konularında AB 
ülkelerinin uygulamaları değerlendirilecektir. 
 
Verilerin toplanmasına ilişkin olarak raporda, verilerin fiili olarak toplanması (örneğin ağ hizmetleri, FTP 
veya bir internet uygulaması üzerinden dosya yükleme, çevrimiçi anketler, e-posta) ve “ham veri” 
(örneğin kurulu güç kapasitesi) halinden son kullanıcıların ihtiyacına cevap verecek şekilde “işlenmiş 
veri” (örneğin tepe noktasında emreamade kurulu güç) haline getirilmek üzere işlenmesine yönelik 
mevcut altyapılar gözden geçirilmektedir.  
 
Raporlama açısından IEA/EUROSTAT’ın istatistiklere dair metodolojileri ve raporlama formatlarının yanı 
sıra enerjiyle ilgili Direktiflerin (örneğin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği hakkındaki direktifler) 
izlenmesi ile bağlantılı olarak Avrupa Komisyonu’na yapılan diğer zorunlu raporlamalar, incelemenin 
odak noktasında olacaktır. 
 
Son olarak bu bölümde bu verilerin ağ hizmetleri ve yıllık raporlar aracılığıyla nasıl yayımlandığı ve bu 
yayımlama ürünlerinin nasıl hazırlandığı değerlendirilecektir.  
 

2.1.1. Toplanan Veriler 

Bu bölümde, toplanan farklı türlerde veriler ele alınmaktadır. Toplanan enerji istatistikleri, üretimden 
ticarete ve son kullanım sektörünün tüketimine gider ve ağırlıklı olarak enerji denge tablosu oluşturmak 
için kullanılır. Ancak, yeni kanun ve düzenlemelerden ve yeni politika hedeflerinden kaynaklanan politika 
şartlarını ve bu hedeflere yönelik trendleri izleme ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak bazı yeni 
veriler eklenmektedir. Genellikle bu yeni veriler, enerji kullanımı ve enerji verimliliğinin alanlarının yanı 
sıra yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında da bulunmaktadır. Ayrıca, toplanan bazı veriler enerji 
fiyatları ile alakalı olup enerji piyasalarının açılmasıyla birlikte artık düzenlemeye tabi tutulmayan 
fiyatlara ait değişimlerin izlenilmesi gereksinimi oluşmuştur.    
 
Muhasebe kuralları, değişen politika şartlarına uygunluk sağlamak için dinamik olmalıdır. Örneğin, AB 
düzeyinde Avrupa Komisyonu tarafından uygulamaya konan yasama paketleri, AB’nin istatistiksel 
sisteminin hukuki olarak bağlayıcı yasama uygulamalarında yer alan yeni yükümlülüklerin ve niceliksel 
hedeflerin izleme ve raporlama şartlarını karşılamasını sağlamak için Eurostat’ın uyarlamalar 
yapmasına sebep oldu.  Politika ve istatistik alanı arasındaki bu etkileşim, aşağıdakiler dahil olmak üzere 
toplanan istatistikler için çeşitli hususlardan oluşmaktaydı:  
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• Yeni teknolojileri ve enerji kaynaklarını dahil etmek için kapsam,   

• Doğruluk,  

• Politikaları belirleyenler için veri erişimini hızlandırmak üzere zamanlama.  

Bilgi Kutusu 1’de örnek olarak AB’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin direktiflerinin istatistikler 
üzerindeki etkileri gösterilmektedir. 

 

 Toplanacak olan genel enerji istatistikleri üç tür veri içerir:  

• enerji arzı ve tüketim verileri;  

• enerji fiyatları ve vergilerine dair veriler;  

• hem arz hem de talep düzeyinde enerji altyapılarının kapasitesine ve enerji kaynaklarına 
dair veriler.  

Bu veriler olduğu gibi kullanılabilir veya enerji denge tablosu ve enerji göstergeleri oluşturmak üzere 
kullanılabilir. Buna ek olarak, göstergeler bir emisyon faktörü (ör. tCO2/toe) ile enerji birimindeki enerji 
tüketiminin çarpılması ile hesaplandığından enerji kullanımına ilişkin CO2 emisyonu göstergelerini 
hesaplamak için de kullanılabilir. 

2.1.1.1. Enerji Arzı ve Tüketimine Dair İstatistikler  

Enerji arzı istatistikleri, yakıt türüne göre toplam üretimi, dış ticareti (ithalat / ihracat) ve toplam tüketimi 
(veya satışlar) kapsamaktadır.  Özellikle doğal gaz için arz güvenliğindeki trendleri izleme gerekliliğinden 
dolayı yalnızca ithalatın (veya ihracatın) toplam hacmine ilişkin veriler değil aynı zamanda ithal edilen 
ürünlerin menşesini ve ihraç edilen ürünlerin varış yerini gösteren ithalat/ihracat matrisi verileri de 
toplanmaktadır. 

Tüketim verileri, enerji sektörünün tüketimi/kayıpları (örneğin ulaştırma/dağıtım kayıpları) ve nihai enerji 
tüketimi denen ve endüstri, ulaştırma, hane halkı (veya konut), hizmetler (veya üçüncül), tarım ve enerji 
dışı kullanımlar olmak üzere altı ana sektöre ayrılan nihai tüketicilerin tüketimi dahil olmak üzere enerji 

Bilgi Kutusu 1: Enerji istatistikleri ve politika arasındaki etkileşime örnek: Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları (YEK) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 2009 tarihli Direktif, 2020’de nihai enerji tüketiminde ve ulaştırmada 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payına ilişkin olarak zorunlu ulusal hedefler belirlenmiştir.    
 
AB’nin istatistik kurumu olan Eurostat, bu Direktifteki yeni şartları karşılamak için istatistik arşivini uyarlamak 
zorundaydı.  

• 2020 hedeflerine doğru ilerlemenin izlenmesine yönelik göstergelerin tanımlanması  

• YEK istatistiklerinin zayıf bileşenlerinin kalitesinin iyileştirilmesi ve enerji istatistikleri sisteminin 
Direktifin hükümlerine uygun hale getirilmesi için bir dizi eylemin uygulanması.   

• “Hane halklarında enerji tüketimine” dair anketlerin finanse edilmesi, biyokütle (doğruluk), 
güneş enerjisi sistemlerinin (doğruluk) ve ısı pompalarının (kapsam) kullanımının kalitesinin 
iyileştirilmesi;  

• Ortam ısısının (ısı pompaları) hesaplara dahil edilmesine yönelik metodolojinin geliştirilmesi. 

• Üye Devletlerin YEK paylarını otomatik olarak hesaplamasına olanak tanıyan bir bilgi 
teknolojileri aracının (SHARES) geliştirilmesi. 
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dönüşümlerine ilişkin tüketimi ayırmaktadır (örneğin, arıtma, elektrik üretimi, kok fabrikası, bölgesel 
ısıtma vb.).  

Sektörlere göre tüketim istatistikleri, ulaştırma ve endüstri için alt sektörlere ayrılmaktadır. Ulaştırma 
tüketimi, taşıma yoluna göre ayrılmaktadır: karayolu, demiryolu, deniz yolu (yurt içi) ve hava yolu 
(aşağıda açıklandığı gibi uluslararası taşımayı içerebilir veya içermeyebilir).  Endüstri için tüketim, ISIC 
veya NACE gibi uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak sanayi kollarına göre sınıflandırılır.  

Enerji arzı ve tüketimine dair istatistiklerin tutulma şeklinde bazı değişiklikler yapılmış ve yeni hususlar 
ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmekte ve daha aşağıda ele alınmaktadır:  

• yenilenebilir enerji kaynaklarına dair daha fazla detay sunma gerekliliği; 

•  merkezi yapısı dağıtılmış elektrik  üretiminin daha geniş kapsamı; 

•  istatistiklerde petrol tüketimine dair yeni hesaplar (biyoyakıtlar ve gemi yakıtları);  

• yeni bir kavram olan brüt enerji tüketiminin kullanılması ve son olarak,   

• hane halkı tüketimine dair verilerin kapsamının son kullanım verilerini kapsayacak şekilde 
genişletilmesi gerekliliği.  

Yukarıda açıklandığı gibi enerji politikasında yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif yakıtlar üzerinde 
durulması, dikkate alınacak enerji kaynaklarının sayısında daha fazla ayrılmaya yol açmıştır. Örneğin, 
Ek 1’de Şekil 1.1 ve 1.2’de gösterildiği gibi Birleşik Krallık’taki enerji istatistiklerinde 15 tür yenilenebilir 
enerji kaynağı ele alınırken Eurostat’ta 8 ana tür yenilenebilir enerji kaynağı ele alınmaktadır. Başka bir 
örnek de Ek 1’de Şekil 1.3’te gösterildiği gibi doğal gaz üretiminin farklı türleri arasında bir ayrım 
yapılmasına sebep olan yeni geleneksel olmayan gazın gelişimidir.  

Merkezi yapısı dağıtılmış elektrik üretiminin (örneğin birleşik üretim, güneş panelleri) ön plana alınması 
sebebiyle elektrik üretiminin kamusal üretim (elektrik şirketleri, bağımsız enerji santralleri) ve artık 
yalnızca sanayide değil aynı zamanda hizmet sektöründe ve fotovoltaik sistemlerle donatılmış evlerde 
bulunan otoprodüktörler şeklinde ayrılması gerekmektedir.  

Petrol tüketim istatistikleriyle yakın zamanda iki husus ortaya çıkmıştır; birisi biyoyakıtların gelişimiyle 
diğeri ise hava taşımacılığında kullanılan yakıtların (yani uluslararası hava taşımacılığında kullanılan jet 
yakıtı) muhasebesiyle bağlantılıdır.   Biyoyakıtlarda sorun, bunların enerji istatistiklerinde farklı bir 
şekilde hesaplanmasından kaynaklanmaktadır: genelde petrol satış istatistiklerine dahil edilirler ancak 
enerji denge tablolarında petrol tüketimi istatistiklerine dahil edilmezler. Hava taşımacılığı yakıtları sera 
gazı hesaplarına katılmadığından IEA, bunları ulaştırma tüketiminden çıkarıp deniz taşımacılığı 
yakıtlarına dahil etmeye karar vermiştir; Eurostat ise geleneksel uygulamayı bozmayıp bunları ulaştırma 
sektöründe hesaplamaya devam etmektedir. Ulusal düzeyde durum, ülkelere göre değişiklik 
göstermektedir. 

Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin olarak, elektrik üretimindeki pay1 
yerine elektrik tüketimindeki pay açısından hedefler tanımlama gerekliliğinden dolayı enerji 
istatistiklerinde brüt elektrik tüketimi adlı yeni bir kavram oluşturulmuştur.  Brüt elektrik tüketimi, brüt 
üretim artı ithalat eksi ihracata eşittir (bkz. Ek 1’de Şekil 1.4). 

Enerji verimliliğinin üzerinde durulması sebebiyle, hane halklarının yaptığı tüketim, son kullanıma (alan 
ısıtma, su ısıtma, yemek pişirme, soğutma, aydınlatma ve elektrikli aletler) göre kısımlara ayrılabilir. 
Aşağıda açıklandığı gibi artık AB ülkelerinde hane halklarında yapılan tüketimi son kullanıma göre 
ayırarak Eurostat’a sunma şartı vardır. 

                                                   
1Üretimdeki pay hedefi, yalnızca ithalatı arttırarak kolaylıkla yakalanabilir ve bu, birçok AB ülkesi için bir alternatiftir.   
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Bu farklı enerji istatistiklerinin tanımlarına ve bunlarla ilgili konulara dair daha fazla ayrıntı, ETKB’de 4 
ve 5 Haziran tarihlerinde düzenlenen enerji istatistikleri eğitiminin destek materyallerinde sunulmaktadır.   

2.1.1.2. Diğer Enerji İstatistikleri  

Diğer enerji istatistikleri her şeyden önce tüketici kategorilerine göre enerji fiyatlarına dair verileri 
içermektedir. Ayrıca enerji santrallerinin kapasitesine sahip enerji altyapıları ve diğer enerji dönüşüm 
ünitelerine dair verileri ve enerji kaynaklarına ilişkin verileri de içermektedir.  

Buraya dahil edilecek verilerin türü ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de çoğu ülke, enerji fiyatları için 
Eurostat ve/veya IEA tarafından kullanılan sınıflandırmayı esas almaktadır.  Ayrıntı düzeyi aşağıda 
verilmektedir (bkz. 2.1.3.4). 

2.1.2. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

2.1.2.1. Verilerin Toplanması 

Veriler iki ana kaynaktan toplanmaktadır:  

• idari kaynaklar; yani veriler, kendi imkanlarıyla verileri toplayan diğer idareler ve enerji 
şirketlerinin raporlamasıyla elde edilmektedir. 

• anketler; tüketim verilerini sektör ve alt sektörlere göre tamamlamak için çoğunlukla 
tüketicilerle yapılan anketlerdir. 

2020’de tüm AB ülkelerinde kullanılması planlanan akıllı ölçümün geliştirilmesiyle ölçümler de gelecekte 
enerji tüketimine ilişkin potansiyel bir veri kaynağı olabilir2.  

Karar alma ve gözlem için doğru güncellenmiş veriye ve göstergelere daha hızlı erişim  ihtiyacıyla birlikte 
AB, modelleme yoluyla erken tahmin üretimine geçmektedir.3  

İdari kaynaklar, ilgili aktörlerin sayısının kısıtlı olması sebebiyle düşük maliyet ve uygulama kolaylığı 
avantajlarına sahiptir. Arz verileri için iyi bir şekilde uyarlanabilirler ancak tüketim verileri için genellikle 
satış rakamları esas alındığından enerji denge tablosu tanım şartlarını Eurostat ve IEA’nın şart koştuğu 
şekilde her zaman karşılamayabilirler (örneğin, aşağıda açıklandığı gibi aynı kategorilere girmeyen farklı 
kullanımların ayrılması).  

Anketler, enerji tüketimine dair idari verileri tamamlamak için iyi bir şekilde uyarlanmış maliyetli bir veri 
oluşturma yöntemidir. Tanım gereği, örneklem üzerinde değerlendirme yapılır ve sonuçlar, tüm tüketimi 
yansıtacak şekilde dış değer bulma (ekstrapolasyon) işleminin yapılması gerekir.  Ayrıca, maliyetleri 
sebebiyle anketler yıllık olarak yapılamayabilir ve anket yapmadan geçilen yıllar için veriler üzerinde ara 
değer bulma (enterpolasyon) işlemini yapmak için genellikle modelleme yapılması gerekir.    

Tüketim verileri için ülkeler genellikle idari veriler ve anketlerden elde edilen verilerin bir karışımını 
kullanmaktadır. Aşağıdaki tabloda IEA’nın anket yaptığı bazı ülkeler için sanayide endüstri kollarına göre 
enerji tüketimine dair verileri toplamada kullanılan farklı yöntemler arasındaki denge gösterilmektedir. 
Bu ankete göre 22 ülkede yanıt veren 36 kurumda sanayi anketleri kaynakların %60’ını 

                                                   
2Tüketici düzeyinde toplanan verilerin ulusal istatistikleri elde etmek için bir araya getirilmesi “Büyük veri” denen 
kavramın bir parçasıdır. Birleşik Krallık bu yaklaşımı kullanmaya başlamıştır (örn. bkz. 
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/regional-and-local-authority-electricity-consumption-statistics-
2005-to-2011).  
3 Erken tahmin kavramı ve metodları, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda 6 Nisan 2016 tarihinde 
düzenlenen eğitimde eğitim materyalinin bir parçası olarak anlatılmıştır.  
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oluşturmaktayken diğer başlıca veri kaynağı idari (yaklaşık dörtte bir). Kurumların yaklaşık 1/3’ü birden 
fazla yöntemi kullandığını belirtmiştir. 
 
 

 
Şekil 2: Sanayi kollarına göre endüstriyel enerji tüketimine dair verileri toplamak için kullanılan 
kaynaklara genel bakış 
Kaynak: IEA anketi (2012)4  

a. İdari kaynaklar 

Geleneksel enerjilerin (elektrik, gaz, petrol ve kömür) arz verileri için neredeyse tüm istatistikler idari 
kaynaklardan elde edilir: bunların elde edilmesi genellikle kolaydır ve bu veriler kalitelidir. Verileri temin 
edenler elektrik ve gaz şirketleri, petrol ve kömür şirketleri veya bunların verileri üyelerinden toplayan 
birlikleridir (örneğin Fransa’da olduğu gibi petrol şirketleri birliği5).  

Alt sektörlere göre tüketim verileri için idari kaynaklar iki şekilde kullanılabilir: 

• Genellikle gaz ve elektrik sektöründe ve muhtemelen bölgesel ısıtmaya ilişkin olarak enerji 
şirketlerinden satış verileri alınarak;  

• Örneğin Türkiye gibi Cezayir, Bulgaristan, Hindistan, Tayland ve Tunus’ta olduğu gibi enerji 
tüketimi belirli bir düzeyin üzerinde olan büyük tüketicilere (“belirlenen tüketiciler”) idareye 
verileri raporlama şartı (zorunlu tüketim raporlaması”) getirilerek.  

İlk kullanım şeklinde tüm kamu hizmeti şirketlerine aynı tüketici sınıflandırmasının kullanılması şart 
koşulmaktadır. Dolayısıyla bunun sınırlı sayıda enerji tedarikçisiyle uygulanması daha kolaydır. Tüketici 
verilerine yönelik bu idari yaklaşım, alt sektörlere göre enerji tüketimi verilerine erişimin çok etkili bir 
şeklidir.  

İkinci kullanım şeklinde ise “zorunlu tüketim raporlaması” uygulamasının sorunu, ulusal düzeyde anlamlı 
dış değer bulma çalışması yapılabilmesi için tüketicilerin ibrazlarının kalite kontrole tabi tutulması ve 
raporlama yapan tüketicileri tüm tüketicileri iyi bir şekilde temsil etmesi gerekliliğidir. Bu kısıtlamalardan 
dolayı bu yaklaşımın başarılı bir uygulandığı çok az örnek vardır. Ancak uygulanmasının zorluğuna 
rağmen bu yaklaşım, tüketim verilerine erişmenin potansiyel olarak güçlü ve etkili bir yoludur. 

                                                   
4Bu derleme, 22 ülkede 36 kurum tarafından kullanılan 57 yönteme dayanmaktadır. Kurumlar genellikle birden fazla 
yöntem kullanmaktadır: incelenen kurum sayısından daha fazla yöntem olmasının sebebi de budur. Ayrıca, bazı 
ülkelerde bu verileri birden fazla kurum topluyor olabilir. Örneğin, Fransa’da veriler ulusal istatistik kurumu olan 
INSEE ve CEREN adlı özel bir kurum tarafından toplanmaktadır. 
5 Fransız petrol birliği CPDP http://www.cpdp.org/ 
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Ağırlıklı olarak enerji-yoğun sanayi kollarında (örneğin çimento, kağıt hamuru ve kağıt, çelik) enerji 
tüketimine dair başka bir bilgi kaynağı da rapor ve analizlerin yayımlanması için verilerin sanayi ticaret 
odalarının üyeleri tarafından sekreterliklerine sunulmasıdır. 

b. Anketler 

Anketler, idari kaynaklardaki eksiklikleri gidermek (örneğin sektörel dökümler) veya idari kaynağın 
olmadığı alanları (örneğin biyokütle, atık, son kullanım verileri ve hatta katı yakıtlar ve yağlar) doldurmak 
için temel bilgi kaynağıdır. Biyokütle ve atıklarda zorluk şudur ki bunların akışları hesaplanmamaktadır 
ve gerçek tüketim yalnızca tüketicilerden elde edilen verilerle bilinebilir. Toplam tüketimlerinde atıkların 
kullanımının yüksek bir paya sahip olduğu bazı endüstri sektörlerinde (kağıt hamuru ve kağıt, çimento) 
durum bu şekildedir 6.  Kullanıcı kategorisine göre petrol ve kömür tüketimine dair verileri almak için 
anketlerden faydalanılmaktadır çünkü bu veriler, nihai tüketicilerini genellikle bilmeyen ve çok sayıda 
olan enerji şirketlerinden toplanamaz.  

Sanayide endüstrinin alt sektörlerine göre nihai enerji tüketimine dair verilerin ana kaynağı anketlerdir. 
Çoğu OECD ülkesi, endüstri kolları düzeyinde enerji tüketimine dair verileri toplamak için genellikle 
standart istatistiksel sınıflandırmalara (ISIC, NACE) uygun yıllık anketler yapar.  

Anketler, nihai enerji tüketimini belirli sorularla iyi bir şekilde ölçmeyi mümkün kılar çünkü zorluklardan 
birisi şudur ki kamu hizmeti şirketleri tarafından satılan enerjiyle (idari kaynaktan toplandığı şekilde) nihai 
enerji tüketimi arasında fark vardır. Bu fark, nihai enerji tüketiminin şunları içermemesinden 
kaynaklanmaktadır: 

• araçların mazot tüketimi (ulaştırma sektörüne dahildir), 

• kendi kendine elektrik üretimi ve kojenerasyon (sanayi sitelerinde kendi kendine elektrik 
üretimi) için kullanılan yakıtlar (kömür, petrol, gaz) (elektrik üretimi kapsamında enerji 
dönüşümlerine dahildir).  

Ayrıca nihai elektrik tüketimi, kamu hizmeti şirketleri tarafından satılan elektrikten daha yüksektir çünkü 
tüketicilerin kendilerinin ürettiği elektriği (yani kendi otoprodüksiyonları) içermektedir; bu, bazı endüstri 
sektörlerinde (örneğin kağıt hamuru ve kağıt, gıda, kimyasallar) sıklıkla görülen bir durumdur ve 
binalarda fotovoltaik güneş panellerinin daha çok kullanılmasıyla diğer sektörler de yaygınlaşmaktadır 
(örneğin, hizmet sektörü ve evler). 

Sanayi anketleri genellikle Ulusal İstatistik Bürosu tarafından iki formatta gerçekleştirilmektedir: 

• Endüstriyel faaliyete ilişkin düzenli anketlerin bir parçası olarak, satın alınan yakıtların 
parasal değerine dair veriler (örneğin Birleşik Krallık, İrlanda) 7 

• Fiziksel birimlerde enerji tüketimine dair verilerin toplandığı, çoğunlukla zorunlu nitelikli özel 
anketler (örneğin Fransa, Avusturya, Hollanda’da) (Fransa’da uygulanan anket için Bilgi 
Kutusu 2’ye bakın). 

Yukarıda açıklandığı gibi sanayi kollarına göre nihai enerji tüketimine dair verileri elde etmek için 
anketler genellikle idari verilerle birlikte kullanılır.  Örneğin Birleşik Krallık’ta sanayi kollarına göre enerji 
tüketimine dair verileri elde etmek için çeşitli kaynaklar birlikte kullanılır: 

                                                   
6 Kağıt hamuru ve kağıt üretiminde toplam enerji tüketiminde atıkların payı, AB’de açık ara farkla en büyük üreticiler 
olan İsveç ve Finlandiya’da %60’ın üzerindedir; Almanya ve Fransa’da çimento üretiminde ise sırasıyla %43 ve 
%33 düzeyindedir.   
7 Birleşik Krallık’ta Alım Anketi (Purchases Inquiry), ONS Yıllık Ticaret Anketinin bir alt araştırmasıdır. Yaklaşık 
6.000 şirketlik bir örnekleme enerji alımları hakkında sorular sorulur. Birleşik Krallık istatistikleri ayrıca başka bir 
ankete dayalı olarak son kullanımlara dair verileri de içerir. 



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        19 

• Tedarikçilere uygulanan anketler, 12 sanayi grubuna ilişkin tüketim hakkında bilgi sağlar 
(yani idari kaynaklar); 

• Yıllık Ticaret Anketi (yani araştırma); 

• Enerji-yoğun sektörlere ilişkin EU-ETS bilgileri (kapsamlı sicil);  

• Enerji Verimliliği En İyi Uygulamalar Programı (denetim verileri); 

• Birleşik Krallık’ın ticari kayıtlarıyla birlikte elektrik ve doğal gaz sayaç verileri (gelecek için 
planlanan). 

 

Hane halkı tüketim verileri, çoğunlukla birlikte kullanılan farklı yöntemlerle yıllık olarak elde edilmektedir: 

• İdari: elektrik ve gaz  

• Biyokütle ve diğer yakıtlar için yapılan modellemeyle birlikte anket araştırmaları   

Hane halkı anketlerinin örnekleri, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda verilen 5 Nisan 2016 tarihli 
“AB Enerji İstatistikleri Uygulamaları” ve 26 Nisan 2016 tarihli “hane halkı anketleri” eğitiminde, destek 
materyallerinde verilmektedir. 

Hizmet sektöründe alt sektörlere göre enerji tüketim verileri genellikle son kullanım verilerini elde etmek 
(örneğin Fransa, İsveç) veya anket yılları arasında kalan yıllara ilişkin ara değerleri belirlemek (örneğin 
Almanya) için yapılan modelleme çalışmalarıyla birlikte uygulanan anketlerden elde edilir.  

En iyi uygulamalar arasında şunları ifade edebiliriz: Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İsveç ve 
Danimarka 

Bilgi Kutusu 2: Fransa’da uygulanan sanayi araştırması EACI*  

Anket yaklaşık 20.000 kurumluk toplam popülasyondan 8.500 kurumluk bir örneklem üzerinde 
uygulanmaktadır (2015). Kanunen zorunludur. 1970’lerde başlamıştır ve 2005’te metodolojisi 
güncellenmiştir. Tahmini yanıtlama süresi 40 dakikadır. Yanıtlama oranı 2015’te %88’di (geçersiz 
anketler sayılmazsa %82). 200’den fazla çalışana sahip tüm kurumlar kapsam dahilindedir; 20 ve 
200 arasında çalışana sahip kurumlar için de bir örneklem vardır.  Sonuçlar sanayi kolu düzeyinde 
ekstrapolasyona tabi tutulmuştur. Anketin başlatılmasından 9 ay sonra sonuçlar yayımlanır. Anket 
internet ve posta yoluyla yapılmaktadır. Ankette son kullanıma göre enerji tüketimine dair sorular 
yer almaktadır. 
Elektriğe ilişkin olarak sorulan sorular şunlardır: 

1. Satın alınan elektriğin bedeli ve miktarı; 
2. Bireysel elektrik üretimi ve elektriğin gönderildiği yer; 
3. Son kullanıma göre elektriğin ayrıntılı dökümü (mekanik enerji, termal kullanım, diğer 

kullanımlar);  
4. Hangi tarife (çapraz kontrol için); 

Yakıtlara (doğal gaz, kömür, petrol ürünleri, biyokütle, atıklar) ilişkin olarak sorulan sorular şunlardır:  
1. Satın alınan yakıtların bedeli ve miktarı; 
2. Son kullanıma göre tüketimin ayrıntılı dökümü (işleme, ham madde, elektrik üretimi, ısıtma 

ve diğerleri) 
3. Hangi tarife? 

 
*« Enquête Annuelle sur les Consommations d'énergie dans l‘Industrie » ; Kaynak: 
http://www.insee.fr/fr/methodes/sources/pdf/Questionnaire_EACEI_2011.pdf; 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/sources/pdf/Questionnaire_EACEI_2011.pdf
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• Fransa’da bir danışmanlık şirketi olan CEREN, çeşitli kurumlarca sponsorluğu üstlenilen 
yıllık anketleri 1986’dan beri yapmaktadır: Fransız enerji ve çevre ajansı ADEME, bazı gaz 
ve elektrik şirketleri ve Bakanlık. 

• Almanya’da 2001’den beri Ekonomi İşleri ve Enerji Bakanlığı adına şirketlerden oluşan bir 
konsorsiyum (Fraunhofer ISI, TU Munich ve GfK) tarafından her 2-3 yılda bir (2001, 2004, 
2006, 2008) anketler yapılmakta ve arada kalan yıllar için ara değer tahmini 
uygulanmaktadır (2001’den beri tam zaman serisi). 

• İsveç’te mesken olmayan binalarda enerji kullanımına dair yıllık bir anket 1976’dan beri 
uygulanmaktadır; her yıl yaklaşık 130 binadan derlenen daha detaylı enerji denetimi 
verileriyle 2005’ten beri tamamlanmaktadır. 

Hizmet sektörü anketlerine dair deha detaylı bilgi 5 Nisan tarihinde ETKB’de düzenlenen AB Enerji 
İstatistikleri Uygulamaları eğitiminin destek materyallerinde verilmektedir. 

2.1.2.2. Enerji İstatistikleri Kurumu 

AB ülkelerinde enerji istatistiklerine ilişkin sorumluluk, ulusal istatistik kuruluşlarına değil ağırlıklı olarak 
Enerji Bakanlıklarına aittir. Proje için 12 AB ülkesinde ve enerji istatistiklerine dair iyi kayıtları olan iki AB 
dışı ülkede gerçekleştirilen bir ankete göre enerjiden sorumlu Bakanlık, bu 14 ülkenin %70’inde enerji 
istatistiklerinden sorumludur.  Enerji istatistiklerine ilişkin çalışmalar, Tablo 1’de gösterildiği gibi Bakanlık 
bünyesinde özel bir birim aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 
 

Tablo 1: Seçilen ülkelerde enerji istatistiklerine dair verileri toplayan kuruluşlar 

Ülke Kurum Yorum 

Avusturya SAI   Statistik Austria die Informationsmanager  

Danimarka DEA  Bakanlık bünyesindeki Enerji Ajansı 

Finlandiya SF Statistics Finland (SF) 

Fransa SOES/SDSE Service Observation and Statistics (SOES); SDSE 
birimi (enerji istatistikleri), Ekoloji, Sürdürülebilir 
Kalkınma ve Enerji Bakanlığı (MEDDE).  

Almanya Bakanlık 
AGEB 

Birim III A 5, İzleme ve Enerji İstatistikleri 
Bakanlık adına Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 
(Enerji dengeleri çalışma grubu)  

İrlanda SEAI İrlanda Sürdürülebilir Enerji Kurumu, Bakanlık 
bünyesindeki Enerji Ajansı (EPPS birimi)  

İtalya  MSE  Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 

Hollanda  SN  Statistics Netherlands 

Polonya  GUS  Ulusal İstatistik Kurumu  

İspanya  MIET  Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı  

İsveç  SEA/STEM  Bakanlık bünyesindeki Enerji Ajansı 

Birleşik Krallık DECC   Bakanlık  

Yeni Zelanda MBIE Ticaret, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı  

Brezilya  EPE  Bakanlık bünyesindeki Enerji Araştırma Girişimi 

İstatistik Ofisi    

Enerji 
Bakanlığı/Ajansı   

http://www.ens.dk/
http://www.stat.fi/til/ehk/tup_en.html
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_Balance/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
http://www.ag-energiebilanzen.de/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_Balance/
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/
http://www.minetur.gob.es/en-US/Paginas/index.aspx
http://www.mbie.govt.nz/


Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        21 

Tablo 2’de enerji istatistikleri üzerinde çalışan birimler için mevcut olan farklı kurum çeşitleri 
gösterilmektedir. Fransa ve Birleşik Krallık, bir Bakanlık bünyesinde en gelişmiş enerji istatistikleri 
birimine sahip ülkelerdir. Genel olarak, Eurostat ve IEA’ya yapılan raporlama yakıtlara göre yapıldığı için 
farklı yakıtlardan sorumlu kişiler vardır. Birleşik Krallık ve Fransa’nın durumu ilginçtir çünkü Birleşik 
Krallık’ta personelin bir kısmı tüm bakanlığa gerekli bilgileri sunmakla görevlendirilmiştir ve Fransa’da 
enerji tüketim istatistikleri üzerinde çalışmak için görevlendirilmiş bir ekip vardır.  
  

Tablo 2: Seçilen ülkelerde enerji istatistikleri birimlerinin organizasyonu 

Ülke Personel 
sayısı 

Organizasyon Açıklama 

Avusturya 6 Yakıtlar Doğal gaz ve elektrik istatistiklerinin temininden 2 
kişi, petrol ve petrol ürünlerinin arzı ile ilgili 
istatistiklerden Bilim, Araştırma ve Ekonomi 
Bakanlığında (BAEB) 1 kişi ve kömür ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 
istatistiklerin temininden ve enerji tüketimi 
istatistiklerinden SA’da 3 kişi sorumludur. 

Danimarka 3 İstatistiklerin sıklığı Bir kişi aylık istatistiklerden, bir kişi yıllık 
istatistiklerden ve bir kişi her ikisinden de 
sorumludur. 

Finlandiya  8 İmalat (1 kişi); hane halkları (1 kişi); elektrik ve ısı 
üretimi (2 kişi); kısa dönemli istatistikler ve enerji 
fiyatları (2 kişi); enerji dengeleri (3 kişi); 
uluslararası raporlama (2.5 kişi). Ayrıca 1-2 kişi, 
veri toplama departmanında enerji için 
çalışmaktadır. 

Fransa 17 Yakıtlar (10) ve 
sektörler (6) 

 Yakıtlara (elektrik, kömür, petrol, doğal gaz ve 
yenilenebilir enerji kaynakları) göre organize 
edilen arz; sektörlere (konut, endüstri, ulaştırma) 
göre organize edilen talep  

Almanya 10 
(Bakanlık) 

 Veri toplama çalışmaları çeşitli kurumlar arasında 
paylaştırılmıştır:  
1) Bakanlık bünyesindeki enerji istatistikleri 
2) Enerji dengeleri için AGEB  

İrlanda 4 Yakıt ve konu İki kişi petrol istatistikleri, iki kişi diğer yakıtlar ve 
sektör faaliyetleri (üretim, itlahat/ihracat, 
dönüştürme ve sektörel tüketim) üzerinde 
çalışmaktadır. 

Hollanda 18 Yakıtlar Enerji taşıyıcılarına göre ayrılmış ekipler. 
Yenilenebilir enerji ve “abone dosyaları” (şebeke 
şirketlerinin doğal gaz ve elektrik sevkiyatı) ayrı 
ayrı değerlendirilmektedir. 

Birleşik 
Krallık 

40 Yakıtlar (gaz, petrol, 
elektrik, kömür, 
yenilenebilir enerji 
kaynakları ve fiyatlar) 

Diğer istatistikçiler, temel politika alanlarına 
(örneğin yakıt fakirliği, ev enerjisi, akıllı ölçüm, 
yenilenebilir ısı) doğrudan destek vermektedir. 
Enerji verimliliği (evsel ve evsel olmayan) ve 
emisyonlar için 2 ayrı ekip ortaklaşa çalışmaktadır. 

Brezilya  Yakıtlar İlk departman: yenilenebilir enerjiler, elektrik ve 
fosil yakıtlar; fosil yakıtlar ise doğal gaz ve petrol 
olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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2.1.3. Verilerin Raporlanması 

Bu bölümde enerji istatistiklerine ilişkin olarak Eurostat ve IEA gibi uluslararası kuruluşlara raporlama 
şartları ele alınmaktadır. Bu ibrazlardan bazıları, Eurostat ve IEA için ortakken diğerleri her biri kurum 
için özeldir.  

AB ülkelerinin Eurostat’a yaptıkları ibrazlar, Enerji İstatistikleri Tüzüğü olarak bilinen ve iki kez 
değiştirilmiş 2008 tarihli Direktifle (EC Tüzüğü 1099/2008) düzenlenmektedir: 

• Aylık ve yıllık istatistiklerin güncellenme zamanlarına ilişkin olarak 2013’te (Komisyon 
Tüzüğü No. 147/2013); 

• Üye Devletlerin nihai tüketime göre hane halkı enerji tüketimine dair ek verileri sunmasını 
şart koşmak için 2014’te (Komisyon Tüzüğü No. 431/2014).  

Avrupa Komisyonu ayrıca AB Direktiflerinin (örneğin Enerji Verimliliği Direktifi veya Yenilenebilir Enerji 
Direktifi) uygulanmasının izlenmesi çerçevesinde bazı özel veri şartları da uygulamaktadır.  

IEA, raporlama çalışmalarını enerji tüketimine dair detaylı verileri ve enerji verimliliği göstergelerini temin 
etmek için gerekli ekonomik faaliyetlere dair verileri kapsayacak şekilde genişletmiştir. 

Farklı raporlama ihtiyaçları aşağıdaki istatistiklerle ilgilidir:  

• Farklı sıklıklara ve detay düzeylerine sahip, enerji arzı ve tüketimine dair istatistikler: 

o Aylık; 

o Üç aylık; 

o Yılda bir; 

• IEA ve Eurostat için farklı formatlarda enerji fiyatlarına ilişkin istatistikler; 

• Son kullanıma göre enerji tüketimine dair istatistikler (Eurostat); 

• Enerji verimliliği göstergeleri (IEA). 

2.1.3.1. Enerji Arzı ve Tüketimine Dair Aylık Raporlama 

Eurostat’a yapılan bu aylık raporlama, Avrupa Birliği Enerji İstatistikleri Tüzüğünde (Direktif 1099/2008) 
Ek C ve D’de tanımlanmaktadır.Direktifte her bir enerji kaynağı (katı yakıtlar, petrol, gaz ve elektrik) için 
sunulacak veriler ve bu verilerin sunulma zamanları belirtilmektedir.  İki tür aylık raporlama söz 
konusudur:  

• “aylık enerji istatistikleri” adlı raporlama türü, enerji kaynağına bağlı olarak raporlama 
ayından 55 gün ile 3 ay arasında bir süre sonra sunulur ve oldukça detaylıdır;   

• “kısa dönemli raporlama” adlı raporlama türü ise daha az detaylıdır ve raporlama ayından 
sonra 25 gün ile 1 ay arası bir süre sonra sunulmalıdır. 

IEA’da aylık raporlama yapılmaktadır. Petrol ve doğal gaz için IEA ve Eurostat kısmen aynı aylık 
anketleri kullanmaktayken elektrik için IEA kendi anketini kullanmaktadır. Aylık Raporlamanın formatları 
ve talimatları internet sitesinde Eurostat tarafından paylaşılmaktadır ve bu link üzerinden erişilebilir: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/monthly 

a. Aylık Enerji İstatistikleri 

Aylık detaylı raporlama, sunulacak veriler açısından Direktifte (veya değiştirilmiş sürümünde) Ek C’de 
belirtilmektedir. Veriler, petrol ve doğal gaz için raporlama ayından sonra 55 gün içinde, kömür ve 
elektrik için 3 ay içinde raporlanmalıdır.  

Katı yakıtlar için veri talebi, normal arz verilerini (yani üretim, ithalat, ihracat ve stok değişimleri) ana 
kullanıcı kategorilerine (elektrik üretimi, sanayi (demir-çelik) ve diğer sektörler) göre kömür kullanımına 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/monthly
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dair oldukça detaylı bilgileri içermektedir. İthalat verileri, bir ülkeler listesi için sunulmalı ve AB içi ithalat 
ile AB dışı ithalat arasında ayrım yapılmalıdır; aynısı ihracat verileri için de geçerlidir. 

Elektrik için sunulacak veriler, kaynaklara (nükleer, termal, hidroelektrik (pompa depolamalı), jeotermal 
ve rüzgar) göre brüt ve net üretimi, ithalatı, ihracatı ve iç piyasada kullanılan miktarları içerir8. Sunulan 
veriler ayrıca kamusal elektrik üretimi (ana faaliyet üreticisi) için termal elektrik üretiminde kullanılan 
yakıt (kömür, linyit, petrol ürünleri, doğal gaz, kömürden elde edilen gaz ve diğer yakıtlar) miktarlarını 
da içerir.  AB içi ithalat ile AB dışı ithalat arasında ayrım yapılmalıdır; aynısı ihracat verileri için de 
geçerlidir. Ayrıca elektrik üreticilerinin taş kömürü, linyit ve petrol ürünleri stoklarına dair veriler de 
sunulmalıdır. 

Petrole dair veriler, direktifte belirtilen rafineri ham maddelerine ilişkin üretim, ithalat, ihracat, stok 
değişimleri, rafineri alımları, aktarılan ürünler, petrokimyasallardan geri dönüştürülen ürünler, ürün 
türlerine göre rafineri kayıplarını içerir9.  Ayrıca direktifte10 belirtilen rafine petrol ürünleri için brüt rafineri 
üretimi, geri dönüştürülmüş ürünler, rafineri yakıtı, ithalat, ihracat, deniz taşımacılığı yakıtları, ürünler 
arası aktarmalar, aktarılan ürünler, stok değişimleri, brüt kara sevkiyatları (istatistiksel farklılıkları 
öğrenmek için hem gözlemlenen hem de hesaplanan), uluslararası havacılığa, elektrik  santrallerine, 
otomotivde LPG’ye, petrokimya sektörüne ve petrokimyasal geri dönüşüm ürünlerine yapılan sevkiyatı 
da içerir.   Stoklar çok detaylı bir şekilde raporlanmalıdır (13 kategori). İthalat verileri menşe ülkesine 
göre, ihracat verileri ise varış ülkesine göre sunulmalıdır. 

Doğal gaz için sunulan veriler, üretimi, ithalatı, ihracatı ve stok değişimlerini, brüt kara sevkiyatını 
(istatistiksel farkları anlamak için hem gözlemlenen hem de hesaplanan) ve doğal gaz endüstrisinin 
kendi kullanım ve kayıplarını içerir. İthalat verileri menşe ülkesine göre, ihracat verileri ise varış ülkesine 
göre sunulmalıdır. 

b. Kısa Dönem Aylık İstatistikler 

Kısa dönemde aylık istatistikler olarak sunulması gereken veriler, Ek D’de belirtilmektedir. Bunlar, doğal 
gaz, elektrik ve petrol verilerini kapsamaktadır. Katı yakıtlar için kısa dönemli istatistikler kapsamında 
veri talebi bulunmamaktadır. 

Doğal gaz ve elektrik için veriler, raporlama ayından sonra 1 ay içinde, petrol verileri ise raporlama 
ayından sonra 25 gün içinde rapor edilmelidir. 

 Doğal gaz için sunulan veriler, üretimi, ithalatı, ihracatı, stok değişimlerini ve arzı (üretim + ithalat - 
ihracat + stok değişimleri) içerir. 

Elektrik için sunulan veriler brüt üretimi, ithalatı, ihracatı ve brüt elektrik arzını (brüt üretim + ithalat - 
ihracat) içerir.  

Petrol ve petrol ürünleri için sunulan veriler üretimi, ithalatı, ihracatı, stok değişimlerini ve rafineri ham 
petrol alımlarını içerir. Direktifte11 belirtilen tüm petrol ürünleri ve yan ürünler için sunulan veriler, rafineri 

                                                   
8 “Toplam net üretim + ithalat - ihracat - pompalı depolama için kullanılan” şeklinde hesaplanmaktadır. 
7Ham petrol, doğal gaz sıvıları, rafineri ham maddeleri, katkı maddeleri/oksijenatlar, biyoyakıtlar ve diğer 
hidrokarbonlar. 

8Ham petrol, doğal gaz sıvıları, rafineri ham maddeleri, diğer hidrokarbonlar,  

9Ham petrol, doğal gaz sıvıları, rafineri ham maddeleri, diğer hidrokarbonlar rafineri gazı (sıvılaştırılmamış), etan, 

LPG, nafta, motor benzini, havacılık benzini, benzin tipi jet yakıtı, kerosen tipi jet yakıtı, diğer kerosen, gaz/mazot 

(damıtılmış fuel oil), taşımacılık mazotu, ısıtma ve diğer amaçlı gaz yağı, fuel oil (hem düşük hem yüksek sülfür 

içeriği), beyaz ispirto ve SBP, yağlama yağları, bitüm, parafin mumları ve petrol koku.  

11 LPG, benzin (motor benzini ve havacılık benzini), kerosen (jet yakıtı ve diğer kerosenler), gaz/mazot ve fuel oil. 
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ürünlerini, ithalatı, ihracatı, stok değişimlerini ve yerel tüketimi içerir.  Diğer kurumlara sunulan ve JODI 
anketi olarak bilinen yaygın bir bildirimdir.   

2.1.3.2. Üç Ayda Bir Raporlama 

IEA, petrol, gaz, kömür ve elektrik için üç aylık istatistikler yayımlamaktadır. Bunlar, petrol, gaz ve 
elektriğe ilişkin aylık istatistiklerin toplanmasıyla hazırlanırken kömür verileri, çeşitli kaynaklar ve 
kalibrasyon metodolojileri kullanılarak toplanır.  

Petrol istatistikleri, üretimi, ticareti, rafineri alımı ve üretimini, stok değişimlerini ve ham petrol, doğal gaz 
sıvıları ve seçilen dokuz adet ürün grubunun tüketimini kapsamaktadır.   Elektrik, doğal gaz ve kömür 
istatistikleri arz ve ticaret verilerini göstermektedir. Ticaret verileri, Eurostat’ın aylık enerji istatistiklerine 
yakındır. Petrol ve kömür için ithalat ve ihracat verileri menşe ve varış yerine göre raporlanır. Gaz ithalat 
ve ihracat verileri, fiziksel akış girişleri ve çıkışlarına göre raporlanır.  

Raporlama formatları ve talimatları internet sitesinde IEA tarafından paylaşılmaktadır ve bu link 
üzerinden erişilebilir: http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/ 

2.1.3.3. Yıllık Enerji İstatistikleri Raporlaması  

Yıllık raporlama enerji kaynaklarına göre ortak anketlere (Eurostat/IEA/Birleşmiş Milletler) 
dayanmaktadır.  Sunulacak olan verilerin listesi, Direktifte veya değiştirilmiş sürümünde Ek B’de 
verilmektedir. Veriler, raporlama döneminden sonraki yılda 30 Kasım tarihine kadar sunulmalıdır.  

Bir enerji dengesi oluşturmak için gerekli tüm veriler ve bunların özel tanımları anketlerde yer almaktadır 
12.     

Yıllık raporlama formatları ve talimatları internet sitesinde Eurostat tarafından paylaşılmaktadır ve bu 
link üzerinden erişilebilir: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/annual 

2.1.3.4. Enerji Fiyatlarına İlişkin Raporlama 

Enerji fiyatlarına ilişkin iki farklı raporlama söz konusudur: 

• Eurostat için yılda iki kez uygulanan bir anket; 

• IEA için üç ayda yapılan bir ibraz. 

a. Eurostat Raporlaması 

Eurostat, Üye Devletlerde endüstriyel/ticari tüketicilere uygulanan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına dair 
istatistikleri toplamaktadır. Bu veri toplama işlemi endüstriyel son kullanıcılara uygulanan elektrik ve 
doğal gaz fiyatlarına ilişkin Avrupa Direktifinin (2008/92) yasal çerçevesi kapsamında 
gerçekleştirilmektedir13. Hane halklarına yönelik elektrik ve doğal gaz fiyatları gönüllü olarak 
toplanmaktadır.  

Raporlama formatları ve talimatları internet sitesinde Eurostat tarafından paylaşılmaktadır ve bu link 
üzerinden erişilebilir: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/prices 

Fiyatlar referans son kullanıcılar tarafından ödenen ve 6 aydan fazla bir süre boyunca ulusal ortalama 
fiyatlar olan gerçek faturalandırılmış fiyatlara dayanmaktadır.   Referans son kullanıcılar yıllık tüketim 
miktarlarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar14: 

Elektrik (hane halkları): 

• DA bandı (Çok küçük): 1.000 kWh’nin altında yıllık tüketim 

                                                   
12Bu yıllık anketlerde ve enerji dengelerinde kullanılan tüm tanımların yer aldığı özel bir doküman, ETKB’de Enerji 
İstatistiklerine dair olarak düzenlenen eğitimin (4-5 Haziran 2015) destek materyali olarak hazırlanmıştır.   Bunlar 
burada tekrar edilmemektedir ve bu raporun ayrı bir Eki olarak düzenlenmelidir. 
13 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin endüstriyel son kullanıcılara uygulanan elektrik ve doğal gaz fiyatlarının 
şeffaflığının geliştirilmesine yönelik bir prosedüre ilişkin 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/92 sayılı Direktifi. 
14 Her bir sınıfa karşılık gelen elektrik/doğal gaz tüketimi de toplanmaktadır. 

http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/annual
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• DB bandı (Küçük): 1.000 ile 2.500 kWh arasında yıllık tüketim 

• DC bandı (Orta): 2.500 ile 5.000 kWh arasında yıllık tüketim 

• DD bandı (Büyük): 5.000 ile 15.000 kWh arasında yıllık tüketim 

• DE bandı (Çok büyük): 15.000 kWh’nin üzerinde yıllık tüketim 

Elektrik (sanayi)*: 

• IA bandı: 20 MWh’nin altında yıllık tüketim 

• IB bandı: 20 ile 500 MWh arasında yıllık tüketim 

• IC bandı: 500 ile 2.000 MWh arasında yıllık tüketim 

• ID bandı: 2.000 ile 20.000 MWh arasında yıllık tüketim 

• IE bandı: 20.000 ile 70.000 MWh arasında yıllık tüketim 

• IF bandı: 70.000 ile 150.000 MWh arasında yıllık tüketim 

• IG bandı: 150.000 MWh’nin üzerinde yıllık tüketim (gönüllü olarak raporlanmaktadır) 

Doğal gaz (hane halkları): 

• D1 bandı (Küçük): 20 GJ’nin altında yıllık tüketim 

• D2 bandı (Orta): 20 ile 200 GJ arasında yıllık tüketim 

• D3 bandı (Büyük): 200 GJ’nin üzerinde yıllık tüketim 

Doğal gaz (sanayi)15: 

• I1 bandı: 1.000 GJ’nin altında yıllık tüketim 

• I2 bandı: 1.000 ile 10.000 GJ arasında yıllık tüketim 

• I3 bandı: 10.000 ile 100.000 GJ arasında yıllık tüketim 

• I4 bandı: 100.000 ile 1.000.000 GJ arasında yıllık tüketim 

• I5 bandı: 1.000.000 ile 4.000.000 GJ arasında yıllık tüketim 

• I6 bandı: 4.000.000 GJ’nin üzerinde yıllık tüketim (gönüllü)  

Toplanan fiyat verilerinde üç vergilendirme düzeyi dikkate alınır: 

• vergi ve harçlar hariç fiyatlar 

• KDV ve diğer tahsil edilebilir vergiler hariç fiyatlar 

• tüm vergiler, harçlar ve DKDV dahil fiyatlar 

Kısımlara ayrılmış elektrik fiyatları için hane halkları ve endüstriyel tüketicilerin aşağıdakilere ilişkin fiyat 
bileşenleri ayrı ayrı toplanmaktadır: 

• elektrik üretim maliyetleri 

• şebeke maliyetleri 

• vergi ve harçlar 

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin veriler yıllık cep kitabında yer almaktadır  Enerji, Ulaştırma ve 
Çevre Göstergeleri16, ancak tüm fiyatlara (kısımlara ayrılmış fiyatlar dahil) altı aylık periyotlarla (fiyat 
bileşenleri için yıllık periyotlarla) Eurobase’den erişilebilir.  

b. IEA Raporlaması  

IEA tüketici fiyatları ve vergilerine dair verileri toplamaktadır. Son kullanıcı fiyatları ana petrol ürünlerini 
(ağır fuel oil, hafif fuel oil, otomotiv dizeli, benzin, otomotiv LPG’si), doğal gaz, kömür ve elektrik. 

                                                   
15Endüstriyel son kullanıcılar, ofis, restoran, hizmetler ve ulaştırma gibi hizmetlerden alınan verileri dahil edebilir. 
16Ayrıca şu adreste de bulunmaktadırlar:  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_price_statistics 

http://ec.europa.eu/eurostat/publications/collections/pocketbookshttp:/ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-pocketbooks/-/KS-DK-10-001
http://ec.europa.eu/eurostat/publications/collections/pocketbookshttp:/ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-pocketbooks/-/KS-DK-10-001
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_price_statistics
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İstatistikler yıllık ve üç aylık verilerin sunulduğu “Enerji Fiyatları ve Vergileri” adlı hizmette 
yayımlanmaktadır. 
Endüstri, elektrik üretimi ve hane halkları için son kullanıcı fiyatları mevcuttur. Son kullanıcı fiyatı, farklı 
bileşenlere ayrılmaktadır: vergi harç fiyat, tüketim vergisi, KDV, toplam vergi ve toplam fiyat. Fiyatlar 
genellikle ortalama bir fiyata karşılık gelmektedir; ancak gaz ve elektrikte tipik bir tarife kategorisine 
karşılık gelebilir ve bu yüzden ortalamayı yansıtmayabilir.  
Veriler, OECD ülkelerindeki enerji bakanlıklarına veya istatistik kurumlarına gönderilen anketlere 
dayanılarak her üç ayda bir toplanmaktadır.  
 
Raporlama formatları ve talimatları IEA tarafından paylaşılmaktadır ve bu link üzerinden erişilebilir: 
http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/ 

2.1.3.5. Son Kullanıma Göre Hane Halkı Enerji 
Tüketimine Dair Raporlama 

Yukarıda açıklandığı gibi AB üye ülkelerinin son kullanıma göre hane halkı enerji tüketiminin ayrıntılı 
dökümüne dair olarak Eurostat’a artık yeni bir raporlama yapması gerekmektedir. (Komisyon 
Düzenlemesi n°431/2014).  İlgili ilk referans yıl 2015’tir ve raporun sunulabileceği son tarih 30 Kasım 
2016 olarak belirlenmiştir. Kapsam dahilindeki altı adet son kullanım şunlardır: alan ısıtma, alan 
soğutma, su ısıtma, yemek pişirme, aydınlatma ve elektrikli aletler ve diğer son kullanımlar. 

Eurostat bu verileri toplamak için bir anket hazırlamıştır ve bazı ülkeler halihazırda bu anketleri 
Eurostat’a göndermiştir:  9 AB ülkesi ve 2 AB dışı ülke (Arnavutluk ve Kosova) 2010 ile 2013 arasındaki 
döneme ait verilerini halihazırda raporlamıştır.  

Revize rapor formatı ve açıklamalar, düzenlemede belirtilmektedir ve şu adresten ulaşılabilmektedir: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0431&from=EN. 

2.1.3.6. Enerji Verimliliği Göstergelerine Dair IEA 
Raporlaması 

IEA, enerji verimliliği göstergelerini hesaplamak ve enerji verimliliğini izlemek için gerekli olan ve seçilen 
verilerin üyeleri tarafından gönüllü olarak ibrazını birkaç yıl önce başlatmıştır: bu raporlanan veriler, 
Enerji Verimliliği Piyasa raporu için kullanılmaktadır.  Veriler, enerji verimliliği göstergelerine dair 
ODYSSEE projesi çerçevesinde toplanan verilere benzemektedir ve çalışmaların tekrarlanmaması 
amacıyla AB ülkelerine ilişkin veriler için IEA ve ODYSSEE arasında veri değişimleri 
gerçekleştirilmektedir.  Gerekli veriler, enerji kullanımları ve ekonomik faaliyete ilişkin detaylı verilerdir17. 
Şimdiye kadar altı adet AB dışı ülke verileri temin etmiştir: Avustralya, Kanada, Japonya, Kore, Yeni 
Zelanda ve İsviçre  

2.1.4.  Verilerin Yayımlanması  

Enerji uzmanlarına veya halka bilgilerin sunulması için verilerin yayımlanması çok önemlidir. 
İstatistiklerin yayımlanması ayrıca kamusal ve özel paydaşların gelecekte veri toplama çalışmalarına 
katılımını arttırarak veri toplama çalışmalarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

Enerji istatistiklerine ek olarak, AB ülkelerinde karar alıcıların enerji istatistiklerinde gözlemlenen 
trendleri yorumlamalarına yardımcı olacak enerji göstergeleri sağlamak ve özellikle de politika 

                                                   
17 IEA’nın enerji verimliliği göstergelerine dair veri şablonu şu adreste yer almaktadır: 
http://www.iea.org/statistics/topics/energyefficiency/EnergyEfficiencyIndicatorsTemplate.pdf 
 

http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/
http://www.iea.org/statistics/topics/energyefficiency/EnergyEfficiencyIndicatorsTemplate.pdf
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hedeflerine ilişkin başarılarını gözlemlemek üzere artmakta olan bir çaba mevcuttur.18 Çoğu kuruluş 
istatistik ve göstergeler arasında bir ayrım yapmamaktadır. Enerji istatistiklerinin, enerji dengelerinden 
ve enerji emtia istatistiklerinden alınan bir veri çeşidi olduğu, enerji göstergelerinin ise enerji trendlerine 
bir iç görü ve yorum sağlayacak farklı verileri bir araya getirerek katma değer yarattığı söylenebilir. 
Örneğin, Eurostat ülkeler bazında yaklaşık 500 “göstergeyi” içeren uzun bir ülke göstergeleri listesi 
yayımlamıştır ancak çoğu enerji dengelerinden alınan istatistiklerdir.19 

Enerji göstergeleri, farklı enerji politikası alanlarına değinen çeşitli ana kategoriler çerçevesinde 
düzenlenebilir: 

 Küresel olarak ya da enerji tipine göre enerji bağımsızlığı ve arz güvenliği göstergeleri  

 Piyasa serbestleşmesi göstergeleri 

 Küresel olarak ya da enerji tipine göre yenilenebilirlerin girişinin göstergeleri  

 Enerji verimliliği göstergeleri  

 Rekabet, ARGE, enerji yoksunluğu, enerjiye erişim gibi göstergeler 

 Sera gazı emisyonlarının %80’i enerji sektöründen kaynaklandığından dolayı sera gazı 
emisyonlarının göstergeleri veya enerji kullanımı ile ilgili CO2 emisyonlarının daha basit 
göstergeleri 

Politika göstergelerine ilişkin çaba yeni olmasa da, Avrupa Komisyonu 20 tarafından yayınlanan yeni bir 
politika dokümanı bu göstergelere odaklanmıştır. Bu bildirimin “AB hedeflerine doğru ilerlemeyi 
gözlemleme – kilit göstergelerin kavramı ve ilk analizi” isimli eki, 5 alanı kapsayarak 23 göstergeye genel 
bir bakış sunmaktadır.  

 Enerji güvenliği, birlik ve güven; 

 Tam anlamıyla entegre bir Avrupa enerji piyasası;  

 Talebin hafiflemesine katkıda bulunan enerji verimliliği 

 Ekonominin karbon azaltımını sağlamak; ve 

 Araştırma, İnovasyon ve Rekabet  

23 göstergenin tümünü içeren bir liste 4.1.1.4’de verilmiştir. Bu 23 göstergeden 9’u doğrudan enerji 
tedariğindeki, birincil enerji tüketimindeki, kaynaktan enerji tüketimindeki ve sektörün nihai enerji 
tüketimindeki enerji denge verilerinden elde edilmiştir. (bknz. Tablo 3) 

 

 

                                                   
18 Bu konuya, proje çerçevesinde düzenlenen, 26 Nisan 2016 tarihli “Enerji istatistikleri ve göstergeleri”, ve 27 Nisan 
2016 tarihli “Piyasa Serbestleşmesinin İndikatörleri” eğitiminde değinilmiştir. 
19 Eurostat göstergeleri ülke özetleri. 
20 2015 yılı Şubat ayında Avrupa Komisyonu “İleriye Dönük İklim Değişikliği Politikası ile birlikte Dirençli bir Enerji 
Birliği için Çerçeve Strateji” üzerine bir Bildiri yayınladı. 
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Tablo 3 Enerji dengeleri üzerine seçilen göstergeler 

S1: Net ithalat bağımlılığı Brüt ülke içi tüketime bölünen net ithalatların 
seviyesi 

S2: Ülkeye özel Tedarikçi Yoğunluk Endeksini 
toplamak 

Brüt ülke içi tüketime bölünen net gaz, petrol ve 
kömür ithalatlarının karesinin toplamının ağırlıklı 
ortalaması 

S1: Net ithalat bağımlılığı Brüt ülke içi tüketime ve bunkerlara bölünen net 
ithalatların seviyesi 

S2: Ülkeye özel Tedarikçi Yoğunluk Endeksini 
toplamak 

Brüt ülke içi tüketime bölünen net gaz, petrol ve 
diğer bitümlü ürünlerin ithalatlarının karesinin 
toplamının ağırlıklı ortalaması 

S13: Birincil enerji yoğunluğu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (2010 fiyatlarından) 
bölünen birincil enerji tüketimi  

S14: Sektörde nihai enerji yoğunluğu Katma değere bölünen sektörün nihai enerji 
tüketimi 

S15: Konut sektöründe m2 başına nihai enerji 
tüketimi, iklime göre düzeltilmiş 

Bina stoklarının ve enerji ekipmanlarının göreceli 
verimliliğini ölçmek için iklime göre düzeltilmiş m2 
başına nihai enerji tüketimi 

S16: Yeni araçların ortalama CO2 emisyonu Yeni binek araçların ortalama CO2 emisyonu 

S19: Nihai tüketimde yenilenebilirlerin 
paylaşımı 

Brüt nihai enerji tüketimine bölünen yenilenebilir 
enerji tüketimi 

CO2 emisyonlarına verilen önemden ve enerji istatistiklerinin21 değişimindeki kurumların sorumluluk 
alanına girdiğinden enerji yanmasından ortaya çıkan veriler ve CO2 göstergeleri de enerji istatistiklerinin 
dağıtımına sıkça dahil edilir. Bu gibi göstergelerin örnekleri Tablo 4’te yer almaktadır. İlave olarak, 
mevcut enerji denge tablolarında olduğu gibi, sektör bazlı yakıt emisyonlarını gösteren CO2 dengeleri 
oluşturulabilir. 

 

 

 

 

                                                   
21 Aşağıda belirtilen ve genellikle CO2 verileri ve göstergelerini kapsayan ulusal istatistiksel yayınlara ek olarak, IEA 
yakıt yanmasından gelen CO2 emisyonları üzerine yıllık bir rapor yayımlamaktadır 
(https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.
pdf). Eurostat ve EEA, Avrupa Çevre Ajansı, da buna benzer veriler ve göstergeler ortaya çıkarır. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromFuelCombustionHighlights2015.pdf
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Tablo 4 Enerji yanmasına ilişkin CO2 emisyonlarının seçilen göstergeleri 

Kişi başına CO2 emisyonları: toplam ve sektör 
başına (tCO2/inhabitant)  

Nüfusa bölünen enerji yanmasından (toplam veya sektör) 
gelen CO2 emisyonları 

GSYİH birimi başına CO2 emisyonları (tCO2/TRY) GSYİH’e bölünen enerji yanmasından gelen CO2 emisyonları 

Üretilen kWh başına CO2 emisyonları 
(gCO2/kWh) 

Enerji üretimine bölünen enerji yaratımında yakıt 
yanmasından gelen CO2 emisyonları 

Tablo 5: Enerji yanması ile ilgili CO2 emisyonlarının denge örneği 

CO2 Dengesi (Yanma) - Türkiye - 2015  

MtCO2  

Referans yaklaşımı 301.6 

Kömür 116.7 

Yakıt 90.4 

Gaz 94.4 

Sektörel yaklaşım 325.8 

Enerji endüstrileri 137.4 

Enerji sektörü 93.1 

Rafine 6.2 

İmalat endüstrileri & inşaat 60.8 

Diğer sektörler 63.9 

Meskun 31.5 

Üçüncül 19.7 

Tarım 12.6 

Taşımacılık 63.7 

Karayolu 59.4 

Demiryolu 0.5 

İç hatlar hava trafiği 1.5 

İç sularda taşımacılık 2.4 

Kaynak: Enerdata  
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Enerji istatistiklerinin ve göstergelerinin yayımlanmasında genellikle üç mecradan faydalanılır: 

• İstatistiksel broşürler 

• Veri setleri ve çevrimiçi veritabanları 

• İstatistiksel basın bildirileri ve bültenler 

 

2.1.4.1. İstatistiksel Broşürler  

Çoğu ülke, basılan ve/veya indirilmek üzere çevrimiçi erişime açılan istatistiksel broşürler veya yıllıklar 
hazırlar. İstatistiksel yıllıklar tasarlanırken şunlara bağlı olarak dikkate alınacak farklı yöntem ve hususlar 
vardır: 

• İçerik; yalnızca bir dizi veri tablosundan trend analizine ve gösterge oluşturma çalışmalarına 
kadar çeşitli genişliklerde olabilir. Tüm arz ve talep alanlarını kapsayabilir veya belirli 
konular (örneğin yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği vb.) üzerinde daha fazla 
durulması söz konusu olabilir.  

• Format; standart raporlardan flipbook kitap denen etkileşimli raporlara kadar çeşitli 
şekillerde olabilir.  

İstatistiksel yayınlarıyla ön plana çıkan ülkelerden bazıları Fransa, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’tır.  
Ek 2’de bazı AB ülkeleriyle Brezilya ve Yeni Zelanda’nın istatistiksel yayınlarının özellikleri 
gösterilmektedir. 

Fransa’da Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı (MEDDE) ve Çevre ve Enerji Yönetim 
Ajansı (ADEME), trend analiziyle birlikte enerji istatistiklerini 20 yıldan uzun bir süredir yıllık olarak 
yayımlamaktadır. MEDDE’nin enerji yayınları her zaman analiz açısından zengindir ve basit ve kullanışlı 
bir yaklaşımla birlikte hoş bir tasarıma sahiptir.  Ana yayınlar yalnızca verileri değil aynı zamanda 
gösterge ve grafiklerle gösterilen analizleri de içermektedir. 

 

ADEME enerji tüketimine, enerji verimliliğine, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve iklime dair veri ve 
göstergeleri toplayarak istatistiksel bir broşür çıkarmaktadır (“Chiffres clés  energie climat air 2014”22). 
Grafikler ve resimler sektörlere göre sunulmaktadır.  Bu broşür basılı şekilde mevcuttur ancak son 4 
yıldır etkileşimli bir “flipbook” (Şekil 3) şeklinde de yayımlanmaktadır.  

                                                   
22 “İklim, hava ve enerjiye dair temel rakamlar”; yalnızca Fransızca olarak mevcuttur. 
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Şekil 3: ADEME’nin enerji ile ilgili olarak çıkardığı flipbook 23  

Çekici istatistiksel yayınların başka bir örneği de şudur: Yeni Zelanda’da Enerji (ENZ) raporu, Ticaret, 
İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanmaktadır. Bu rapor, raporu 
zenginleştirmek için grafiklerle desteklenen eksiksiz bir analizdir (Şekil 3). Rapor, enerji dengesine ve 
en güncel trendlere genel bir bakış sunan bir giriş bölümü dışında enerji kaynaklarına göre bölümlere 
ayrılmıştır.   
 

   

Şekil 4: Yeni Zelanda’da Enerji Raporu 

Özellikle şu iki tanesi olmak üzere Enerji ve İklim Değişimi Bakanlığının (DECC) yayınları her zaman 
analiz bakımından zengindir: Birleşik Krallık Enerji İstatistikleri Özeti (DUKES) ve Birleşik Krallık’ta Enerji 

Tüketimi (ECUK).  

Özellikle Finlandiya ve İrlanda ve onlar kadar olmasa da İspanya ve İsveç olmak üzere diğer ülkeler, 
enerji yayınlarının teknik yönüyle ön plana çıkmaktadır. Finlandiya’da Statistics Finland’ın yayınları da 
analiz açısından referans niteliğindedir. Birleşik Krallık gibi Finlandiya da yalnızca verileri değil aynı 

                                                   
23Flipbook ADEME’nin sitesinde mevcuttur: http://www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014 
 

http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/energy-in-new-zealand
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-uk-energy-statistics-dukes
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk
http://www.ademe.fr/chiffres-cles-climat-air-energie-2014
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zamanda raporlarındaki gösterge ve grafik içeriklerini araştırmakta ve tutarlı ve basit bir tasarımı devam 
ettirmektedir. 

Avusturya (Statistics Austria), Almanya (AG Energiebilanzen e.V.), Brezilya (Enerji Araştırma Girişimi) 
ve Polonya (Polonya Merkez İstatistik Bürosu) gibi bazı ülkeler tamamlayıcı analitik içeriği az olan veya 
olmayan enerji dengeleri yayımlarlar. 

Bazı ülkeler raporlarının tasarım ve çekiciliğine özel olarak önem göstermez. Örneğin Statistics 
Austria’nın Enerji Dengesi  basit tablolar içeren bir PDF dosyasıdır. Hollanda  Ulusal Enerji 
Değerlendirmesi, grafikler içermeyen bir sunumdur ve bu da yayını daha az çekici kılmaktadır. 

2.1.4.2. Veri setleri ve Veritabanları 

İstatistikler, Excel veri sayfalarıyla veri setleri olarak erişime açılabilir veya serbest erişimli interaktif 
veritabanları veya bazı veriler için şifre kullanılan sınırlı erişimli veritabanları olarak erişime açılabilir. 
İkinci seçenek iyi bir şekilde tasarlandığında istatistiklerin sonuçlarını yayımlamak için kullanıcı dostu bir 
yöntem teşkil eder. Ancak verilerin yayımlandığı birçok internet sitesinin, verileri seçme, sorgulama ve 
indirmeye yönelik uzun prosedürleri sebebiyle kullanımı genellikle oldukça karmaşıktır.  Seçilen temel 
verileri veya göstergeleri cep telefonu uygulamalarında yayımlamaya yönelik yeni yaklaşımlar da vardır. 

Veri setleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve yalnızca verileri arayan ve raporun analitik yönüyle 
özel olarak ilgilenmeyen kullanıcılar için verileri yayımlamanın uygun bir yoludur. Genelde veri setleri 
tasarımı, verilerin organizasyonu ve konuların ayrılması için renk veya bölümlerin kullanımı açısından 
değerlendirilebilir. Veri setleriyle ön plana çıkan iki ülke vardır:  Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık. Yeni 
Zelanda’da belirli verilerin kullanımını kolaylaştırmak için enerji dengelerinin veri setleri kullanıcıların 
indirebileceği şekilde erişime açılmaktadır. Her bir veri seti Excel formatındadır ve kullanıcıların 
ihtiyaçlarına göre verileri genel olarak veya daha detaylı bir şekilde incelemesine olanak tanıyacak 
şekilde düzenlenmektedir.  

 
Şekil 5: Özetlenmiş Enerji Dengesi  (Yeni Zelanda)  

 

http://www.statistik.at/web_en/statistics/EnergyEnvironmentInnovationMobility/energy_environment/energy/energy_balances/index.html
http://www.ag-energiebilanzen.de/7-1-Energy-Balance-2000-to-2013.html
https://ben.epe.gov.br/
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-2015,1,3.html
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2015/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2015/default.htm


Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        33 

 

Şekil 6: Detaylı Enerji Dengesinin Bir Kısmı 

Birleşik Krallık’taki DECC’nin enerji raporlarının yanında ayrıca çoğunlukla kullanıcıların yalnızca 
ilgilendikleri verileri almasına olanak tanıyan veri setleri yer almaktadır.  Raporlar ve ilgili veri setleri, ayrı 
ayrı indirilebilen bölümlere ayrılmaktadır (örneğin  ECUK). 

EPE’nin yayımladığı Brezilya Elektrik İstatistikleri Yıllığı veri setlerinin tasarımı ve organizasyonu 
açısından iyi bir örnektir. Dünya çapında ve ulusal ve bölgesel düzeyde enerji arzı, kurulu kapasite ve 
ilgili emisyonlara ilişkin verileri içeren kapsamlı bir koleksiyondur (ulusal ve bölgesel odaklı). 

Genel olarak istatistik kurumu tarafından sunulan interaktif veritabanlarının kullanımı çok karmaşıktır ve 
bu yüzden bu veritabanları kullanıcı dostu değildir. Örneğin Eurostat veritabanlarında, Fransa’da 
MEDDE’nin Pégase ve Eider veritabanlarında ve Polonya^daki CSOP’nin Yerel Veri Bankasında durum 
böyledir. 

Enerji ve Enerdata veri tabanındaki enerji ve CO2 istatistikleri ile ilgili verilerin interaktif veritabanları 
aracılığıyla yayımlanmasına ilişkin iyi uygulamaların örnekleri bulunabilir (Şekil 7). Verimlilik göstergeleri 
veri tabanlarına gelince, Avrupa ülkeleri için ODYSSEE veri tabanı iyi bir referanstır. (Şekil 8). Fransa 
(ADEME için Datamed), Tunus, Fas ve Cezayir gibi ülkelerde ulusal ajanslar tarafından ulusal düzeyde 
benzer bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu veritabanlarında geliştirilen arayüzde, bir menü çubuğu ve 
sorgulama sonuçlarının gösterildiği (tablo veya grafikler halinde) bir ekran yer almaktadır.  

http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/
http://stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks
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Şekil 7: İnteraktif enerji ve CO2 veri tabanı örneği 
 

 

Şekil 8: ODYSSEE veritabanı örneği 

2.1.4.3. İstatistiksel Basın Bildirileri ve Bültenler 

Basıl bildirileri veya bültenler, içeriği özetlemenin, haberleri iletmenin veya sadece istatistiksel bir 
raporun yayımlanmasını ya da bir veritabanının güncellenmesini duyurmanın faydalı bir yoludur.   
Örneğin Birleşik Krallık’ta DECC, tüm bu amaçlara hizmet eden basın bildirilerini yayımlar. Düzen ve 
tasarım açısından basittirler. Analiz direkttir ve grafik içeriği akıllıca kullanıldığında faydalı olur. Birleşik 
Krallık Enerji İstatistikleri Özeti (DUKES) istatistiksel basın bildirisi gibi özel basın bildirilerinde daha 
kapsamlı analizler ve yayından temel rakamlar sunulmaktadır24.   

 

                                                   
24 Örneğin: https://www.gov.uk/government/news/statistical-press-release-digest-of-united-kingdom-energy-
statistics-2015 
 

https://www.gov.uk/government/news/statistical-press-release-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-2015
https://www.gov.uk/government/news/statistical-press-release-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-2015
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2.1.4.4. Sonuç 

Yeni Zelanda’da ENZ raporu ve Fransa’daki ADEME broşürü estetiksel açıdan çekici olduğundan halkın 
büyük bir kısmının erişimine açıktır. Rapor ve bildirilerin bu yönü, iklim değişikliği ve enerji verimliliği 
tedbirleri gibi temel konular ele alınırken halkın farkındalığını arttırmak için özellikle önemlidir. Avrupa’da 
enerji istatistiklerine dair çoğu yayın PDF formatında sunulmaktadır ve çok az kullanıcı erişimine olanak 
tanımaktadır.  

Polonya Merkez İstatistik Bürosu’nun Yerel Veri Bankası gibi interaktif veritabanları, Eurostat’ınkiyle 
aynı format ve organizasyona sahiptir. Bu veritabanları içerik açısından zengin ve çok interaktif 
olmalarına rağmen genellikle kullanıcı dostu değildir ve kullanıcının verileri karşılaştırma ve bir araya 
toplama imkanlarını biraz kısıtlamaktadır. Bu rapor kapsamında değerlendirilen ülkelerden hiçbiri halka 
açık çevrimiçi veritabanlarının mükemmel örneklerine sahip değildir.  Ancak çoğu ülke interaktif 
veritabanlarına sahip olmasa da veri setleri daha eksiksiz ve kolay kullanımlı olma eğilimindedir. 
Yukarıda açıklandığı gibi Yeni Zelanda’nın Enerji Dengelerine dair veri setleri bunun iyi bir örneğidir.  

Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’nın istatistiksel yayınları ve veri setleri, analitik yaklaşım ve çekici düzen 
ve tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Her iki örnekte veri setleri, belirli verilerin kullanımını kolaylaştırmak 
için indirilebilecek şekilde sunulmaktadır.   
 

2.2. Elektrik ve Doğal Gaza Dair Ek Veri Gereksinimleri  

Bu bölümde elektrik ve doğal gaz iletim şirketlerine yönelik ek veri şartlarına (örneğin arz güvenliği için 
planlama altyapısı, fiyat kontrolü) ve AB’deki ilgili düzenleyici kurumlara genel bir bakış sunulmaktadır.    
Düzenlemeye tabi şirketlerin ülkelerindeki düzenleyici kuruma sunmak zorunda olduğu verilere ilişkin 
düzenleyici şartlar ele alınacaktır.  

AB Tüzüğünde belirtilen diğer ek veri şartları da bu bölümde sunulacaktır. 

2.2.1. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

AB’deki Enerji Düzenleyici Kurumların düzenlemeye tabi elektrik ve gaz iletim ve dağıtım şirketlerinden 
verileri toplaması gerekmektedir. Düzenleyici kurumlar tarafından toplanan veriler, fiyat kontrolü gibi 
düzenleme amaçları doğrultusunda kullanılır. Düzenleyici Kurum tarafından talep edilen bilgiler, elektrik 
ve gaz iletim ve dağıtım şirketleri için çoğunlukla geneldir ve mevcut düzenleme rejimine ve teknik 
şartlara bağlı olarak küçük farklılıklar söz konusudur.   

Fiyat kontrolü için düzenleme yöntemi ülkeden ülkeye farklılık gösterir ancak gelirler/fiyatlar, erişim 
kuralları, arz kalitesi/güvenliği açısından düzenlenen parametreler büyük oranda aynıdır. Fiyat kontrolü 
için düzenleyici kurumun veri toplama yetkisi, genellikle bir Kararname gibi ikincil mevzuatta veya Lisans 
Koşulu şeklinde düzenlenmektedir. Bu, düzenleyici kuruma gaz/elektrik iletim sistemi operatörü/dağıtım 
sistemi operatöründen bilgi talep etme yetkisi verir ve dolayısıyla şirketler, istenen bilgileri sunmakla 
yükümlüdür. Toplanan bilgiler, genel düzenleyici çerçevede farklı amaçlara hizmet eder.  

Verilerin düzenleyici çerçeve kapsamında sunulması için düzenlemeye tabi elektrik ve gaz iletim/dağıtım 
şirketlerine düzenleyici kurum tarafından genellikle veri şablonları sunulur. Bunun amacı tutarlılığı 
sağlamak ve veri toplama sürecini kolaylaştırmaktır.    Veri şablonları istenen bilgilere göre tasarlanıp 
düzenlenir ve ülkeye özeldir. Çünkü ülkelerin düzenleyici rejimleri farklıdır ve istenen bilgilerin türü ve 
formatı, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tüm düzenleyici kurumlar tarafından düzenleme 
amaçları doğrultusunda kullanılan tek bir genel şablon yoktur.  

Örneğin Büyük Britanya’da düzenleyici kurum Ofgem, düzenleyici fiyat kontrol amaçları doğrultusunda 
veri toplamak için Düzenleyici Talimatlar ve Rehber (DTR) adında Excel tabanlı ve detaylı şablonlar 
sunmaktadır. Şirketler, talep edilen bilgileri sunmakla yükümlüdür ve bu şart, düzenlemeye tabi gaz ve 
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elektrik İSO/DSO’larının Standart Lisans Koşullarında da yer almaktadır. Şablonun doğru bir şekilde 
nasıl doldurulacağına dair talimatları ve gerekli maliyet kalemlerinin tanımlarını içeren bir rehber 
doküman da Ofgem tarafından şirketlere sunulmaktadır (DTR’deki bir çalışma sayfasından bir alıntı için 
Ek II’ye bakın).25  

Düzenleyici kurumla düzenlemeye tabi şirketler arasındaki istişare sürecinin bir parçası olarak, veriler 
işlendiğinde düzenleyici kurumun talep ettiği açıklamalar yapılandırılmış bir şekilde organize 
edilmektedir.  Verilerin sunulması ve ayrıca verilerin işlenmesi için genellikle belirli süreler vardır ve 
istenen diğer bilgilerin sunulması için süre verilir. 

Aşağıdaki veri grupları şu şekilde kategorize edilebilir: 

• Mali veriler (parasal veriler) 

• Teknik veriler (fiziksel veriler/işletme verileri) 

• Arz kalitesi/güvenliğine ilişkin veriler 

• Diğer 

2.2.1.1. Mali Veriler 

Mali veriler genellikle işletme maliyet verilerini (İH - İşletme Harcamaları) ve çoğunlukla sermaye 
harcamaları (SH) olarak anılan yatırım maliyetlerini içerir. İşletme ve bakım harcamaları (İH), işgücü 
maliyetleri, bakım maliyetleri, malzeme maliyetler, elektrik kayıpları maliyeti, amortisman, arıza 
onarımları, planlı kontroller ve bakımlar, sigorta gibi kalemlerden oluşmaktadır. Liste detaylı değildir ve 
başka maliyet kalemlerini de içerebilir. Ayrıca, düzenlemenin türüne bağlı olarak enerji düzenleyicileri, 
geçen yılın İH maliyet verilerini (gerçek) ve/veya gelecek yıllara ilişkin olarak planlanan İH’yi (tahmin) 
isteyebilir.  

Yatırım maliyetlerine ilişkin olarak, fiyat kontrol amaçları doğrultusunda, düzenlemeye tabi şirketler 
tarafından yatırım, genişleme ve gelişim planları (projeleri) düzenleyici kurumun onayına sunulmaktadır. 
Bu, örneğin planlanan projelerin türüne, yatırımın amacı ve maliyetine ve yapım süresine ilişkin bilgileri 
içermektedir. 

2.2.1.2. Teknik Veriler 

Teknik Veriler şunlar gibi bilgileri içerir: 

• Temin edilen elektrik (MWh) veya gaz hacimleri (m3) 

• Şebeke/boru hattının uzunluğu (km) 

• Havai hatların uzunluğu (km) 

• Şebeke kayıpları 

• Yer altı kablolarının uzunluğu (km) 

• Müşteri kategorilerine (örneğin hane halkı ve endüstri) göre müşteri sayısı  

• Müşteri kategorilerine göre tüketim (kWh) 

                                                   
25 DTR’leri tüm kapsamıyla görmek için bkz.: https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-t1-regulatory-
instructions-and-guidance-modification-decision-gas-transmission (12.11.2015 itibarıyla) 

https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-t1-regulatory-instructions-and-guidance-modification-decision-gas-transmission
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/riio-t1-regulatory-instructions-and-guidance-modification-decision-gas-transmission
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• Pik yük (MW) 

• Temin edilmeyen enerji hacmi (MWh) 

• Kayıp-kaçak oranları 

• Tam zamanlı çalışan (TZÇ) sayısı 

Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve düzenleyicinin istediği detay düzeyine bağlı olarak daha fazla bilgi 
istenebilir. 

Fiyat kontrolü için düzenlemeye tabi varlıkların belirlenmesine ilişkin olarak düzenleyiciler, düzenlemeye 
tabi şirketlerin varlıklarına dair verileri ister.  Varlık kaydı, yalnızca gaz/elektrik iletim/dağıtım hizmetleri 
sunmak için gerekli tüm varlıkların bir listesini içerir. Bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olmayan 
varlıklar, varlık kaydında yer almamalıdır. 

Bu örneğin şunları içerebilir: 

• Varlık türü: örneğin havai hatlar, boru hattı, kompresör istasyonu, devre kesici, trafo, 
reaktör, yer altı kablolar, havai hat iletkeni, havai hat teçhizatı;  

• Varlıkların alım maliyeti; 

• Varlığın yerine koyma maliyeti; 

• Varlığın kalan faydalı ömrü; 

• Amortisman; 

• Elden çıkarılanlar. 

2.2.1.3. Arz Kalitesi/Güvenliği Verileri 

Güvenilirlik ve ticari kalite, sırasıyla Direktif 2009/73/EC ve 2009/72/EC’de Madde 3’teki kamu hizmeti 
yükümlülüğü kapsamında ele alınmaktadır. Ulusal düzenleyici kurumları, diğer görevlerine ek olarak bu 
Direktiflere uygunluğu izleme, güvenilirlik kurallarının geçmiş performansını değerlendirme ve hizmet ve 
arz kalitesi için standart ve şartları belirleme veya onaylama görevine sahiptir (Madde 41, kısım 1(f)).   

Arz kalitesiyle ilgili veri toplama çalışmaları, elektrik ve gaz İSO/DSO’larından şunlara dair raporlar 
alınmasını içerir:  

• SAIFI (sistem ortalama kesinti sıklığı endeksi);  

• SAIDI (sistem ortalama kesinti süresi endeksi); 

• CAIDI (müşteri ortalama kesinti süresi endeksi); kesinti başına ortalama müşteriye hizmetin 
yeniden sağlanması için gerekli ortalama süreye ilişkin bir ölçüdür. 

• Verilmeyen Enerji (ENS); kesintilerden kaynaklanan enerji temini kaybı hakkındaki bilgileri 
sunar. 
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• Ortalama Kesinti Süresi (AIT); bir yılda bağlı bir müşteri veya dağıtım şebekesine doğal gaz 
verilmediği ortalama süreye (dakika) ilişkin bilgileri sunar. Kesinti süresi (dakika)/1.000 
müşteri/yıl olarak ifade edilir. 

• Gaz temininde ortalama kesinti sayısı. bir müşterinin bir yıl içinde etkilendiği ortalama kesinti 
sayısı.  Kesinti sayısı/1.000 müşteri/yıl olarak ifade edilir. 

• Kesinti oranı: kesintilerden dolayı verilmeyen gaz miktarının mevcut gaz miktarına oranıdır.  

Bazı düzenleme alanlarında düzenleme rejimi, kalite düzenlemesine ilişkin bir teşvik programı içerir; 
dolayısıyla düzenleyici, gerçek performans değerlendirilirken İSO/DSO için teşvik düzeyine eklenen 
yukarıdaki göstergelere dair bilgileri şirketlerden talep edecektir.  

Avrupa düzeyinde Avrupa Konseyi Enerji Düzenleyicileri (CEER) üye ülkelerdeki elektrik arzının 
kalitesini periyodik olarak anket yapar ve analiz eder.       CEER, arz kalitesine ilişkin olarak birkaç rapor 
yayımlamıştır ancak CEER üyeliği gönüllüdür ve dolayısıyla Düzenleyiciler üye olmak zorunda 
olmadığından arz kalitesi ile ilgili konularda bilgi sunmak zorunlu değildir26.   

2.2.1.4. Diğer Veri Şartları 

Bazı durumlarda AB Tüzüğü belirli bilgilerin ibrazını ve yayımlanmasını şart koşmaktadır. Örneğin AB 
Gaz Tüzüğü (EC) 715/2009 Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağının (ENTSOG) kurulmasını şart 
koşmaktadır; bu Ağın görevi Avrupa genelinde İSO’lar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve 
geliştirmektir. Görevleri arasında ŞK’lerin geliştirilmesi, şebeke geliştirme planlarının oluşturulması ve 
tedarik değerlendirmelerinin yapılması yer almaktadır. 

Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSOG) ayrıca iki yılda bir On Yıllık Şebeke Geliştirme 
Planını (OYŞGP) oluşturma görevine sahiptir.  OYŞGP, Avrupa gaz altyapısına ve gelecek yatırımlara 
ilişkin dikkat çekici potansiyel eksikliklere genel bir bakış sunar. Bu demektir ki gaz İSO’ları, Avrupalı 
elektrik İSO’larına benzer şekilde, mevcut ve tahmini arz ve talebe göre on yıllık şebeke geliştirme 
planını (OYŞGP) düzenleyici kuruma her yıl sunmalıdır. Şebeke geliştirme planı, sistemin yeterliliğini ve 
arz güvenliğini güvence altına almaya yönelik etkili tedbirler içerir. Şebeke geliştirme planı, on yıllık süre 
zarfında kurulacak veya geliştirilecek ana iletim altyapısını içerir.    

On yıllık şebeke geliştirme planında özellikle: 

• on yıllık süre zarfında kurulması veya geliştirilmesi gereken ana iletim altyapılarını piyasa 
katılımcılarına gösterilir; 

• halihazırda kararlaştırılmış olan tüm yatırımları içerir ve sonraki üç yıl içinde 
gerçekleştirilmesi gereken yeni yatırımlar belirlenir ve 

• tüm yatırım projeleri için başlangıç ve bitiş zamanları belirtilir. 

2.2.2. Verilerin Raporlanması ve Yayımlanması  

Düzenlemeye tabi şirketler, gerekli bilgileri ilgili düzenleyici kuruma rapor eder. Bu şart, düzenleyici rejim 
kapsamına girmektedir. 

                                                   
26Örnek için bkz.: 
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-
EQS-62-03_BMR-5-2_Continuity%20of%20Supply_20150127.pdf (12.11.2015 itibarıyla) 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-EQS-62-03_BMR-5-2_Continuity%20of%20Supply_20150127.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Electricity/Tab4/C14-EQS-62-03_BMR-5-2_Continuity%20of%20Supply_20150127.pdf
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Düzenleyicinin görevi kapsamına giren tüm genel istatistikler, düzenleyicinin yıllık raporlarında 
yayımlanır veya gerekli durumlarda Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) gibi üçüncü taraflara 
dağıtılır.  

Fiyat kontrolü amaçları doğrultusunda düzenleyiciye sunulan bilgiler, genellikle fiyat kontrol 
metodolojisinin parametrelerini içeren bir nihai karar dokümanında yayımlanır. Karar dokümanı, 
düzenleyicinin internet sitesinde yayımlanır ve dokümanda istişare süreci açıklanır; elektrik/gaz iletim 
sistemi operatörünün açıklamaları, yanıtları ve yorumları da bu sürecin bir parçası olarak belgelenir ve 
yayımlanır. Çoğu ülkede ilk olarak taslak Karar Dokümanı yayımlanır ve bu doküman, düzenleyici kurum 
tarafından Nihai Karar Dokümanının hazırlanıp yayımlanmasından önce düzenlemeye tabi şirketlerin 
incelemede bulunup yorumlar yapmasına olanak tanır27.  

Düzenlemeye tabi şirketlerin mali verileri gibi gizli bilgilerin hiçbiri halka açık hale getirilmez.  

Arz kalitesi göstergeleri için düzenleyici, bunu internet sitesinde ayrı bir dokümanda yayımlayabilir. Bilgi 
dokümanı ayrıca arz güvenliğinin genel bağlamı içinde de olabilir28. 

Gaz/elektrik iletim sistemi operatörü ayrıca, teknik veriler, arz güvenliği gibi temel istatistikleri internet 
sitesinde yayımlayabilir, ancak bu zorunlu değildir ve bireysel şirketlerin kendi takdirine bağlıdır. İnternet 
sitesinde yayımlanan bilgiler şirket hakkındaki genel bilgilerin bir kısmını oluşturabilir ve örneğin Kesin 
Rakamlar adı altında yayımlanabilir.29 

ENTSO-E ve ENTSO-G, internet sitelerinde on yıllık geliştirme planını yayımlarlar30. 
 

2.3. AB INSPIRE Direktifinde Öngörülen Mekansal Veri 
Şartları 

INSPIRE Direktifindeki tanıma31 göre “mekansal bilgiler altyapısı (Mekansal Veriler Altyapısı), bu 
Direktife göre oluşturulan, işletilen veya kullanıma sunulan üst veri, mekansal veri setleri ve mekansal 
veri hizmetleri, ağ hizmetleri ve teknolojileri, paylaşım, erişim ve kullanıma ilişkin anlaşmalar ve 
koordinasyon ve izleme mekanizmaları, süreçleri ve prosedürleri” anlamına gelmektedir. Bu girişimin 
başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili tüm aktörler arasında iyi bir koordinasyon olması ve ilgili 
standartların tanımlanması gerekmektedir.  

Daha uzun bir süredir, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 32 tarafından oluşturulan verilerin daha geniş 
kapsamlı kullanımı, farklı teknolojiler ve farklı kurumlar arasında verilerin paylaşılmasına ilişkin sorunlar 
içermektedir. Bu soruna çözüm olarak UVA, işbirliği ve jeo-mekansal verilerin daha geniş çaplı paylaşımı 

                                                   
27 İstişare süreci ve nihai karar dokümanına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen bkz. https:// 
https://www.ofgem.gov.uk/network-regulation-riio-model/riio-t1-price-control (16.11.2015 itibarıyla) 
28https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59150/ensuring-secure-and-reliable-gas-and-electricity-supply.pdf 
(12.11.2015 itibarıyla) ve 
www.cer.ie/docs/000266/CER14741%20Electricity%20SoS%20Report%20Final%202014.pdf (12.11.2015 
itibarıyla) 
29 http://www.amprion.net/en/facts-figures (12.11.2015 itibarıyla). Amprion Alman bir elektrik iletim sistemi 
operatörüdür. 
30https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx 
(12.11.2015 itibarıyla) ve http://www.entsog.eu/publications/tyndp#ENTSOG-TEN-YEAR-NETWORK-
DEVELOPMENT-PLAN-2015 
31 Başka bir tanım (ABD  Ulusal Araştırma Konseyi) ise şu şekildedir: “Mekansal Veriler Altyapısı (UVA), jeo-
mekansal verilerin ve ilgili bilgi kaynaklarının bilgileri paylaşan bir topluluk genelinde oluşturulmasını, paylaşılmasını 
ve kullanımını kolaylaştıran teknoloji, politika ve kurumsal düzenlemelere ilişkin bir çerçevedir.” 
32 CBS, her türlü mekansal ve coğrafi veriyi elde etmek, depolamak, manipüle etmek, analiz etmek, yönetmek ve 
sunmak için tasarlanmış bir sistemdir. 

https://www.ofgem.gov.uk/electricity/distribution-networks/network-price-controls/distribution-price-control-review-dpcr-5
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/distribution-networks/network-price-controls/distribution-price-control-review-dpcr-5
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/59150/ensuring-secure-and-reliable-gas-and-electricity-supply.pdf
http://www.cer.ie/docs/000266/CER14741%20Electricity%20SoS%20Report%20Final%202014.pdf
http://www.amprion.net/en/facts-figures
https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/tyndp-2014/Pages/default.aspx
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sağlanarak ortak CBS’yi genişletecek hale getirilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için birlikte işlerlik 
standartları kullanılmaktadır. UVA’da bir sistem olarak CBS, bireysel bir düğüm teşkil etmektedir.   

 

2.3.1. Mekansal Verilere İlişkin Düzenleyici Çerçeve 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Avrupa Topluluğunda Mekansal Bilgiler Altyapısının 
oluşturulmasına ilişkin 14 Mart 2007 tarihli ve 2007/2/EC sayılı Direktifinde (buradan sonra INSPIRE 
Direktifi olarak anılacaktır) Topluluğun çevre politikalarının yanı sıra bunları etkileyebilecek diğer politika 
veya faaliyetlerini destekleme amacıyla Avrupa Birliği’nde (AB) UVA’nın oluşturulmasına ilişkin genel 
kurallar belirtilmektedir. INSPIRE Direktifinin uygulanmasıyla kamu sektörü kurumları arasında çevresel 
mekansal bilgilerin paylaşılması sağlanmalı ve Avrupa genelinde mekansal bilgilere kamusal erişim 
kolaylaştırılmalıdır.  Bu, Üye Devletin mevcut altyapısına dayanılarak bölgesel UVA’nın oluşturulduğu 
benzersiz bir durumdur. 

Çevresel uygulamalar için gerekli 34 adet mekansal veri teması mevcuttur ve bunlar INSPIRE 
Direktifinde Ek I, II ve III’te belirtilmektedir. Bu temalar, çevresel meseleler üzerindeki etkilerinden dolayı 
özel olarak seçilmiştir ve bu temaların Üye Devletlerin sınırları boyunca politikaların oluşturulmasını 
kolaylaştırması beklenmektedir. 

INSPIRE girişimi, aşağıdaki genel ilkelere dayanmaktadır: 

• Veriler, yalnızca bir kez toplanmalı ve en etkili bir şekilde korunabilecekleri bir yerde 
saklanmalıdır. 

• Avrupa genelinde farklı kaynaklardan alınan mekansal bilgilerin sorunsuz bir şekilde 
birleştirilmesi ve birçok kullanıcı ve uygulamayla paylaşılması mümkün olmalıdır. 

• Bir düzeyde/ölçekte toplanan bilgilerin tüm düzeylerde/ölçeklerde paylaşılması mümkün 
olmalıdır. 

• Her düzeyde iyi yönetişim için gerekli coğrafi bilgiler her an ulaşılabilir ve şeffaf olmalıdır. 

• Hangi coğrafi bilgilerin kullanılabilir olduğunu, belirli bir ihtiyacı karşılamak için bilgilerin nasıl 
kullanılabileceği ve hangi koşullar altında bilgilerin edinilebileceği ve kullanılabileceğini bulmak 
kolay olmalıdır. 
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(Kaynak:  Teknik Rehberlik dokümanları) 

Şekil 9: INSPIRE Direktifi, Uygulama Kuralları ve Teknik Rehberlik Arasındaki İlişki 

AB’de UVA’nın oluşturulması ve uygulamaya konmasına ilişkin olarak INSPIRE Direktifinin tek doküman 
olmadığının vurgulanması gerekir. INSPIRE Direktifinde, Üye Devletler arasında mekansal veri setleri 
ve hizmetlerinin uyumlulaştırılması için gerekli olan teknik konuların ele alındığı ek dokümanlar olarak 
Uygulama Kuralları belirtilmektedir. Bu kurallar zorunlu AB Tüzükleri şeklinde uygulanmaktadır. 

Başka bir doküman türü olarak Teknik Rehberler, uygulama hususlarını ve mevcut standartlar, 
teknolojiler ve uygulamalarla olan ilişkileri detaylı bir şekilde açıklayarak Uygulama Kurallarını 
tamamlamaktadır. Teknik Rehberler bağlayıcı olmayan dokümanlardır. 

Üye Devletler (ve ayrıca EFTA ülkeleri ve aday ülkeler) genellikle bir kamu kurumunu INSPIRE 
Direktifine ilişkin olarak Komisyonla kurulacak iletişimlerden sorumlu İrtibat Noktası sıfatıyla 
görevlendirir.     İrtibat noktalarının görevi, INSPIRE Direktifinin ulusal mevzuata aktarılması hakkındaki 
sonuçları sunmaktır. 

İrtibat noktaları33 ayrıca INSPIRE Direktifinin uygulanması hakkında düzenli bilgiler sunmaktan ve Üye 
Devlet adına Komisyon’a raporlama yapmaktan sorumludur. 

2.3.2. Enerjiyle İlgili Mekansal Veri Şartları  

INSPIRE Direktifinde Ek III’te yer alan INSPIRE veri temalarından Enerji Kaynakları ETKB’yi özellikle 

ilgilendirmektedir. Bu veri teması, tarihi, mevcut ve gelecekteki enerji kaynaklarının (birincil ve ikincil) 

haritalandırılmasını ve bu kaynakların temel özelliklerini kapsamaktadır. Yenilenebilir, yenilenemeyen 

ve atık enerji kaynakları arasında farklılık vardır. 

INSPIRE Direktifi bağlamında yalnızca Birincil Enerji Kaynakları ele alınmaktadır; ikincil enerji 
kaynaklarına yönelik bağlantılar, istatistikler üzerinde bağlantıyla mümkün olmaktadır. Enerji Kaynakları 
temasında birincil enerji kaynakları üç alt kategoriyle ele alınmaktadır: yenilenemeyen enerji kaynakları, 
yenilenebilir enerji kaynakları ve atıklar.  

Temanın Teknik Rehberde açıklanan bazı kapsam dışı hususları mevcuttur:  

                                                   
33 Listeye şuradan ulaşılabilir: http://inspire.ec.europa.eu/cms/contactpoints.cfm 
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 İkincil Enerji Türleri (örneğin elektrik) bu temaya dahil değildir.  

 Enerji kullanımı (örneğin petrol tüketimi) bu temaya dahil değildir. 

 Akıllı şebekeler değerlendirilmiştir ancak bu temayla ilgili görülmemektedir. 

 Doğal inşaat yapılarına (hidroelektrik santrali göletleri veya boş doğal rezervuarlar) dayalı olarak 
enerji kaynaklarının depolanması değerlendirilmiştir ancak bu temayla ilgili görülmemektedir. 

 Tüm kömür kaynak alanları potansiyel olarak Yeraltı Kömür Gazlaştırma (YKG) alanları 
olduğundan bu temada YKG açıkça tanımlanmamıştır.  

Ek III’teki mekansal veri setleri IR-ISDSS’ye 34 uygun ve 21 Ekim 2020’ye kadar mekansal ağ hizmetleri 

üzerinden erişilebilir olmak zorunda olduğundan bu temaya ilişkin erişilebilir mekansal veri setleri ve ağ 
hizmetlerinin sayısı hala Ek I’deki veri temalarına kıyasla önemli oranda azdır35. 

 

2.3.3. AB’de INSPIRE Direktifinin Mevcut Uygulaması 

AB Üye Devletleri, INSPIRE Direktifinin uygulanışını etkileyen farklı durum ve koşullara sahip 
olduğundan başarıyı garanti eden ortak bir çözüm yoktur. Ancak ulusal düzeyde36 uygulama süreci 
boyunca mekansal veri kullanıcıları ve mekansal veri üreticileri tarafından aşağıdaki engeller en önemli 
engeller olarak belirlenmektedir: 

 Teknik karmaşıklık - Uygulamaya ilişkin özel şartlar çok karmaşıktır (üst veriler, ağ hizmetleri, 
dönüştürmeler, veri özellikler, UML vb.). 

 Koordinasyon sorunları - Farklı koordinasyon yaklaşımlarında (yukarıdan aşağıya, ulusal-
bölgesel vb.) çeşitli güçlükler fark edilmektedir. 

 İletişim sorunları - Bu, INSPIRE girişimine ilişkin farkındalığın olmamasını, yetersiz kapasiteyi, 
Yöneticiler için kapasite inşasıyla ilgili sorunları vb. içerir. 

 Veri uyumlaştırma - Çok geniş kapsamın yanı sıra çok fazla uygulama şekli tanımlanmaktadır. 
Veri tanımlama ile ilgili sorunlar da vardır. 

Söz konusu engellerin farklı gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları AB düzeyinde benimsenen 
şartlardan kaynaklanmaktayken diğerleri Üye Devletin yetki alanındadır.  

Söz konusu engelleri ele almak üzere bir dizi tavsiyede bulunulmaktadır: 

 Teknik uygulamayı kolaylaştırabilecek ve teknik karmaşıklık sorununu ele alabilecek ek, 
kullanıcı dostu araçların ve özelleştirilmiş INSPIRE yazılımlarının kullanımının teşvik edilmesi 

 Üye Devletin koordinasyon yaklaşımının gözden geçirilmesi, analiz edilmesi ve gerekirse 
iyileştirilmesi 

 INSPIRE girişimindeki alt ulusal ve yerel düzeydeki paydaşların katılım düzeyinin 
güçlendirilmesi için çalışmalarda bulunulması 

                                                   
34AB Üye Devletleri için hukuki olarak bağlayıcı olan Mekansal Veri setleri ve Hizmetlerinin Birlikte İşlerliğine Dair 
Uygulama Kuralları  
35Örneğin mekansal veri teması 
36 yani  Üye Devlet düzeyinde 
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 INSPIRE uygulaması için gerekli becerilerin oluşturulması amacıyla eğitime ilişkin çalışmalarda 
bulunulması (yerel düzeyde destek vurgulanarak) 

 

 
 

2.4. Enerji Hesapları 

2.4.1. Enerji Hesapları ve Çevresel Hesapları 

Enerji hesapları “çevre hesapları” adlı hesapların bir parçasıdır. 
 
Çevre hesapları, çevrenin ekonomiye olan katkısını ve ekonominin çevredeki etkisini ölçmek için 
ekonomik ve çevresel bilgileri ortak bir çerçevede toplayan isatiksel bir sistemdir. Çevre hesapları, ulusal 
hesaplarla aynı konsepti ve terminalojiyi kullanarak pekçok alandan gelen çevre verilerini düzenlerler. 
Bu şekilde, ekonomik, hanehalkı ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimi gösterdiklerinden sadece 
ulusal hesapların kullanımına göre daha bilgi vericidirler. 
 
Çevre hesaplar, hem fiziksel açıdan (genellikle çevre için) hem de parasal açıdan (genellikle ekonomi 
için) tutarlı bilgiler sağlar. Bu ölçümün esas odağı ekonomiye giren-çıkan materyallerin ve enerjinin 
akışını ve ekonominin içindeki materyaller ve enerji akışlarını kaydetmek amacıyla fiziksel birimleri 
kullanmaktır. Fiziksel akışın ölçümü çevreden ekonomiye olan doğal girdilerin akışı, ekonomi içindeki 
ürün akışı ve ekonomiden çevreye olan akış (ör. artıklar) etrafında şekillenir. 
 
Avrupa çevre hesapları SEEA 2012 CF ile tutarlı olup 6 modulde yapılandırılmıştır (Şekil 10): 1) fiziksel 
enerji enerji akış hesabı (PEFA), 2) hava emisyon hesapları, 3) ekonomi çapında material akış hesabı, 
4) çevresel vergi hesabı, 5) çevresel mallar ve hizmetler sektör hesapları ve 6) çevresel koruma 
harcama hesapları.  
 

 Enerji Hesabı (Fiziksel Enerji Akış Hesabı, PEFA) çevreden ekonomiye, ekonomi içindeki ve 
ekonomiden çevreye olan enerji akışlarını raporlar. Enerji akışları, tedarikçi ve kullanıcıya (64 
endüstri üzerine haneler) olduğu kadar doğal girdilere, ürünlere ve kalanlara göre de analiz 
yoluyla raporlanır. PEFA, 2017 yılında zorunlu hale gelene kadar gönüllü veri toplamadır. 
Gönüllü ülkeler için, ilk sonuçlar Mayıs 2016 yılında yayınlanmıştır. 

 Hava emisyon hesapları (AEA) atmosphere yayılan 6 sera gazı salınımı (CO2 dahil) ve 7 hava 
kirleticisinin emisyonlarını kaydeder. AEA, 64 salınım yapan endüstri ve hanelerdeki analizleri 
verir. 

 Ekonomi çapındaki materyal akış hesapları (EW-MFA) ekonomiyedeki fiziksel girdilerin, 
ekonomideki materyal artışlarının ve diğer ekonomilerdeki çıktıların veya doğaya dönenlerin 

Bilgi Kutusu 3: Birleşik Krallık’ta INSPIRE’ın Uygulanışı - detaylar  

INSPIRE Direktifinin Birleşik Krallık’ta uygulanışı, Açık Veri Raporunda detaylı olarak açıklanan 
“Açık Veri”  kültürünün gelişimine katkıda bulunmuştur. Potansiyelin Açığa Çıkarılması Kamu 
kurumlarının elinde bulundurduğu çeşitli jeo-mekansal  veri setleri yayımlanmaktadır ve bu, 
INSPIRE Direktifine uygun verilerin AB genelinde paylaşılması ve yeniden kullanımını mümkün 
kılmıştır. Ayrıca kamu kurumları, INSPIRE Direktifine uygun olmayan diğer veri setlerini paylaşıma 
açık hale getirmiştir.  Bu yaklaşım, yüksek hacimdeki Birleşik Krallık verilerinin halka açık hale 
gelmesine katkıda bulunmuştur. 
 
Birleşik Krallık, resmi şikayet mekanizmasını uygulamaya koymuştur. Bu rehberlik, INSPIRE 
verilerini ve hizmetlerini sunan kamu kurumları için şikayetlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair 
bilgiler sunmaktadır. Kamu kurumları, işlevlerinin yerine getirilişi hakkında aldıkları şikayetleri 
değerlendirmeye yönelik süreçleri uygulamaya koymalıdır. 
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miktarlarını raporlar. Fiziksel girdiler, biyokütle, metal cevheri, metal olmayan mineraller ve fosil 
enerji materyallerinin 50 materyal kategorisinde sınıflandırılır. 

 Çevresel vergi hesapları çevre vergilerini (enerji, nakliye, kirlilik ve kaynaklar olmak üzere dört 
geniş grup) 64 ödeme endüstrisini analizleyerek raporlar. Tüm vergi rakamları ulusal hesaplarla 
tutarlı olup GSYİH, toplam vergi ve sosyal katkılar ve diğer ekonomik toplamlarla kıyaslanabilir. 

 Çevresel mallar ve hizmetler sektörü (EGSS) hesapları çevresel korunma veya kaynak 
yönetimi amacıyla özel olarak tasarlanan ve üretilen ürünler üzerine bilgileri raporlar. EGSS 
hesapları çıktı, üretilen ürünlerin ihracatı, ilgili brüt katma değer ve istihdam olan karakteristikleri 
kapsar. Hesapların, 21 endüstrive çevresel koruma ve kaynak yönetiminde analizi vardır. 

 Çevresel koruma harcama hesapları (EPEA) çevresel koruma amaçları için ekonomik birimler 
tarafından üstlenilen harcamaları, genellikle bir talep perspektifinden raporlar.  EPEA çıktıları, 
ara tüketimi, ihracat ve ithalatı, yatırımı (gayri safi sabit sermaye oluşumu) ve transferleri dört 
sektör ve çevre korunması (CEPA) fonksiyonel sınıflandırmalarla analizler. EPEA, ‘kirlilik ödeme 
ilkesi’nin uygulanmasına yönelik toplum ve işler tarafından verilen çabayı ölçer. 
 

 
Şekil 10: Avrupa çevre hesabının 6 modülü 

 

2.4.2. Enerji hesabına karşılık enerji dengesi 

Enerji hesapları ulusal hesaplarla aynı tanım ve sıralama üzerinedir ,ör. ulusal hesaplar ulusal 
hesaplarda tanımlandığı gibi ekonomik aktivitelerindeki tanımla tamamen tutarlıdır. 
 
Enerji dengeleri, tedariki (üretim, ithalat, ihracat) ve kullanım tarafını zıtlaşarak ve konsolide ederek ve 
enerji ürünlerinin tipi ile ülkedeki enerjinin dönüşümünü vurgulayarak temel enerji istatistiklerini düzenler. 
Belirli tanımlar kullanırlar (ör.ekonomik sektör ne olursa olsun, araçlar hangi sektöre ait olursa olsun 
taşımacılığa, taşımacılık araçlarındaki tüm enerji tüketimi dahildir). 
 
Enerji hesapları ve enerji dengeleri aşağı yukarı aynı rakamlar üzerinedir ancak farklı ilkeler ve tanımlara 
göre verilirler. 
 

Fiziksel 
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(PEFA)
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hesapları (EW-
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Enerji dengeleri genellikle Avrupa’daki Enerji Bakanlıkları tarafından oluşturulurken, enerji hesapları 
istatistik ofisleri tarafından oluşturulur. 
 

2.4.3. Yasal Açılar 

Çevresel-Ekonomik Hesaplama Sistemi 2012 – Merkez Çerçeve (SEEA 2012 CF) ulusal standartlardır. 
Bu standartlar, Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi, Avrupa Komisyonu (Eurostat), BM Gıda ve Tarım 
Örgütü Organizasyonu (FAO), IMF ve Dünya Bankası grubu yardımları ile üretilmiş ve yayımlanmıştır. 
2012 yılında Birleşmiş Milletler İstatistiksel Komisyonu tarafından uluslararası standartlar olarak 
benimsenmiştir. SEEA 2012 CF, SEEA 2003 ve 199337 gibi önceki versiyonlar üzerine oluşturulur.  
 
Geçtiğimiz günlerde değiştirilen Avrupa çevre ekonomik hesaplarına dair 691/201138 sayılı Düzenleme 
(AB)’nin üç modülünden39 biri enerji hesaplarıdır. Eurostat (PEFA anketi) tarafından düzenlenen 
elektronik bir anket dahil olmak üzere 5 setlik bir tablo üzerinedir. Gönüllü veri koleksiyonları 
2014/2015/2016 yıllarında yer almıştır. Veri sağlanması ve raporlanması 2017 yılında AB’deki ulusal 
istatistiksel enstitüler için zorunlu hale gelecektir. 
 

2.4.4. AB’de enerji akış hesabı ve PEFA anketi 

 
Enerji hesapları, hem fiziksel miktarlarda hem de parasal miktarlarda yapılan her bir enerji ürünü içindir. 
Fiziksel enerji akış hesapları, çevreden ekonomiye (doğal girdiler40), ekonomi içindeki (ürünler41) ve 
ekonomiden geri çevreye (artanlar42) olan enerji akışlarını (TJ’deki) kaydeder.  Enerji hesapları, NACE 
analizine göre enerji üzerine bilgi ve gösterge sağlar.  
 
Yıllık PEFA anketi aşağıda verilen A’dan E’ye olan beş tablodan oluşmaktadır. 
 

                                                   
37 http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting21/2a_norway.pdf; 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting18/LG18_p22_Energy%20Accounts%20in%20the
%20European%20Statistical%20System%20(ESS)%20-%20state%20of%20the%20art.pdf 
38 Düzenleme tüm AB Üyesi Devletlerden ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nden alınan mukayese edilebilir verilerin 
uyumlu hale getirilmiş toplamından yasal bir çerçeve sağlar. 
39 Diğer iki modül ekonomi çapında materyal akışı hesapları (EW-MFA) ve hava emisyon hesapları (AEA)’dır. 
40 Doğal girdiler ekonomik üretim süreçlerinin bir parçası olarak çevredeki konumlarından ayrılan veya doğrudan 
üretimde kullanılan tüm fiziksel girdiler anlamına gelir. Doğal girdiler doğal kaynak girdileri (mineral ve enerji 
kaynakları veya kütük kaynakları gibi), yenilenebilir enerji kaynaklarından girdiler ve diğer doğal girdiler (örneğin 
toprak, besinler) ve havadan gelen girdiler olabilirler.  
41 Ürünler ekonomideki üretim sürecinden kaynaklanan mallar ve hizmetlerdir. 
42 Artanlar katı, sıvı ve gaz materyallerin akışı ve üretim, tüketim veya toplanma süreçleri aracılığıyla kurumlar ve 
haneler tarafından enerji anlamına gelir. 

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting21/2a_norway.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting18/LG18_p22_Energy%20Accounts%20in%20the%20European%20Statistical%20System%20(ESS)%20-%20state%20of%20the%20art.pdf
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/londongroup/meeting18/LG18_p22_Energy%20Accounts%20in%20the%20European%20Statistical%20System%20(ESS)%20-%20state%20of%20the%20art.pdf
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Şekil 11: PEFA anketi 
 
Buna ek olarak, Eurostat, enerji istatistiklerinden (IEA/Eurostat yıllık enerji anketi) başlamak üzere A, B 
ve D PEFA tablolarının tamamlanmasını kolaylaştıran bir IT-aracı (‘PEFA oluşturucusu) sağlar. 
 
Ulusal enerji veri istatistikleri (ör. enerji dengesi) PEFA anketi için öncelikli veri kaynağıdır. Aynı 
zamanda, ulusal hesaplar, ödemelerin dengesi, istihdam istatistikleri, taşımacılık istatistikleri gibi ek 
yardımcı veriler anketi doldurmak için yararlıdır. 
 
Doğal enerji girdileri üzerine veriler ve enerji artanları enerji ürün verilerinden kolayca tahmin edilebilir 
(ör. aynı miktarda enerji olduğu varsayıldığında ham petrol eş doğal girdi akışını tahmin etmek için 
kullanılabilir vb). Buna benzer olarak, nihai kullanımdaki enerji miktarının ürün üretimi aracılığıyla salınan 
dissipative ısının miktarına eşit olduğu varsayıldığında enerji artanlarının miktarı bir enerji ürününün 
nihai kullanımından bulunabilir. 
 
Elde edilmesi en zor veri ikamet edenlerin ayarlamaları ile ilgili verilerdir. Bu ayarlama, yurt dışındaki 
ikamet eden birimleri tarafından üstlenilen ve bölgedeki ikamet etmeyenler tarafından üstlenilen 
taşımacılık aktiviteleri (yol, su, hava) ile ilgilidir. Ulusal hesaplar, ödemenin dengelemesi ve yabancı 
ticaret istatistikleri, ikamet ilkesinden ayarlanan ilkenin kapsamında olduklarından bu bilgiyi 
hesaplamada yardımcı olabildiklerinden yaygın bir yaklaşım belirlenmemiştir. 
 
PEFA’nın ana kavramları ve tanımları Eurostat “Fiziksel Enerji Akış Hesaplamaları”43nın kılavuzuna 
kayıt edilmiştir. 
 
Ilk gönüllü veri koleksiyonları 2014/2015 ve 2016’da yer almıştır. 2015 yılında, 10 ülke pilot proje 
sırasında veri raporlamıştır (Hırvatistan, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Letonya, Slovenya, 
Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Belçika). Veri koleksyonu 2017 yılında AB’de zorunlu hale 
gelecektir. 
 
PEFA anketinden alınan detaylı tablolar Ek IX’de bulunmaktadır. 
 

                                                   
43 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6191537/PEFA-Manual-2014-
v20140515.pdf/12d7dcb3-cc66-46fd-bcb7-45bbbe9ba541 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6191537/PEFA-Manual-2014-v20140515.pdf/12d7dcb3-cc66-46fd-bcb7-45bbbe9ba541
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1798247/6191537/PEFA-Manual-2014-v20140515.pdf/12d7dcb3-cc66-46fd-bcb7-45bbbe9ba541
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Şekil 12: PEFA Builder organizasyonu 
 

PEFA Tablo D 
«Anahtar Göstergeler»

PEFA Tablo C
«emisyon ile ilgili kullanım»

PEFA 
Tablo A «Tedarik»

Tablo B «Kullanım»

PEFA Tablo E
«Köprü»

BI Aracı
«PEFA-Builder»

Derleme
Kurallar/Talimatlar

ek/tamamlayıcı tablolar 
(ikatmet eden, endüstri 

detaylandırması)

IEA/ESTAT
5 Yıllık Anketler

Eurostat Enerji 
Dengesi

Eurostat COMEXT 
Enerji Veri Tabanı

Ulusal enerji 
dengeleri

İhracat csv

Ulusal enerji 
verileri
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3. Türkiye’deki Uygulamaların 
Değerlendirilmesi 

Raporun bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır: 

• birisinde enerji dengesi  tabloları için gerekli genel enerji istatistikleri ele alınmaktadır; 

• diğerinde ise düzenleyici kurum EPDK, elektrik iletim şirketi TEİAŞ ve doğal gaz iletim şirketi 
BOTAŞ tarafından toplanan ek veriler ele alınmaktadır. 

3.1. Genel Enerji İstatistikleri  

Enerji dengesi tablolarını oluşturmak için gerekli çoğu genel enerji istatistiğinden ETKB sorumludur. İki 
ana konuya dair verileri toplama sorumluluğu TÜİK’ye aittir: elektrik ve gaz fiyatları ve katı yakıtlar. 
EPDK, enerji dengesi oluşturulması için ETKB’ye iletilen gaz ve petrol arzına ilişkin verilerin yanı sıra 
gaz kullanımına ilişkin detaylı verileri ve buna ek olarak elektrik verilerini toplamantadır.  

3.1.1. ETKB 

3.1.1.1. Toplanan Veriler 

a. EİGM 

ETKB’nin enerji istatistiklerinin çoğu, EİGM’nin Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından 
toplanmaktadır. Bu daire başkanlığında yakıt veya sektörlere göre özel departmanlar bulunmamaktadır; 
onun yerine Arz ve Talebe göre veriler organize edilmektedir.   

Enerji dengesi tabloları ETKB tarafından yıllık olarak hazırlanmaktadır. ETKB’nin enerji dengesi 
çalışmalarında sanayi 13 alt sektör şeklinde sınıflandırılmaktadır. Tarihi sebeplerle bu sınıflandırma 
ağırlıklı olarak çimento, cam ve gübre gibi enerji-yoğun sektörlere odaklanmaktadır ve NACE/ISIC 
sınıflandırması44 veya IEA/Eurostat sınıflandırmasıyla tam olarak tutarlı değildir.  Sonuç olarak tüketimin 
büyük bir kısmı “diğer sanayiler” kategorisinde yer almaktadır. Mevcut endüstri sınıflandırması aşağıdaki 
kırılıma sahiptir.  

 Gıda 

 Şeker 

 Tekstil 

 Kağıt 

 Seramik 

 Cam ve Cam Ürünleri 

 Kimya-Petrokimya 

 Gübre 

 Çimento 

 Demir ve Çelik 

 Demirdışı metaller 

 Motorlu taşıtlar 

 Diğer Sanayi 

Konut ve hizmet sektörü arasındaki ayrım, IEA/Eurostat anketinin yanıtlanması için yapılmaktadır ancak 
bu ayrıntılı döküm halka açıklanmamaktadır.  

                                                   
44 Mevcut ISIC sınıflamasına (Rev 4) http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp linkine tıklayarak erişim 
sağlayabilirsiniz. Kullanılacak sınıflandırma 2 haneli seviyeye göre veya ona uygun olmalıdır. NACE (Rev 2) şuan 
kullanılan sınıflandırma sistemidir (bkz. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-
EN.PDF ): ISIC 4'e uygundur. 
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2010’dan önceki veriler için yalnızca bilanço tablolarının sonuçları mevcuttur; verilerin kendisi mevcut 
değildir. Bu veriler arşivlerde bulunabilir veya personelin değişmesinin ardından kaybolmuş olabilir. Bu 
verilere ulaşılmaması halinde, mevcut verilerdeki bozukluklar veya tutarsızlıkların açıklanması 
zorlaşmaktadır. Bu tutarsızlıklar ve bozukluklar, bir sektörde herhangi bir seneye ait diğer seneler ile 
büyük fark gösteren bir tüketim değeri görülmesi; bir alt sektördeki kırılımın değiştirilmesi sebebiyle 
geçmişe yönelik verinin de kırılımının değiştirilmesi gibi geçmiş veriye bakılmasını gerektiren 
durumlardır. Verinin bulunamaması halinde, böyle durumların kontrolü sağlanamamaktadır.  

Talep tarafında EİGM’nin sanayi şirketlerine gönderdiği 13 anket türü vardır. 2014’te toplam yaklaşık 
1.500 anket gönderilmiştir. Yanıt oranı %80’dir. Yanıt oranını arttırmak için yanıt vermeyen şirketlere 
takip çağrıları yapılmaktadır. Buna ilişkin bir kanun yoktur ancak eksik ya da hatalı veri sağlama 
durumlarında cezai yaptırımlardan bahseden yeni çıkartılan bir yönetmelik vardır.   Yanıtlanmayan 
anketlerin %20’sine karşılık gelen tüketim verileri ile ankete dahil edilmeyen şirketlerin tüketim verileri, 
bilançoda “Diğer sanayiler” adlı alt sektöre dahil edilmektedir.  Sonuç olarak “Diğer sanayiler” adlı alt 
sektör çok yüksek (mevcut bilançoda en yükseği) bir tüketim düzeyine sahiptir (toplam endüstriyel 
tüketimin yaklaşık %20’si).  

Anketler çok detaylı olduğundan bazı şirketler bunları doldurmakta güçlük çekmektedir; anketlerin birkaç 
sayfaya indirilerek basitleştirilmesi gerekmektedir. Anket, enerji kullanımlarına dair sorular içermektedir. 
Ankette parasal değer olarak yakıt alımına dair veriler hakkında sorular sorulmamaktadır (hataları tespit 
etmek için gereklidir). ETKB, 2016’da NACE sınıflandırmasına uygunluk sağlamayı ve anketleri revize 
ederek basitleştirmeyi planlamaktadır.  Ayrıca 2015 anketinin 4.300 şirkete gönderilmesi 
planlanmaktadır. Fransa’da uygulanan sanayi anketinin örneğine Ek VII’de yer verilmektedir. 

Otoprodüksiyon ve kojenerasyon için yakıtların kullanımının ayrıldığı veriler 1990’dan bu yana 
mevcuttur; bunlar TEİAŞ tarafından hazırlanmaktadır. Bu veri IEA/EUROSTAT’a, Yıllık Elektrik ve Isı 
Anketi ile birlikte her sene raporlanmaktadır. 2014 yılında, yeni elektrik piyasası kanunu ile birlikte 
otoprodüktör lisansları bağımsız üretim lisanslarına dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle birlikte, bu 
santraller otoprodüktörler olarak görülmemektedir. Eski santrallerin otoprodüktör oldukları bilgisi, 
TEİAŞ’ta bulunmaktadır fakat yeni lisans alan santrallerin lisanslarında artık bu şekilde bir fonksiyon 
bilgisi tutulmamaktadır.  

Gaz ve sıvı yakıtların hane halkları tarafından tüketimine dair veriler EPDK’den alınmaktadır.  

Hane halkı sektöründe odun kullanımına ilişkin olarak yalnızca talep tarafının verileri toplanmaktadır ve 
bu yüzden odunun gerçek tüketimi olduğundan düşük tahmin edilebilir; yalnızca talep tarafı, toplam odun 
tüketiminin iyi bir resmini sunabilir çünkü bu tüketimin önemli bir kısmı ticari bir kanaldan geçmemektedir 
ve arz verileri içinde yer almamaktadır.  

Kömür verileri TTK (kömür) ve TKİ’den (linyit) alınmaktadır. 

Emisyonlardan çevre departmanı sorumludur.   

b. YEGM 

YEGM, 1.000 TEP’nin üzerinde enerji tüketimi olan büyük endüstriyel tüketiciler ve büyük binaların, ve 
250 TEP’nin üzerinde enerji tüketimi olan büyük kamu binalarının ya da 10000m2’den fazla inşaat 
alanına sahip ve 500 TEP’nin üzerinde enerji tüketimi olan hizmet binalarının ya da 20000m2’den fazla 
inşaar alanlarının  sunduğu raporlardan verileri toplamaktadır. Bu veri toplama işi 2007’den beri ENVER 
adlı özel bir portal aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 4 sanayi sektörü (çelik, çimento, seramik ve tekstil) 
için veriler çok detaylıdır ve işlemlere göre enerji tüketimini göstermektedir. Veriler ağırlıklı olarak 
fabrikaların karşılaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Diğer sanayi sektörleri ve büyük binalar için 
yalnızca bir faaliyet göstergesiyle (sanayideki net satış bedeli ve binaların yüzölçümü) birlikte toplam 
yakıt ve elektrik tüketimi verileri toplanmaktadır. Bu veriler internet sitesinde kamuya açık değildir. 
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Buna ek olarak, enerji yoğunluğu gibi enerji verimliliği göstergeleri her yıl YEGM’nün internet sitesinde 
yayımlanmaktadır ve enerji verimliliği endeksi  de internet sitesinde yayımlanacaktır. Verilerin kalitesi 
eşit düzeyde değildir ve bu yüzden verilerin faydalı olabilmesi için daha fazla kontrol ve düzeltmeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Veri hakkındaki format ve açıklamalar kullanılabilir bir durumda değildir. 

Ayrıca YEGM, enerji verimliliği göstergeleri ve enerji tasarruflarını hesaplamak için enerji tüketimi ve 
faaliyetine dair verileri Excel’de özel bir veri şablonu kullanarak toplamaktadır. Bu şablon, ilk olarak 2005 
ve 2006’da EİE45 tarafından ve iki AB enerji verimlilik kuruluşunun (ADEME/Fransa ve 
NOVEM/Hollanda46) katılımıyla gerçekleşen bir eşleştirme projesi çerçevesinde oluşturulmuştur. 
Verilerin yaklaşık %60’ı resmi kaynaklardan alınırken kalanı bu şablondan sorumlu ekip tarafından 
tahmin edilmektedir (bunların bazıları ENVER ile toplanan verilere dayanmaktadır). Bu sebeple veriler 
yayımlanmamaktadır. ENVER’e erişim, verileri kontrol eden personele ek olarak birkaç kişiyle sınırlıdır.   

3.1.1.2. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

a. ESİS 

Kısa bir süre önce, tüm verileri bir veri merkezinde saklamak için yeni bir bilgi sistemi oluşturulmuştur 
(sistemin adı ESİS’tir). 28962 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, ESİS Yönetmeliği olarak adlandırılan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği’ne göre ETKB'ye bağlı, ilgili ve 
ilişkin tüm kurumların47 sisteme verilerini girmeleri gerekmektedir. Veriler internet üzerinden yüklenebilir. 
Bu sistemi tamamen işlevsel hale getirme çalışmaları devam etmektedir. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 
ESİS’e veri girişim yapmamaktadır: EİGM aslında ESİS sistemini izlemekten ve verileri kontrol etmekten 
sorumludur. Strateji Geliştirme Başkanlığı da teknolojik altyapıdan sorumludur. Tüm müdürlük ve 
başkanlıklar daha önceden veri şartlarını tanımlamıştır.  

ESİS sistemini oluşturan yazılım şirketiyle yapılan bakım sözleşmesi sona ermiştir. Ancak hizmet 
sözleşmesinin yenilenmesi düşünülmemektedir çünkü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın, gelen 
bakım ve yenileme taleplerini karşılayabilir durumda olduğu belirtilmiştir.  

Verileri yüklemesi gereken kurumlar ihtiyaç duyulan tüm verileri ESİS’e girmemektedir. Ayrıca sunulan 
verilerin 2000 yılından itibaren verileri içermesi gerekse de ve 16 kurumun toplamda 282 veri seti 
sunması gerekse de yalnızca 4 kurum 2010 yılına ilişkin olarak 23 veri seti göndermiştir. Tarihsel olarak 
büyük bir veri eksikliği söz konusudur. ESİS’teki ana veri sağlayıcıları EPDK, BOTAŞ ve TEİAŞ’tır.  
Verileri yüklemedeki eksikliğin sebepleri aşağıda belirtilmektedir: 

 Tasarım aşamasında veri formatları kurumlarla anlaşılarak belirlenmekteydi, ancak kurumlar 
henüz kendi verilerini istenen formatta saklamamaktadır. 

 Bazı kurumların teknik altyapıları doğrudan veri yüklemeye hazır değildir ve bunu kendi 
kendilerine elle yapmaları gerekmektedir. 

 Eski veriyi formatlamak ve yüklemek çok zaman alacağından ve büyük çaba gerektirdiğinden 
pekçok kurum günlük iş rutinleri sebebi ile bunu gerçekleştiremezler. 

ESİS’te farklı zaman aralıklarıyla toplanan 282 veri serisi mevcuttur: günlük, haftalık ve yıllık. Verilerin 
çoğu yıllık altıdır. 

                                                   
45Türkçe kısaltması EİE olarak bilinen Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılmış olup bunun yerine 
2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
bünyesinde görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir.  
46 Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi” isimli projedir. 
47ETKB bağlı kurumlara Maden Tetkik ve Arama’nın ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Genel Müdürlüğü; ilgili 
kurumlara EUAS, TEİAŞ, TETAŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 
Türkiye Taş Kömürü Kurumu, ETİ Maden İşletmeleri, Türkiye Elektromanyetik Sanayi; ilişik kurumlara EPDK ve 
Ulusal Bor Araştırma Enstitusü dahildir. 
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Özellikle raporların oluşturulduğu (karar destek sistemi) modül olmak üzere sistem, kullanıcı dostu 
değildir ve son kullanıcılara hızlı yanıt vermemektedir.  

ESİS’e erişim birkaç kişiyle sınırlıdır ve sistem, verileri yayımlamak üzere tasarlanmamıştır. ESİS’in 
mevcut kullanıcıları ağırlıklı olarak Arz Güvenliği Daire Başkanlığı ve Enerji İstatistikleri Daire 
Başkanlığıdır. EİGM dışındaki diğer kurumlar yalnızca girdikleri verileri görebilirler, ancak asıl amaç 
sistemi her kurumun kullanımına sunmaktır. Örneğin TEİAŞ, yetkisi olduğu ölçüde EPDK’nin verilerini 
görebilir. Aynı kurum içindeki farklı departmanların birbirlerinin sisteme yüklenen verilerini görmesine 
izin verilmez. Her kurumda, sisteme kurum tarafından yüklenen tüm verileri görmeye ve izlemeye yetkili 
kişiler vardır.  

Verilerin yüklenmesine ilişkin bir bildirim özelliği vardır; eğer bir kurum gerekli verileri zamanında 
yüklemezse ETKB’deki ilgili personel bir bildirim alır. Ayrıca kurumların yükleme performansı ESİS 
aracılığıyla izlenebilir ve bu performansı gösteren özel bir rapor da mevcuttur. 

Bir kurum, izin verilen bir süre zarfında verilerde değişiklik yapabilir. Bu süre bittiğinde yalnızca ETKB’nin 
ilgili personeli verilerde değişiklik yapabilir. 

b. Enerji Anketleri Uygulaması 

Endüstriyel tüketicilerin anket yanıtlarını yüklediği, enerji dengelerinin hazırlanmasına yönelik başka bir 
sistem daha vardır. Bu sistemin adı Enerji Anketleri Uygulamasıdır. Ancak bu sistem ESİS ile entegre 
değildir ve sisteme erişim ETKB’deki birkaç kişiyle sınırlıdır. Verilerin yayımlanması için 
tasarlanmamıştır. 

Enerji dengesi oluşturmak için sektör düzeyinde (demir-çelik, tekstil vb.) verileri elde etme amacıyla 
anketlerin sonuçlarının entegre edilmesi gerekir. İlkesel olarak bu birleştirme işlemi Enerji Anketleri 
Uygulamasında yapılmalıdır ancak şu anda bunun yerine Excel’de yapılmaktadır. Yalnızca 2014 yılına 
ilişkin veriler uygulama üzerindedir. 2010-2014 dönemini kapsayacak şekilde tarihsel verileri elde etmek 
için 3 yıllık veri girilmesi planlanmaktadır. 

Bütün bu bilgiler ışığında, bu sistemler üzerinden mevcut veri akışı aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 

 
Şekil 13: ESİS ver Enerji Anketleri Sistemi üzerindeki mevcut veri akışı 

3.1.1.3. Raporlama 

Eurostat/IEA/UNECE’nin ortak yıllık anketi ETKB tarafından her yıl doldurulmaktadır. Veri sağlayan 
kaynakların sağladığı verilerdeki tutarsızlıklar sebebiyle bazı sorunlar söz konusudur (örneğin EPDK’nin 
sunduğu verilerle ETKB tarafından toplanan veriler farklılık göstermektedir) Bunun da ötesinde 3.1.1.1. 
kısmında da açıklandığı yıllar içerisinde biriken veri konusunda da tutarsızlıklar vardır.    Farklı veri 
kaynakları tarafından sunulan verilerin farklı olması,  ağırlıklı olarak tanımların kurumdan kuruma farklılık 
göstermesinden kaynaklanmaktadır; örneğin EPDK’nin ve IEA’nın gemi yakıtı (bunker) tanımları 
farklıdır. Yıllar içinde  biriken verideki farklılıklar ise, bazı verilerin kapsamlarının son yıllarda 
artmasından, eskiye oranla daha kapsamlı tutulmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bu tutarsızlıklar ile 
alakalı, geçmiş yıllarda detaylı veri bulunmamasından dolayı,  geçmişe yönelik düzeltme 
yapılamamaktadır. (Örneğin ulaştırma ve tarımda kullanılan dizel miktarı)  

ESİS

Enerji 

Anketleri 

Uygulaması

Sanayi

Veritabanı
• TEİAŞ

• TÜİK

• EPDK

• ….

Konsolide 

Anket Yanıtları

• Sınırlı sayıda 

ETKB personeli

• Uluslararası Kuruluşlar



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        52 

3.1.1.4. Yayımlama48 

ETKB istatistiklere farklı bir önem verilen periyodik raporları farklı sıklıklarla yayımlamaktadır. 
 

Tablo 4: ETKB’nin ana yayınları 

Yayın Adı İçerik Sıklık Son 
Yayımlanan 

Mevcut 
diller 

 
 
 
 
 
 
 
Stratejik Plan  

Bu plan, dünyada enerji ve doğal 
kaynaklar alanındaki gelişmelerin 
değerlendirildiği, sahip olunan 
kaynakların ve bu kaynaklara ilişkin 
özel ihtiyaçların tanımlandığı ve bu 
ihtiyaçların azami düzeyde 
karşılanmasına yönelik hedeflerin 
belirlendiği stratejik bir yol haritasıdır.  
Planda şunlar gibi bazı enerji 
göstergeleri sunulmaktadır: tarihsel 
birincil enerji talebinin gelişimi, enerji 
üretiminin gelişimi, kurulu kapasite, 
iletim hatlarının uzunluğu, enerji 
yoğunluğu, ithalat/ihracat vb. Ancak 
raporun asıl amacı istatistikler sunmak 
değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
5 yıllık 

 
 
 
 
 
 
 
Aralık 2014 
(2015-2019 
Strategic 
Plan)   

 
 
 
 
 
 
 
Türkçe 
İngilizce 

 
 
Yıllık Rapor 

ETKB’nin önceki yıldaki faaliyetlerine 
ilişkin bir rapordur. Raporlarda 
çalışanlarla ilgili istatistikler, mali 
bilgiler (harcamalar, fonlar vb.) 
verilmektedir. Raporun asıl amacı 
istatistikler sunmak değildir. 

 
 
Her yıl 

 
 
Nisan 2015 

 
 
Türkçe 

 
Süreli yayınlar 

Süreli yayınların asıl amacı enerji arzı 
ve tüketime, fiyatlara ve madencilik 
faaliyetlerine (maden türleri, üretim 
miktarları vb.) dair istatistikler 
sunmaktır. 

 
Üç aylık 

 
Ocak 2016 

 
Türkçe 

Sektör 
Raporları 
-Elektrik İletimi 
-Elektrik Üretimi 
-Elektrik 
Ticareti 
-Petrol ve Doğal 
Gaz 
-Doğal Gaz 
İletimi  
-Taş Kömürü 
-Kömür 
-
Elektromekanik 

 
 
 
9 sektördeki faaliyetlere genel bakış ve 
faaliyetlerin tarihsel ve son 
zamanlardaki gelişimi sunulmaktadır. 
Bunların her biri için sunulan veriler 
farklılık göstermektedir; bunlardan 
bazıları piyasaya sunulan miktar, 
üretim/ithalat/ihracat miktarları ve 
lisanslı piyasa aktörlerinin sayısıdır.  
Yine sektör raporlarının da asıl amacı 
istatistikler sunmak değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
Her yıl 

 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Türkçe 

 
 

Raporun asıl amacı ETKB’nin ve onun 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının 

 
 

 
 

 
 

                                                   
48  http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa (Yayınlara 'Yayınlar' başlığı altından ulaşılabilir. 27.07.2016 itibarıyla) 
 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
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Mavi Kitap 

amaç ve faaliyetleri hakkında bilgiler 
sunmaktır. Rapor, birincil enerji arzı, 
toplam enerji arzı, kurulu kapasite, 
talep gibi göstergeleri ve kurumlar 
hakkında bazı temel mali bilgileri içerir. 

 
Her yıl 

 
Ekim 2015 

 
Türkçe 

 

3.1.2. EPDK 

3.1.2.1. Toplanan Veriler 

EPDK, dört enerji piyasasına ilişkin enerji istatistiklerini toplamaktadır: doğal gaz, elektrik, petrol ve LPG. 
EPDK doğal gaz dışında yalnızca arz verilerini toplar: üretim, tüketim, satış, ithalat ve ihracat.  

Doğal gaza ilişkin olarak EPDK, özellikle tüketimin sanayi alt sektörlerine göre ayrıntılı dökümü için IEA 
sınıflandırması ve tanımlarını kullanarak alt sektörlere göre ayrıntılı satış verilerini toplar. Hizmetlere 
ilişkin olarak alt sektörlere göre ayrıntılı döküm oluşturulmamaktadır. Gaz tüketimine ilişkin çalışmalarda, 
kojenerasyon ve otoprodüksiyon için gaz kullanımı ayrılmaktadır. Veriler 2014’ten beri gerçekten 
kapsamlı ve güvenilirdir.  
Petrol ürünlerine ilişkin olarak satış verileri, benzin, mazot, biyodizel, ağır fuel oil, havacılık yakıtı, 
denizcilik yakıtı dahil olmak üzere her türlü ürün için toplanmaktadır. Kullanım amacına ilişkin veriler de 
5 ana sektör ve son kullanım için toplanmaktadır: elektrik üretimi, ulaştırma, tarım, termal kullanımlar ve 
balıkçılık. Ancak, veri kalitesinin sağlanamaması sebebiyle artık veri toplanmamaktadır.   Uluslararası 
taşımacılıkta kullanılan bunker yakıtlar (havacılık ve denizcilik yakıtları), vergi oranına göre yerel 
kullanımlardan ayrılmaktadır. Ancak, bunker yakıtların yurtiçi kullanımındaki vergi oranı da sıfırlanmıştır 
bu sebeple bu ölçüt de anlamını yitirmiştir.  

3.1.2.2. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Veriler Bildirim Sistemi (EBİS) aracılığıyla toplanmaktadır. İyi tanımlanmış formatlar ve çoğu MS 
Excel’de olmak üzere standart veri tabloları mevcuttur. Bazı kontroller sistem tarafından yapılabilir ancak 
bazıları elle yapılmaktadır.  

Veri şablonları, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren düzenlemeye tabi 
şirketlere EPDK tarafından temin edilmektedir.  Şirketler, talep edilen bilgileri belirtilen süre zarfında 
sunmakla yükümlüdür. Şablonun doğru bir şekilde nasıl doldurulacağına dair talimatlar içeren bir kılavuz 
doküman da EPDK tarafından internet sitesinde sunulmaktadır.  Paydaşların verilere ilişkin olarak 
değişiklik talebinde bulunması bazı gerekçeler sunulmasıyla mümkündür; EPDK bu taleplere yanıt 
vermekten sorumludur. 

Sisteme veri yükleyen taraflar şunlardır: 

 Elektrik: DSO’lar, İSO, yerleşik perakendeciler, organize sanayi bölgelerindeki lisans sahipleri, 
perakende şirketleri, bazı üretim şirketleri ve ön lisans sahibi üretim şirketleri. 

 Doğal Gaz: İthalatçılar, iletim lisansı sahipleri, depolama lisansı sahipleri, toptan satış lisansı 
sahipleri, CNG lisansı sahipleri, ihracatçılar, dağıtım şirketleri.  

 Petrol: Rafineri lisansı sahipleri, dağıtım lisansı sahipleri, bunker dağıtım lisansı sahipleri, 
depolama lisansı sahipleri, işleme lisansı sahipleri, bağımsız denetim şirketleri, akredite 
laboratuvarlar.  

 LPG: Rafineri lisansı sahipleri, dağıtım lisansı sahipleri, depolama lisansı sahipleri, 
petrokimyasal işleme lisansı sahipleri. 
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EPDK tarafından talep edilen veri setleri Ek IV’te verilmektedir. 

Petrol ürünleri üretim verileri rafinerilerden toplanmaktadır. Elektrik üretimi verileri, üreticilerden değil 
TEİAŞ’tan toplanmaktadır.  

EPDK, anketleri yanıtlamayan taraflara yaptırımlar uygulayabilir.49 

 

3.1.2.3. Verilerin Yayımlanması  

 
Yıllık raporlar tüm piyasalar için oluşturulmaktadır; aylık raporlar ise elektrik dışında tüm piyasalar için 
hazırlanmaktadır. Gelecekte haftalık raporların hazırlanması planlanmaktadır. Aylık raporlar daha 
detaylıyken yıllık raporlar makro düzeydedir50. 2012 aylık raporları ve yıllık raporlar İngilizce olarak 
mevcuttur51. Kalan yayınlar yalnızca Türkçe olarak mevcuttur52.  

 
Tablo 5 : EPDK’nin ana yayınları 

Yayın Adı İçerik Sıklık Son 
Yayımlanan 

Mevcut 
diller 

Elektrik 
Piyasası 
Gelişim 
Raporu 

Elektrik piyasasının ana göstergeleri 
şunlardır: elektrik arzı, ithalatı, ihracatı, 
gün öncesi fiyat ve dengeleme 
piyasaları ve katılımcı sayısı veya 
desteklenen kapasite gibi yenilenebilir 
enerji desteğine dair bilgiler.  

 
Her yıl 

 
2014 

 
Türkçe 

5 Yıllık Üretim 
Kapasitesi 
Projeksiyonları 

Raporda arz açığı olup olmayacağını 
değerlendirmek için kapasite 
projeksiyonları (mevcut üretim 
sistemine ve planlanan yeni üretim 
tesislerine dayalı olarak projeksiyon) ve 
talep projeksiyonları yapılmaktadır.   

 
Her yıl 

 
2014-2018 
yılları arası 

 
Türkçe 

Elektrik 
Piyasası 
Sektör 
Raporları 

Bu rapordaki veriler, Elektrik Piyasası 
Gelişim Raporundaki verilere 
benzerdir. Bu raporun yerine 
muhtemelen Elektrik Piyasası Gelişim 
Raporu geçmektedir. 

Yalnızca 
2011 ve 
2010 yılları 
mevcuttur. 

 
2011 

 
Türkçe 

 
Doğal Gaz 
Aylık Sektör 
Raporları* 

Doğal gaz piyasasının ana 
göstergelerini içerirler: lisanslı piyasa 
katılımcılarının sayısı, üretim, ithalat, 
ihracat, depolama, kullanım, ticaret vb. 

 
Her ay 

 
Ekim 2015 

 
Türkçe 

                                                   
49 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 5. Maddesine göre, 
EPDK enerji piyasaları üzerindeki görevlerini yerine getirirken kamu ve özel kuruluşlardan gerekli bilgileri ve ilgili 
dokümanları talep edebilir. Bu madde, aynı zamanda, bu maddeye ve EPDK'nın düzenlemelerinin ve kurul 
kararlarının dışında hareket eden kurumlara EPDK yaptırımlar (ör. düzenleyici para cezaları veya lisans iptaller) 
uygulayabilir. 
50http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en/content/ministry-energy-and-natural-resources-menr (12.11.2015 
itibarıyla) 
51 http://www.emra.org.tr/index.php/petroleum-market/petroleum-publishments 
52http://www3.epdk.org.tr/index.php/petrol-piyasas/yayinlar-raporlar?id=99 
 

http://www.officialstatistics.gov.tr/?q=en/content/ministry-energy-and-natural-resources-menr
http://www.emra.org.tr/index.php/petroleum-market/petroleum-publishments
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(bazı veriler şirket ve/veya şehir 
düzeyinde çok detaylıdır). 

Doğal Gaz 
Yıllık Sektör 
Raporları* 

Aylık yayınla aynı içerik  Her yıl 2014 Türkçe ve 
İngilizce 
(yalnızca 
bazıları) 

Petrol Aylık 
Sektör 
Raporları*  

Raporda verilen petrol sektörünün ana 
göstergeleri üretim, ithalat, ihracat, 
bunker satışları ve şirketlerin petrol 
türlerine göre diğer satışları. 

Her ay Eylül 2015 Türkçe ve 
İngilizce 
(yalnızca 
bazıları) 

Petrol Yıllık 
Sektör 
Raporları* 

Petrol Aylık Sektör Raporlarıyla aynı 
içerik 

Her yıl 2014 Türkçe ve 
bazıları 
İngilizce 

Petrol 
Fiyatlandırma 
Raporu  

Petrol ürünleri, vergiler, ürünlerin fiyat 
oluşumu, tarafların kar marjları vb. 
raporda verilmektedir. 

Her ay Kasım 2015 Türkçe 

LPG Aylık 
Sektör 
Raporları*  

Raporda verilen LPG sektörünün ana 
göstergeleri üretim, ithalat, ihracat  ve 
şirketlerin LPG türlerine göre satışları. 

Her ay Eylül 2015 Türkçe  

LPG Yıllık 
Sektör 
Raporları* 

 LPG Aylık Sektör Raporlarıyla aynı 
içerik  

Her yıl 2014 Türkçe ve 
İngilizce 
(yalnızca 
bazıları) 

Düzenlemeye 
Tabi Tarifeler 

Uygun piyasalar için son müşteri 
tarifeleri, dağıtım, iletim, depolama vb. 

3 ayda bir Ocak 2016 Türkçe 

“*” ile işaretlenmiş raporlar, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanmaktadır. 
 
EPDK ayrıca yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için düzenlemeye tabi piyasalara ilişkin bilgileri sunmak 
üzere bazı kılavuz ilkeler yayımlamaktadır. Bunlar periyodik raporlar değil ihtiyaç olduğunda yayımlanan 
bilgilendirici raporlardır. Yenilenebilir Enerji Destek Programından faydalanan yenilenebilir enerji 
üreticilerinin listesi de EPDK tarafından duyurulmaktadır.   
 

3.1.3. TÜİK 

3.1.3.1. Toplanan Veriler  

TÜİK, iki ana konuya ilişkin olarak veri toplama sorumluluğuna sahiptir: elektrik ve gaz fiyatları ve katı 
yakıtlar. TÜİK ayrıca zaman zaman anketler yaparak endüstriyel enerji tüketimine dair verileri 
toplamaktadır. 

TÜİK, EUROSTAT’ın tüketim aralıklarına dayanan koşullarına uygun olarak hane halkları ve endüstri 
için son kullanıcı elektrik ve doğal gaz fiyatlarına dair verileri 2007’den beri toplamaktadır.  

Doğal gaza ilişkin olarak tüketim düzeyine göre gaz fiyatının hesaplanması o kadar da zor değildir. 
Ancak elektriğe ilişkin olarak bazı sorunlar söz konusudur çünkü 4 bağlantı türü için fiyat farklıdır.  

Elektrik fiyatı verileri elektrik şirketlerinden toplanmaktadır (örneğin tüm dağıtım şirketleri ve bazı toptan 
tedarikçiler). 

Aynı zamanda, TÜİK ilgili Bakanlıklardan emisyon istatistikleri toplamaktadır. 

TÜİK, kurumlardan veri talep etmek için yasal yetkiye sahiptir.  Veri talebinde bulunulan kurum ilgili 
verileri sunmazsa TÜİK kuruma ceza verme yetkisine sahiptir.  Birçok enerji verisi ETKB’den 
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alınmaktadır. TÜİK, ETKB’den enerji istatistikleri alma hakkına sahiptir; bu yüzden TÜİK genel olarak 
ETKB’nin veri sisteminde yapılabilecek iyileştirmeleri iyi bilmektedir.  

3.1.3.2. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

TÜİK 5-10 yılda bir enerji tüketim anketleri yapmaktadır; son anket 2005’te yapılmıştır. Bu, 25.000 şirketi 
kapsayan internet tabanlı bir ankettir. Anketlerde hem miktarlar hem de değerler yer almaktadır (ancak 
hepsi zorunlu değildir) ve yanıtlama oranı oldukça yüksektir (2005 anketi için yaklaşık %90). Kapsam 
ve süre, 2.000 şirketi kapsayan ancak her yıl yapılan ETKB’nin anketininkinden oldukça farklıdır.  Ayrıca 
ETKB, enerji-yoğun endüstrilere daha çok odaklanmakteyken TÜİK, NACE sınıflandırmasına göre 
çalışmaktadır.   

Son kullanıma göre hane halkları enerji tüketimi verileri hususuna AB daha fazla önem verdiğinden ve 
bu veriyi değerlendiren herhangi güncel bir çalışma veya anket olmadığından TÜİK, bu konunun nasıl 
ele alınacağına dair Bakanlıkla görüşecektir.  Ekim 2014’te 6 tipik (iklim açısından) ilden hane halkı 
verilerine (180 anket) ilişkin bir pilot proje uygulanmıştır ve 2017 için aynı nitelikli daha büyük bir projenin 
uygulanması planlanmaktadır. 

Kömür verileri, iki büyük üreticiden (TKİ ve TTK) toplanmaktadır.  

TÜİK birçok kurumla birlikte çalışmaktadır ancak kendi internet sitesinde merkezi veri havuzuna erişim 
sunma eğilimine sahip değildir. Onun yerine söz konusu kurumlar verileri kendi internet sitelerinde 
yayımlarlar ve TÜİK bu kurumlardan belirli veri tablolarını alarak internet sitesinde yayımlayabilir. TÜİK 
verileri yeniden yayımlamak yerine toplu halde/özet halinde sunar.  

Dağıtımcılar ve toptan tedarikçilerden toplanan veriler dışında TÜİK EPDK’den veri toplamaktadır (lisans 
sahibi verileri). TÜİK talepte bulunur ve şirketler talep edilen verileri sunar.  TÜİK verilerin toplanmasına 
ilişkin olarak EPDK ile birlikte çalışmaktadır.  

TÜİK, kullanılan SAS programıyla birlikte internet tabanlı bir sisteme sahiptir. Gerekli tüm veriler ilk 
olarak toplanıp 26 bölgesel ofiste teyit edilmektedir (fiziksel değerlerin yanı sıra zaman serileri analiz 
edilmektedir) (TÜİK Ankara ofisince toplanan doğal gaz verileri hariç). Verilerde tutarsızlık olması 
durumunda bu ofisler teftiş uygular. TÜİK yeterli bir sisteme sahiptir ancak yine de verilerin kalitesinin 
iyileştirilmesi mümkündür. 

2005’te çıkarılan bir Kanun, ilgili yayınlarla istatistiklere dair 5 yıllık uygulanmasını öngörmektedir (Ulusal 
Resmi İstatistik Programı - URİP). İlk 5 yıllık dönemde temel paydaşlar belirlenmiş TÜİK, Türkiye’de 
istatistiksel çalışmalara yönelik merkezi kurum haline gelmiştir. Şu anda URİP 2016’ya kadar ikinci 5 
yıllık dönemdedir. 2. dönemde veri kalitesinin ve verilerin idaresinin iyileştirilmesine (idari veri kayıtlarının 
uygulamaya konması gibi) odaklanılmaktadır. Faaliyetler iki şekilde gerçekleştirilmektedir: 

Ulusal çalışma gruplarının (ETKB, STK’ler, akademi, ilgili sektörler ve diğerlerini  içeren) toplantıları yılda 
iki kez düzenlenmektedir.  İdari kayıtlardan istatistiklerin üretilmesine odaklanılmaktadır ve ilgili 
kurumların idari kayıt sistemleri araştırılmaktadır. Çalışma gruplarındaki tartışmalar, verilerin 
kullanılabilirliği, AB’ye raporlama, potansiyel iyileştirmeler, bunları gerçekleştirme şekli, kimin ne istediği, 
bunlar kimin temin edebileceği, nelerin eksik olduğu ve bunların nasıl tamamlanabileceği vb. ile ilgilidir. 
Enerji verilerindeki farklılıklar belirlenmekte ve TÜİK bunları çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Her 
bir çalışma grubu, ilgili kurumlarla paylaşılan toplantı tutanaklarına sahiptir. Çalışma grubu bilgileri 
gizlidir. 

İstatistik konseyi üst düzey toplantılar düzenler (yaklaşık 50 katılımcıyla). Yönetmeliklerde ve idari 
konulardaki değişikliklere ilişkin genel tavsiyelerde bulunma imkanına sahiptir ve bunlar Bakanlar Kurulu 
tarafından önerilir (bu şekilde eylemlere dair yasama gücü söz konusu olur). 2 yıl önce kurumsal 
düzeyde idari kayıtlar üzerinde çalışmışlardır: hangi kurumun hangi verilere sahip olduğu, bunların nasıl 
saklanacağı, nereye rapor edileceği analiz edilmiştir. 
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Veri kalitesinin etiketlenmesi ikinci dönemde  teşvik edilmiştir ve sektör faaliyetlerini kapsamaktadır. 
Genellikle ilgli taraf (başvuran taraf), verilerin tasdik edilmesi için talepte bulunur ve AB uygulama 
kanununa (üst veri, sıklık, zaman, veri güvenliği, veri yapısı, verilerin kullanılabilirliği, altyapı gibi 10 
değerlendirme kriterini içeren) göre bir yanıt alır. TÜİK değerlendirme yapmaktan sorumludur ve 
istatistiklere bir puan verir. Dolayısıyla TÜİK, başarılı değerlendirme sonucunda verileri istatistiksel 
yeterliliğine ilişkin olarak etiketler veya tavsiyelerle ve talep edilen iyileştirmelerle başvuran tarafa bir 
iade raporu sunar.     Bu sertifika başvuran tarafın internet sitesinde görülebilir. Bu çalışma geçen yıl 
başladığından tüm taraflar verilerine ilişkin bu sertifikayı henüz almamıştır (ETKB dahil - çünkü henüz 
istememiştir).  Orman Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı istatistikleri için ilgili etiketleri 
almıştır.  Merkez Bankası ve Çevre Bakanlığının başvurularına ilişkin işlemler devam etmektedir. 

 

3.1.3.3. Verilerin Raporlanması 

TÜİK, AB tarafından belirlenen tüketim aralıklarına göre hane halkları ve endüstri için son kullanıcı 
elektrik ve doğal gaz fiyatlarına dair verileri 2007’den beri EUROSTAT’a sunmaktadır. TÜİK, EDAMİS 
adlı sistem aracılığıyla EUROSTAT’la verileri paylaşmaktadır.  

Aylık katı yakıt verileri de EUROSTAT’a gönderilmektedir. 

Çevresel veriler doğrudan olmasa da AB’ye sunulmaktadır ve Çevre Bakanlığı bu iletişimden 
sorumludur. 

TÜİK, AB kurumlarına veya diğer uluslararası kurumlara verileri göndermekten sorumludur. Bu amaçla 
TÜİK bir portal hazırlamıştır (veri iletimi envanter portalı).  Portalın amacı verilerdeki tutarsızlıkları 
ortadan kaldırmaktır. Verilerin portala Türk taraflarınca yüklenmesinin ardından TÜİK bilgilendirilir ve 
ilgili yabancı taraflara verileri indirebileceklerini bildirmek için otomatik olarak bir bildirim gönderilir. TÜİK 
verileri kontrol edebilecektir (uluslararası düzeyde veri kalitesinin iyileştirilmesi amacıylabir ilk adımdır). 

3.1.3.4. Verilerin Yayımlanması  

TÜİK enerji hakkında bazı temel verileri yayımlamaktadır53.  Ancak ETKB enerjiyle ilgili verileri 
yayımlama sorumluluğuna sahiptir. 

Sera gazı emisyonları, atık, su ve atık su istatistikleri TÜİK’nin internet sitesinde yer almaktadır. 

TÜİK tarafından her yıl Aralık ayında ulusal bir veri yayımlama takvimi duyurulmaktadır. Kurumların 
takvime uygun hareket etmesi gerekmektedir. Gerekli veriler bazı gerekçelerle yayımlanamadığında 
TÜİK bunu gerekçeleriyle halka açıklar. 

Toplanan verilere dair bir rapor, TÜİK’nin internet sitesinde İngilizce olarak yer almaktadır54. 

Özet olarak, TÜİK enerji sektöründe bazı faaliyetler sürdürmektedir. Bu faaliyetler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir: 

 

 

                                                   
53 http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1029 (12.11.2015 itibarıyla)  
54 http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (12.11.2015 itibarıyla) 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1029
http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Tablo 6 : Enerji İstatistiklerine ilişkin TÜİK'in sürdürdüğü Faaliyetler 

Veri Toplanması Enerji kullanımı hususunda hane ve endüstri anketleri yapmak.  

Hane halkı ve endüstri için, ETKB, EPDK ve piyasa oyuncularından, son 

kullanıcı elektriği ve doğal gaz fiyatlarını toplamak.  

TKİ ve TTK'dan her ay kömür verileri toplamak.  

İlgili bakanlıklardan emisyon istatistikleri toplamak. 

Veri Kalitesi Enerji verilerindeki problemleri bulmak ve bu farklılıkları gidermek için tedbirler 

alma hususunda insiyatif kullanmak.  

Verilerin vakitli yayımlanmasını gözlemlemek. 

İstatistiklere ilişkin uluslararası kuralları ve standartları takip edip gerektiğinde 

bunları uygulamak için insiyatif kullanmak. 

Veri Raporlanması 
ve Veri 
Yayımlanması 

Eurostat'a son kullanıcı elektrikve doğal gaz fiyatlarını raporlamak  

IEA/Eurostat'a aylık kömür verilerini raporlamak.  

IEA/Eurostat'a yıllık emisyon istatisliklerini raporlamak. 

İnternet sitesi aracılığıyla özet istatistikler yayımlamak. 

 

3.2. Elektrik ve Doğal Gaza İlişkin Ek Veriler  

Bu bölümde elektrik ve doğal gaz iletim şirketleri olan TEİAŞ ve BOTAŞ ve piyasa işletmecisi EPİAŞ 
tarafından yayımlanan ek veriler ele alınmaktadır.  

3.2.1. TEİAŞ 

 
Tablo 7 : TEİAŞ’nin ana yayınları 

Yayın Adı İçerik Sıklık Son 
Yayımlanan 

Mevcut 
diller 

Ara Bağlantı 
Hatlarının Net 
Transfer 
Kapasitesi 

Ara bağlantı (enterkoneksiyon) 
hatlarının transfer kapasitesi tek 
hat şemalarıyla sağlanmaktadır. 

Yok Eylül 2015 Türkçe 

5 Yıllık Üretim 
Kapasitesi 
Projeksiyon 
Raporları 

Raporda, arz açığı olup 
olmayacağını değerlendirmek 
üzere kapasite projeksiyonu 
yapılmaktadır. Söz konusu 
projeksiyon yapılırken, mevcut 
üretim sistemi, yeni üretim tesisleri 

Her yıl Haziran 2014 
(2014-2018 
dönemi için) 

Türkçe 
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ve çalışmanın yapıldığı dönemde 
lisanslanmış ve üretime geçmesi 
beklenen santraller göz önünde 
bulundurulmaktadır. Raporda 
sunulan veriler talep 
projeksiyonları ve planlanan ve 
mevcut enerji santrallerinin kurulu 
gücüdür. 

Yıllık Rapor TEİAŞ’nin önceki yıldaki 
faaliyetlerine ilişkin bir rapordur. 
Raporlarda yatırımlar, çalışanlarla 
ilgili istatistikler, mali bilgiler 
(harcamalar, fonlar vb.) 
verilmektedir. Raporun asıl amacı 
istatistikler sunmak değildir. 

Her yıl Nisan 2015 Türkçe ve 
İngilizce 

Stratejik Plan  TEİAŞ’nin stratejik planında hem 
iletim sistemine hem de kurumsal 
yapıya ilişkin hedeflere dair bilgiler 
sunulmaktadır.  

5 yılda bir 2014 (2015-
2019 dönemi 
için) 

Türkçe 

Elektrik 
Üretim/İletim 
İstatistikleri 

Kurulu güç, elektrik üretim 
talebi/kayıpları, termik 
santrallerde yakıt kullanımı, 
ithalat/ihracat, yatırımlar, iletim 
hatları ve trafolar vb. gibi çeşitli 
istatistikleri içerir. 

Her yıl Ekim 2015 
(2014 verisi 
yayımlanmıştır) 

Türkçe ve 
İngilizce 

Yük Tevzi 
Raporları 
(İşletme 
Raporları) 
 

Sunulan veriler şunlardır: 
-Kurulu Kapasite 
-Günlük İşletme Raporları (pik 
yük, bölgesel pik yükler, yük şekli, 
üretim/ithalat/ihracat, barajlarda 
giren su) 
-Günlük frekans bilgileri 

Günlük Aralık 2015  Türkçe 

 
TEİAŞ, kamuya açık bu yayınların yanı sıra, Eurostat, Uluslararası Enerji Ajansı ve Eurelectric gibi 
uluslararası kuruluşlarla da periyodik olarak veri ve rapor paylaşımı gerçekleştirmektedir. Raporlamalar, 
TEİAŞ’ın Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi altındaki Üretim Planlama ve İstatistik Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır.  

EuroStat’a Gönderilen Anketler 

 M1 Anketi: Aylık olarak üretim (santral iç tüketimi dahil), ithalat, ihracat, tüketim verileri 
gönderilmektedir. Üretim Planlama ve İstatistik Müdürlüğü, verileri toplam (kırılımsız) olarak Milli 
Yük Tevzi Merkezinden (MYTM) almakta ve raporlanmaktadır.  Anket  EuroStat’a Web Portal 
aracılığıyla gönderilmektedir. 

 M2 Anketi: Bu sene pilot çalışma olarak başlatılmıştır. Yıllık olarak brüt ve net 
üretim/ithalat/ihracat verileri aylık kırılımda istenilmektedir. Üretimde kaynak kırılımı daha 
detaylı istenmektedir. (Ör. Güneş için fotovoltaic ve thermal ayrımı vb.) İletim ve dağıtım 
kayıpları da gönderilmektedir. 

 M3 Anketi: Aylık olarak brüt ve net üretim verisi, yakıt tipi bazında kırılımla raporlanmaktadır. 
Üretim,ticaret ve tüketim verileri kırılımlı olarak MYTM’den alınmaktadır. Santrallere ilişkin 
olarak otoprodüktör haricindeki termik santrallerin yakıt bilgileri ve yakıt tüketimleri ve yakıt 
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stokları da Eurostat tarafından istenmektedir; bu veriler aylık olarak santrallerden anketler 
aracılığıyla toplanmaktadır. Anket  EuroStat’a Web Portal aracılığıyla gönderilmektedir. 

 National Electricity Statistics: Eurostat’ın farklı bir biriminin istemiş olduğu veriler e-mail 
yoluyla gönderilmektedir. Kaynak bazında net üretim, ithalat, ihracat verileri paylaşılmaktadır. 

IEA’ya Gönderilen Anketler 

 Aylık Anketler: Elektrik üretiminin kaynak bazında kırılımı, ithalat, ihracat ve tüketim verisi 
gönderilmektedir. 

 Yıllık Anket:  Otoprodüktör ve lisanslı santrallere ilişkin brüt ve net elektrik üretimi, ısı üretimleri, 
yakıt harcamaları ve verimleri farklı kategorilere kırılımlarına göre toplanmaktadır.  Anket, 
geçmiş dönemlere ilişkin zaman serilerini de içeren MS Excel dosyası ile toplanmaktadır.  

Bir önceki yıla ilişkin verileri içeren anketin gönderilmesi için son tarih 30 Eylül olup; santallerden 

bu veriler Ocak ayında toplanmaya başlanmaktadır.  Bu anket aynı zamanda Birleşmiş 

Milletlere, Avrupa Birliği’ne ve EuroElectric’e gönderilmektedir. Bu anket tüm kurumlar için 

ortaktır.  

 Mini Questionnaire: Elektrik ve Isı anketidir. Yıllık anketin özeti şeklinde, Mayıs ayında teslim 
edilen bir rapordur. 

EuroElectric’e Gönderilen Anketler 

 Power Statistics Questionnaire:  Kurulu güç, inşa halindeki kurulu güç, yakıt tipi vb bilgilerle 
birlikte, üretim verisi gönderilmektedir. Emisyonlar ve dengeye dair istenen bilgiler de mevcuttur; 
TEİAŞ bu bilgileri, Bakanlıktaki diğer departmanlardan alarak paylaşmaktadır. Anketler, e-mail 
olarak gönderilmektedir. 

 

3.2.2. BOTAŞ 
Tablo 8 : BOTAŞ’ın ana yayınları 

Yayın Adı İçerik Sıklık Son 
Yayımlanan 

Mevcut 
diller 

Yıllık Rapor BOTAŞ’ın önceki yıldaki 
faaliyetlerine ilişkin bir rapordur. 
Raporlarda yatırımlara dair bilgiler 
ve mali bilgiler (harcamalar, fonlar 
vb.) verilmektedir. Raporun asıl 
amacı istatistikler sunmak değildir. 

Her yıl 2014 Türkçe  

Stratejik Plan  BOTAŞ’ın stratejik planında hem 
iletim sistemine hem de kurumsal 
yapıya ilişkin hedeflere dair bilgiler 
sunulmaktadır.  

5 yılda bir 2014 (2015-
2019 dönemi 
için) 

Türkçe 

Sektör 
Raporları 

Enerji talebi, üretim, depolama, 
satış ve doğal gaz fiyatlarına dair 
istatistikler sunulmaktadır. Ayrıca 
küresel ve ulusal doğal gaz 
sektörüne genel bir bakış 
sunulmaktadır. 

Her yıl 2014 Türkçe 
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BOTAŞ ayrıca serbest müşterilere, dağıtım şirketlerine ve LNG tüketicilerine yönelik toptan satış 
tarifelerini internet sitesinde yayımlamaktadır. 

3.2.3. EPİAŞ 

 

Piyasa işletmecisi, kendi internet sitesi üzerinden piyasa bilgilerini sunmaktadır. Veriler, gün öncesi 
piyasa ve dengeleme piyasası bilgilerini, serbest müşteri bilgilerini, lisanslı piyasa katılımcılarının 
sayısını, enerji santrali kesintilerini vb. içerir.  
 
 

Tablo 9 : EPİAŞ’nin ana yayınları 

Yayın Adı İçerik Sıklık Son 
Yayımlanan 

Mevcut 
diller 

İSKK 
Her saat için iletim sistemi kaybı 
katsayılarını gösteren bir veri 
tablosudur.  

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe ve 
İngilizce 

PDF ve SMF 
Listesi 

Saatlik Piyasa Denge Fiyatı ve 
Sistem Marjinal Fiyatını içeren bir 
veri tablosudur. 

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe ve 
İngilizce 

Günlük Rapor 

EPİAŞ’nin gerekli yükü 
dengelemeye yönelik saatlik 
faaliyetlerine ilişkin bir veri 
tablosudur. Yük tahmin planları 
(MWh), ikili sözleşmeler (MWh) ve 
dağıtılmayan yük miktarı (MWh) 
gibi bilgiler her saat 
paylaşılmaktadır. 

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe ve 
İngilizce 

Kesinti/Bakım 
Bildirim 
Raporu 

Elektrik şebekesine bağlı enerji 
santralleri, trafolar ve transfer 
hatlarındaki onarım ve bakım 
çalışmalarına dair bilgileri sunar. 

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe 

Kısıt Maliyet 
Raporu 

Her şehir için 
yükleme/boşaltmaların ve 
kısıtların maliyetleri ve bunlara 
ilişkin talimatları sunar. 

Her Gün  
Erişim 
gününde* 

Türkçe 

Piyasa Gelişim 
Raporu 

Lisanslı piyasa aktörlerinin sayısı, 
serbest tüketiciler, ortalama 
fiyatlar, hacimler, PDF ve SMF 
fiyat ortalamaları, çoklu tarife fiyat 
ortalamaları hakkındaki verileri 
sunar. 

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe ve 
İngilizce 

EPİD Günlük 
Raporu 

Gün öncesi piyasa ve dengeleme 
piyasasına ilişkin fiyatlar ve 
hacimler, talimatlar, YEKDEM’e 
tabi yenilenebilir enerjinin üretim 
tahminleri hakkında istatistikleri 
sunar. 

Her Gün  
Erişim 
gününde* 

Türkçe 

Gün İçi 
Piyasası 
Raporları 

Gün içi piyasasındaki 
sözleşmeler, teklifler ve işlemler 
hakkındaki bilgileri sunar.   

Her Gün  
Erişim 
gününde* 

Türkçe 

YEKDEM 
Raporları 

Yenilenebilir enerji üretimi ve 
tahmini, spot piyasa teklifleri, 

Her Gün 
Erişim 
gününde* 

Türkçe ve 
İngilizce 
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portföy gelirler, dengesizlik 
miktarları ve maliyetleri 
hakkındaki bilgileri sunar. 

EPİD Günlük 
Raporu 

Fiyatlar, piyasa hacimleri, 
talimatlar, üretim tahminleri 
hakkındaki istatistikleri sunar. 

Her Gün  
Erişim 
gününde* 

Türkçe 

Son olarak 1 Şubat 2016’da erişim sağlanmıştır. 
 

3.2.4. TEDAŞ 

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 02/04/2004 tarih ve 2004/22 sayılı ÖYK Kararı ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınmıştır. TEDAŞ’a ait dağıtım şirketlerinin özelleştirilmelerinin 
tamamlanmasının ardından, TEDAŞ hala Maliye Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. Enerji istatistikleri ile alakalı olarak yürüttüğü faaliyetlerden ötürü, bu bölümde 
çalışmalarına yer verilmektedir.  

TEDAŞ enerji istatistikleri ile ilgili olarak mevcut durumda, dağıtım istatistiklerinin toplanmasından ve 
paylaşılmasından sorumlududur. Türkiye genelinde il bazında üretim, dağıtım ve tüketim istatistiklerini 
yıllık olarak dağıtım şirketlerinden toplamakta, bu verileri TEİAŞ, EPİAŞ, EÜAŞ, perakende şirketleri ve 
dağıtım şirketleri, Bakanlık ve TUIK ile paylaşmaktadır. 

Veriler dağıtım şirketlerinden Excel formatında formlar ile senelik bazda toplanmaktadır. 21 dağıtım 
bölgesinden il bazında toplanan veriler konsolide edildikten sonra basılı bir kitap haline getirilmekte, ve 
kitap formatında dağıtım ve perakende şirketleriyle paylaşılmaktadır. Excel formatındaki konsolide 
veriler ise, ETKB, TÜİK, EPİAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ile paylaşılmaktadır. Verilerin toplanması ya da 
paylaşılması esnasında herhangi bir sistem kullanılmamakta, exceller e-posta yolu ile gönderilmektedir.  

Bu verilerin, dağıtım ve perakende şirketlerinin ticari anlamda hassasiyet oluşturabilecek verileri 
olduğunun düşünüldüğü belirtilmiştir. Bu sebeple kamuya açık bir şekilde internet sitesinde 
paylaşılmamaktadır. Fakat, e-posta yoluyla talep edilmesi halinde, akademisyenler, araştırma görevlileri 
ve öğrenciler gibi. bu verileri  çalışmaları ve araştırmalarında kullanacak kişilerin veri ihtiyaçlarını 
karşıladıklarını da belirmişlerdir.  

3.3. Enerji Hesapları 

 
Bu bölüm Türkiye’deki enerji hesaplarındaki son gelişmelere ve mevcut duruma değinmektedir. 
 
Çevresel hesapların bir parçası olarak, çevrenin ekonomiye ve ekonominin çevre üzerindeki etkisini 
ölçmek için enerji hesapları ekonomik ve çevresel bilgilerin ortak bir çerçevede toplanması amacıyla 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, halihazırda Türkiye, ekonomi ve çevre arasındaki etkiyi 
değerlendirmek için bir enerji hesabına sahip değildir. 
 
Avrupa ülkelerinde, enerji hesapları ile ilgili veri toplama gönüllülük temelinde gerçekleşmektedir; 
bununla birlikte, 2017 yılında zorunlu hale gelecektir. Buna göre, mevcut talep edilen veri setleri ile 
birlikte enerji hesaplarına ilişkin verilerin de Türkiye’den talep edilebilmesi olasıdır. Bu sebepten, AB’ye 
istenilen verileri sağlamak ve AB faaliyetleri ile daha iyi istatistiksel uyum sağlamak anlamında, 
Türkiye’nin kendi enerji hesaplarını hazırlaması gerekmektedir. 
 
Halihazırda, TÜİK, ilgili tablolardan ve anketlerden gerekli verileri toplayarak, 2014 ve 2015 yıllarına ait 
enerji hesapları üzerine faaliyet yürütmektedir. TÜİK’ın amacı kendi enerji hesaplarını 2018 yılında 
yayımlamaktır. 
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4. Farklılıklar ve İyileştirme Alanları 
 
 
Bu bölümün amacı, enerji istatistiklerinin, enerji dengesinin ve enerji hesaplarının toplanması, işlenmesi 

ve raporlanmasında; mevcut durumda varolan görev, sorumluluk ve prosedürlerin incelemesini  yapmak 

için ETKB’deki konunun analizinden elde edilen girdileri incelemek ve AB tarafından kabul edilen temel 

ilkeleri gözden geçirmektir.  

ETKB ve ilişkili kuruluşları tarafından toplanan verilerin kalitesi farklı şekillerde değerlendirilmiştir: 

verilerin üretim şekli, veri toplama şekli –ki hata riskine dair bilgi verir- (örneğin veriler elle girilmek 

zorundaysa elektronik dosyalarla aktarılmasına kıyasla daha büyük bir risk söz konusudur) ve son olarak 

kullanılan doğrulama işlemi (yani işlenen veriler üzerinde hangi kontrollerin yapıldığı). 

Verilerin bilgiye dönüşme süreci bir veri merkezince temsil edilmektedir ve oldukça stratejiktir. Bir veri 

merkezi farklı türlerde verileri, çeşitli kaynak sistemlerden (operasyonel sistemler) periyodik olarak, 

gerçek zamanlıya yakın bir şekilde veya gerçek zamanlı olarak toplar ve bunları ilişkilendirir, örüntüler 

bulur ve son kullanıcıların analizde bulunmasına, raporlar almasına veya yönetim için gösterge tabloları 

oluşturmasına olanak tanır.  

Enerji veri merkezi, enerji ile ilgili uyumlulaştırılmış ve merkezileştirilmiş verileri içerir ve politika yapıcılar, 

düzenleyiciler ve hatta özel şirketler için önemlidir. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, arz güvenliği ve 

ülkelerin enerjiyle ilgili konularda bağımlılığı gibi yeni kavramların ortaya çıkmasıyla birlikte, bir ülkenin 

enerjiyle ilgili verileri daha önemli hale gelmiş; sınırlarının ötesine geçmiştir. 

Hedeflenen enerji verileri merkezi yapısına ulaşmak için farklılıklar ve iyileştirme alanları üç boyutta 

analiz edilmiştir: 

 Veri  

 Çözüm  

 Organizasyon 

 

Aşağıdaki tablo genel enerji istatistikleri için boşluk analizini üç boyuta ilişkin olarak özetlemektedir. 

ETKB'de kullanılan sistemler ESİS ve Enerji Anketleri Uygulaması'yla sınırlı olduğundan çözümün 

yalnızca bu iki sistemi kapsadığı dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, veri ve organizasyon kısmı ETKB 

ve bağlı kurumlarındaki tüm veri ve organizasyonları kapsamaktadır. 
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Tablo 10 : Enerji istatistikleri için boşluk analizi sentezi 

Boyut Konu Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri 

Toplanan veri 

 

Verinin kapsamı AB ülkelerinde talep edilenle tutarlıdır.  

Yeni veri tanımları geriye dönük verilere 

uygulanmadığından (otoprodükterler, tarım ve 

taşımacılıkta petrol tüketimi) veri serilerinde bazı 

bozukluklar kalmıştır. 

Ancak AB ülkelerinde önemli hale gelen yeni alanlarda 

ya enerji tüketiminde (nihai kullanım tüketimi) ya da nihai 

kullanımın yenilenebilir enerji kırılımında (ısı 

pompalarının çevre havası) bazı boşluklar vardır. 

Veri kalitesi Arz verisinin kalitesi iyidir ancak enerji tüketim verisine 

ilişkin bazı kalite sorunları mevcuttur. Özellikle “diğer 

sanayiler” in yüksek olması ve bazı alt sektörlerde 

tüketimin düşük belirtilmesi, sanayide ve binalarda 

yüksek enerji tüketicilerinden veri toplanması 

konularında sıkıntılar mevcuttur. Bu düşük kaliteli veri de 

enerji verimliliği ve enerji talep projeksiyonları alanında 

ETKB’nin çalışması için yeterli olmamaktadır. 

TÜİK farklı kaynaklardan gelen verileri etiketlemeye 

başlamıştır. Ancak, ETKB henüz kendi verisinin 

kalitesine dair etiketleme için bir talepte bulunmamıştır. 

Verinin 
toplanması ve 
işlenmesi 

 

Verilerin şirketlerden toplanma sürecinde bazı tekrarlar 

vardır; çünkü aynı veriler ETKB tarafından ve ETKB’ye 

bağlı farklı kurumlar tarafından ayrı ayrı toplanmaktadır; 

Verinin toplanması, işlenmesi ve raporlanmasını 

merkezileştirecek ve organize edecek gerçek bir Enerji 

Veri Merkezine ihtiyaç vardır. 

Verinin 
raporlanması 

Uluslararası kurumlara (IEA ya da Eurostat) veri 

raporlaması iyi bir şekilde işlemektedir ve ETKB ve TÜİK 

raporlama mekanizmasını oldukça uygun bir şekilde 

kullanmaktadırlar. Bu kurumlardan her birinin 

sorumluluğu, açık ve net bir şekilde belli olmasına 

ragmen, her yakıt türü için başka bir kurumun sorumluluk 

sahibi olması,uluslararası kuruluşlar için birden fazla 

kontak noktası oluşturmaktadır ve bu tercih edilen bir 

durum değildir.    

Verinin 
yayımlanması 

 

EPDK tarafından yayınlanan verinin kapsamı oldukça 

fazladır; ancak yalnızca piyasa verisi ile sınırlıdır. 

ETKB’nin istatistiki yayınları daha az sistematiktir ve 

çoğu AB ülkesinde yapıldığı gibi farklı enerji kaynaklarını 

ve sektörden enerji tüketimlerini eşit bir şekilde 

kapsayacak gerçek bir istatistik yayını bulunmamaktadır. 
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Buna ek olarak, yayımlar kullanılabilir bir formatta 

değildirler (örn. genellikle pdf dosyası olarak yayımlanır, 

Excel sayfası ya da üzerinde çalışılabilir başka bir 

formatta mevcut değildir.)  

Çözüm Verinin 
Başlatılması 

Gerekli tüm veriler, web hizmetleri, veritabanı linki ya da 

Dosya Transfer Protokolü gibi uygun yollarla biraraya 

getirilmemektedir. Bazı manuel veri entegrasyonları 

yaşanmaktadır. ETKB, bağlı kurumlarda ESIS 

kullanarak veri toplasa da büyük tüketicilerden veri 

toplamak için Enerji Anketleri Uygulaması (IPS olarak 

bilinir) kullanılmaktadır. TEİAŞ gerekli veriyi 

santrallerden Excel dosyasıyla toplamakta, YEGM veri 

toplamak için kendi portali ENVER’i kullanmakta ve 

EPDK, veri toplama ve işleme amacıyla kendi Bildirim 

Sistemini kullanmaktadır. Veri çeşitli kaynaklardan çeşitli 

yollarla toplanmaktadır ve bunlar arasında bir 

entegrasyon bulunmamaktadır. 

Veri Ambarı ESIS’te, veri entegrasyonu için süreç temelli kontrol 

sağlayan bir Şirket Hizmet Yolu yapısı bulunmamaktadır. 

Dahası, veri entegrasyonuna ilişkin bir sorunla 

karşılaşıldığında, bu soruna sebep olan süreç kolayca 

tespit edilememekte ve genellikle giriş verisi manuel 

olarak kontrol edilip sisteme öyle entegre edilmektedir. 

Geliştiriciler ve idareciler için çok sayıda manuel iş 

bulunmaktadır. 

Veri Çıktısı ESIS kamuya ve diğer kurumlara veri yayımlamak üzere 

tasarlanmamıştır. Esnek raporlama çözümleri mevcut 

durumda kullanılmamaktadır. 

Veri Yönetimi, 
Güvenlik ve 

Felaket Yönetimi 

ESIS veri yayımlamak üzere tasarlanmadığından, 

ESIS’in mevcut kullanıcıları genel olarak Arz Güvenliği 

Departmanı ve İstatistik Departmanıdır. EIGM dışındaki 

diğer kurumlar yalnızca girdikleri veriyi görebilmektedir. 

Aynı kurumdaki farklı departmanların da sisteme 

birbirlerinin yükledikleri verileri görme izinleri yoktur.  

ESIS için bir felaket yönetimi merkezi bulunmamaktadır. 

Önemli projeler için veritabanı yedeklemeleri YEGM 

sunucularında uzaktan depolanmaktadırlar ancak bunlar 

bütün veriyi kapsamamaktadır. 

 

Organizasyon 

 ETKB ve ETKB’nin bağlı kuruluşları içerisinde birkaç 

departman enerji istatistikleriyle ilgilenirken aralarındaki 

etkileşimler ve koordinasyon sınırlıdır. Verinin 

toplanmasında ve işlenmesinde çeşitli çakışmalar  

mevcuttur.  
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4.1. Veri 

 
Şu anda ETKB, politikaların belirlenmesine yönelik dahili ihtiyaçları karşılamak için çeşitli paydaşlardan 

ve şirketlerden veriler toplamaktadır. Bu bölümde genel enerji istatistikleri olarak nelerin toplandığına ve 

yayımlandığına, elektrik ve doğal gaza dair ek enerji verilerine ve bu verilerin toplanma yöntemlerine 

odaklanılacaktır.  

Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS) aracılığıyla kurumlardan genel enerji istatistiklerinin 

toplanması için bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla işbirliği içinde veri setleri ve bildirim yapma sıklığına dair 

ön tanımlamalar yapılmıştır.   ESİS, Bakanlıktan ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan çeşitli bilgiler 

toplamaktadır. ESİS ortak bir enerji verileri altyapısı olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.  Ayrıca 

büyük enerji tüketicilerinden alınan enerji tüketim verileri, ESİS ile entegre olmayan İPS adlı ayrı bir 

portal aracılığıyla enerji denge tablosu oluşturmak için toplanmaktadır.  

Elektrik ve doğal gaza dair ek verilerin toplanması için EPDK, Bildirim Sistemini kullanmaktadır. Veri 

setleri ve bildirim yapma sıklığı da önceden tanımlanmıştır. EPDK da ESİS’e veri yükleyen bir paydaş 

olduğundan ek verilerin bir kısmı ayrıca ESİS’te depolanmaktadır.  

 

4.1.1. Genel Enerji İstatistikleri  

4.1.1.1. Toplanan Veriler 

Türkiye’de toplanan verilerin kapsamı büyük ölçüde iyidir ve AB ülkelerindeki gereksinimlerle tutarlı 

olması için düzenli olarak geliştirilmektedir (bknz.Tablo 10 ve Ek VI). Bunun ana sebebi, toplanacak 

verilerin türlerini belirleyen IEA ve Eurostat’a raporlama yapılması gerekliliğidir. Ancak AB ülkelerinde 

önemli hale gelen yeni alanlarda ya enerji tüketimine ya da nihai kullanım yenilenebilirlerine (örn; nihai 

kullanımda hane halkı tüketimi, ısı pompalarından çevre ısısı) bağlı olarak bazı boşluklar bulunmaktadır. 

 
Tablo 11 : Enerji İstatistikleri Kapsamı için Boşluk Analizi 

Konu AB Koşulu ETKB 

Kapsamı 

AB Koşuluna 

Referans 

Yorum 

Yakıt ve sektörden 

üretim, ticaret, tüketim 

Yıllık 

İstatistikler 

95% Eurostat (Direktifi 

1099/2008) 

Kalite 

değerlendirmesine 

bakınız. (aşağıda) 

Yakıttan üretim ve ticaret 

ve seçilmiş sektörden 

tüketim 

Aylık 

istatistikler 

100% Eurostat (Direktif 

1099/2008) 

 

Yakıttan üretim, ticaret Kısa Vade 

Aylık 

İstatistikler 

100% Eurostat (Direktif 

1099/2008) 
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Veri ve göstergelerin 

seçilmiş listesi55 

Yıllık 100% EED (2012/27) Veri henüz 

merkezileştirilmedi 

ancak ETKB ya 

da Tüik’te 

mevcuttur 

Nihai kullanımda hane 

halkı enerji tüketimi 

Yıllık 0% Eurostat (Direktif 

431/2014)  (Ek B) 

Veri toplanmadı; 

ilk referans yıl  

2015 (2016’da) 

 

4.1.1.2. Veri Kalitesi 

Niceliksel olarak veri kapsamı oldukça iyi olsa da bazı alanlarda veri kalitesine ilişkin sorunlar vardır; 

veri serilerinde zaman içinde bozukluklar, sınai açıdan enerji tüketimi ve hane halklarından odun 

tüketimine ilişkin eksik kapsam, YEGM’nin sanayi ve hizmetlerden topladığı verilerde yetersiz denetim 

ve düzeltme, ve son olarak YEGM’nin sağladığı enerji verimliliği göstergelerinin kısmi onayı. 

Veri serilerindeki bazı bozukluklar yeni getirilen veri tanımları ya da veri düzeltmeleri geriye dönük veriye 

uygulanmadığından, özellikle de bilginin eksik olmasından veya kaybolmuş olmasından (elektronik yolla 

saklanmayan 2010 yılı öncesi verilerinde) kaynaklanmaktadır. Otoprodüktörler ve otoprodüktörlere 

ilişkin sınai tüketim için EPDK tarafından yalnızca son 3 yılda revize edilen tarım ve ulaştırmada petrol 

tüketimi verisi, vb. için durum bu şekildedir. Buna ek olarak, otoprodüktörler için, yeni lisans sahibi üretim 

şirketlerinin otoprodüktör olup olmadıklarına dair bilgi, otoprodüktör lisansları serbest üretim lisansına 

dönüştürüldüğünden beri kayıt altında tutulmamaktadır. 

Sanayi alt sektörlerinin sınıflandırılması tamamiyle IEA/Eurostat sınıflandırmasıyla tutarlı değildir. Sonuç 

olarak, tüketimin büyük bir kısmı “diğer sanayiler” kategorisine dağıtılmıştır.  

Konut sektöründe odun tüketimine dair toplanan veri çoğunlukla asıl odun tüketimini düşük 

gösterebilecek olan arz tarafından gelmektedir, büyük çoğunluğunun ticari kanaldan geçmemesi ve arz 

verisinin göstermediği toplam odun tüketimininin doğru değerlerini yalnızca talep tarafı sağlayabilir.  

YEGM’nin yalnızca bu iş için kullandığı portalı ENVER yoluyla topladığı verinin kalitesi değişkendir ve 

gerçekten faydalı olabilmesi için daha çok kontrol ve düzeltme gereklidir. YEGM çalışanlarına göre, 

anketleri yanıtlayan şirketlerdeki kapasite eksikliğinden YEGM çalışanlarının kendilerinin elle kontrol 

etmesi gerekmektedir; ki bu da çok fazla zaman ve çaba gerektirir. Böyle bir veri genellikle AB 

ülkelerinde henüz toplanmamış bilginin olası zenginliğini yansıtmaktadır.  

                                                   
55 i) birincil enerji tüketimi; (ii) toplam nihai enerji tüketimi; (iii) sektörden nihai enerji tüketimi (sanayi , taşımacılık 
(mevcutsa yolcu ve nakliye taşımacılığı olarak ayırmak), hane halkları,  hizmetler; (iv) sanayi ve hizmetler için 
sektörden brüt katma değer; (v) hane halklarının kullanılabilir geliri; (i)Gayri Safi Milli Hasıla; vii) termik enerji 
üretiminden elektrik üretimi; (viii) birleştirilmiş ısı ve enerjiden elektrik üretimi; (ix) termik enerji üretiminden ısı 
üretimi; (x) birleştirilmiş ısı ve enerji santralinden ısı üretimi, sınai atık ısı da dahil olmak üzere; (xi) termik enerji 
üretimi için yakıt girişi; (xii) yolcu kilometresi (pkm), mevcutsa; (xiii) ton kilometre (tkm), mevcutsa; (xiv) toplam 
taşımacılık kilometresi (pkm + tkm), her halükarda (xii) ve (xiii) mevcut değilse; (xv) nüfus.  
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YEGM tarafından hazırlanan enerji verimliliği göstergeleri ve enerji tasarruflarına ilişkin olarak, AB 

ülkelerinde yaygın bir kullanım olan raporlama ve yayınlamada kullanabilmek üzere bir onay sürecinin 

geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

Kalite sorunları özetlenecek olursa, Tüik farklı kaynaklardan veri kalitesini etiketlemeye başlamıştır ve 

ETKB de kendi verisinin kalitesini etiketlemeyi talep etmelidir.  

4.1.1.3. Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

Arz verilerinin kalitesi oldukça iyi olsa da enerji tüketim verilerinde ve özellikle de ayrıntılı alt sektör 

kırılımlarında durum böyle değildir.  Bu açıdan mevcut verilerin toplanmasının yeterli olmadığı iki temel 

alan vardır: alt sektör bazında endüstriyel tüketim ve büyük enerji tüketicilerinin verilerinin toplanması.  

Alt sektör bazında endüstriyel tüketime ilişkin olarak mevcut yaklaşım , “diğer sektörler” şeklinde yer 

verilen grup sebebiyle yüksek bir kalıntıya sebep olmakta ve yukarıda açıklandığı gibi alt sektörlere göre 

tüketimin olduğundan daha düşük bir seviyede tahmin edilmesine yol açmaktadır. Genellikle bu veriler 

AB ülkelerinde iyi bir şekilde kapsanmaktadır. Sınai tüketicilerin ankete verdikleri cevap oranları ve 

cevapların kalitesi, kalite açısından oldukça çeşitlidir, bunun bir sebebi anketlerin çok detaylı olması ve 

bazı şirketlerin bunları tamamlamakta güçlük çekmesi olabilir. Bu sebeple, diğer AB ülkelerinde olduğu 

gibi anketleri birkaç sayfa azaltarak basitleştirme ihtiyacı vardır. Buna ek olarak, anketler yakıt alımında 

parasal değere ilişkin bir veri istememektedirler (hataları tespit etmek için faydalıdır), ki bu da AB 

ülkelerinde kullanılan bir uygulamadır56. Sonuç olarak, böyle anketler, anket konusunda uzmanlığı olan 

Tüik ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmelidir. 

Büyük endüstri tüketicilerinden ve binalardan veri toplanması, enerji verimliliği alanında ve enerji talebi 

projeksiyonlarında ETKB’nin çalışmaları için gerçekten faydalı hale getirilmesi amacıyla; kalitelerinin 

iyileştirilmesi gerekir. Kontrol prosedürleri portalda hata riskini azaltmak için kullanılmalıdır. 

Verilerin şirketlerden toplanma sürecinde bazı tekrarların olduğu görülmektedir; çünkü aynı veriler ETKB 

tarafından ve ETKB’ye bağlı farklı kurumlar tarafından ayrı ayrı toplanmaktadır.  

4.1.1.4. Verilerin Raporlanması ve Yayımlanması 

Uluslararası kurumlara (IEA veya Eurostat) verilerin raporlanması iyi bir şekilde yapılmaktadır ve ETKB 

ile TÜİK, raporlama mekanizmalarını halihazırda oldukça etkili bir şekilde kullanmaktadır.  

Şuan için rapor vermekten sorumlu taraflar Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 

TEİAŞ ve TÜİK'tir. Her bir kurumun görevleri aşağıda verilmiştir: 

Tablo 12 : Uluslararası Ajanslara Rapor Vermeye İlişkin Sorumluluklar 

 Aylık Raporlama Yıllık Raporlama 

Petrol PİGM PİGM 

Petrol Ürünler PİGM PİGM 

                                                   
56 Fransa'da kullanılan anketlerin örnekleri “Training session on EU practices on Energy Statistics”, Nisan 5-6 2016 
(sayfa 29 ila 30) oturumda eğitim materyalleri olarak verilmiştir. 
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Gaz PİGM PİGM 

Elektrik TEİAŞ TEİAŞ 

Kömür & Linyit TÜİK EİGM 

Yenilenebilir ve Atık - EİGM 

Emisyon  TÜİK 

 

Raporlama konusunda uluslararası kuruluşlarla temas halinde olan dört taraf bulunmaktadır. Bu 

kurumlardan her birinin sorumluluk paylaşımı açık olsa da, uluslararası kuruluşların bakış açısıyla 

düşünüldüğünde yalnızca bir mevkidaşa sahip olmak tercih edilen bir durumdur. Her bir rapor türü için 

olan sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir; detaylı veri akışı ise EK VI'da verilmiştir. 

 Petrol, Petrol Ürünleri ve Gaz Verisi: PİGM EPDK'dan aylık ve yıllık bazda veri almaktadır. 

Petrol ürünlerine ilişkin sorumluluk alanına bağlı olarak, bazı veriler EPDK'nın veri tabanında 

bulunmamaktadır. Örneğin, EPDK petrolyum, kok kömürü, solvent, madeni yağ ve katran için 

veri toplamamaktadır. Bu veriler TÜİK'in Dış Ticaret Veritabanından elde edilir. Buna ek olarak, 

EPDK tüketim verisi toplamamaktadır, bunun yerine, satış verilerini paylaşmaktadır. Bu 

sebepten PIGM, aylık bazda yaptığı raporlamada satış verilerini kullanmaktadır. Yıllık 

raporlamada ise, tüketim verisini enerji denge tablosundan almaktadır. 

Aylık veriler yıllık veri ile çelişmektedir; aylık verilerin toplamı, yıllık veri ile uymamaktadır. Bunun 

sebebi yıllık datada meydana gelen bazı düzeltme ve güncellemelerin EPDK tarafından 

yayımlanmamış veya raporlanmamış  olmasıdır. Buna ek olarak, petrol ve gazdan üretilen 

elektrikle ilgili olarak, TEİAŞ tarafından verilen rakamlar ile EPDK tarafından verilen rakamlar 

aynı değildir. Bu durum enerjiyi dengelerken bir takım sorunlara yol açmaktadır. İlaveten, 

EPDK'nin standartları/tanımlamaları Uluslararası Enerji Ajansı’nınkinden farklıdır ve bu da 

raporlamada sorunlara yol açmaktadır. (ör, EPDK ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın bunker 

tanımlamaları farklıdır). 

 Elektrik:  TEİAŞ, elektrik ile ilgili verilerini Milli Yük Tevzi Merkezi’nden (MYTM) almaktadır. 

Üretim, ticaret ve tüketim verileri MYTM’den dökümler halinde toplanır. Anketler aracılığıyla 

santrallerden her ay termik güç santrallerindeki yakıt bilgisi, tüketimi ve yakıt stokları toplanır. 

Lisans yönetmeliğindeki değişiklikten kaynaklı, otoprodüktör lisanslarının serbest üretim 

lisansına dönüştürülmesiyle birlikte, otoprodüktörler ve özel üretim şirketlerinin üretimlerini 

ayrıştımak zorlaşmıştır. Bunun dışında, veri ulaşılabilirliği ve kalitesiyle ilgili olarak 

gözlemlenmiş bir sorun yoktur. 

 Kömür & Linyit: TÜİK, kısa vadeli aylık katı yakıt istatistiklerini TKİ ve TTK’dan alaral, ajanslara 

iletir. Bununla birlikte, yıllık raporlama EİGM tarafından yapılmaktadır fakat EİGM, TÜİK'in aylık 

verilerini değil, enerji dengesinden gelen yıllık verileri kullanır. Petrol ve gaz verilerine benzer 

olarak, kömürün aylık verilerinin toplamı da yıllık verilerle tutmamaktadır. 
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 Yenilenebilir Enerji & Atık: Raporlama yıllık olarak yapılmaktadır. EİGM raporlamadan 

sorumludur, ancak, gerekli verileri TEİAŞ'tan talep etmektedir. 

 Emisyonlar: Emisyonlar, TÜİK tarafından uluslararası ajanslara rapor edilir. Elektrik üretimine 

bağlı emisyonlar, EİGM'ye bağlı olan Çevre Dairesi tarafından hesaplanıp, TÜİK'e iletilir. TÜİK 

ilgili diğer bakanlıklardan da emisyon verisi toplamaktadır. (Ör. Ulaştırmaya bağlı emisyon 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dan toplanır)  

EPDK verileri iyi bir şekilde yayımlamaktadır ancak bunlar yalnızca piyasa verileriyle sınırlıdır. ETKB’nin 

istatistiksel yayınları daha az sistematiktir ve çoğu AB ülkesinde ele alındığı şekliyle Ek 2’de verilen 

birçok örnek ile görülebileceği üzere farklı enerji kaynaklarını ve sektörlere göre enerji tüketimini 

paylaşan gerçek anlamda bir istatistiksel yayın yoktur. Hatta çoğu AB ülkesi, basılan ve/veya online 

olarak indirilebilecek istatistiki broşürler ya da yıllıklar hazırlamaktadır. Bu yayınların, veri tabloları 

serisinden trend analizlerine ve göstergelerin üretimine, arz ve talebin tüm alanlarının kapsamından 

daha spesifik konulara (yenilenebilirler, enerji verimliliği, vb.) gibi içeriklere bağlı olarak farklı formatları 

olabilir. Buna ek olarak, AB ülkeleri genellikle sektörde 3 şirketten fazla olması koşuluyla toplanmış 

istatistikleri kamuyla paylaşmaktadır. Bu veriler ya veri setleri olarak, Excel veri sayfası yoluyla ya da 

interaktif bir veritabanı yoluyla mevcut olabilirken, bazı veriler için ise şifre kullanarak kısıtlı erişim yoluyla 

erişilebilir. İkinci seçenek, iyi tasarlanmış ise sonuçları yayımlamak için kullanıcı dostu bir yol olabilir. 

Yeni yaklaşımlar seçilen kilit veriyi ya da göstergeleri cep telefonu uygulamalarında yayımlayabilir. Şu 

ana kadar ETKB’den böyle bir veri yayımı gerçekleşmemiştir.  

Ülke istatistiklerinin kapsamı oldukça geniş olsa da, bu istatistiklerden elde edilebilecek enerji 

göstergelerinin üretiminde sınırlı bir çaba vardır. Özellikle de tüm AB ülkeleri ve çoğu IEA ülkesi, enerji 

tüketimi verisini faaliyet verisine bölerek enerji verimliliği göstergelerini hesaplamada gerekli olacak 

faaliyet verilerini (üretim, trafik, ekipman stoğu ve gereçler) toparlamak için çalışmaya başlamıştır. 

YEGM bu alanda bir çalışma başlatmış olmasına rağmen ETKB bünyesinde düşük bir önem derecesine 

sahiptir.  

AB Komisyonu’nun 2015 yılı Kasım ayında yayımladığı “Avrupa Birliği hedeflerine - kavramına doğru 

ilerlemenin gözlenmesi ve kilit göstergelerin ilk analizi” isimli yayın, Türkiye için de kılavuz olarak 

kullanılabilecek göstergeleri içeren kapsamlı bir listedir. Aşağıdaki tablolar bu göstergeler hakkında 

detaylı bilgi sağlamakta ve bunları üretmek için gerekli olan verilerin Türkiye'deki mevcudiyetini 

göstermektedir. 

 
Tablo 13 : AB izleme göstergeleri ve Türkiye’de veri mevcudiyeti 

Enerji güvenliği, birliği ve güven: Enerji kaynaklarına ve / 
veya ticari ortaklara ve enerji sistemine olan güvene olan 
göreceli bağımlılığı izleme 

Gösterge üretmesi için 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
verinin mevcudiyeti 

S1: Net ithalat 
bağımlılığı 

Brüt ülke içi tüketime ve bunkerlara 
bölünen net ithalat seviyesi 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır.  

S2: Ülkeye özel 
Tedarikçi Yoğunluk 
Endeksini Toplama 

Brüt ülke içi tüketime bölünen net 
gaz, petrol ve diğer bitümlü ürünlerin 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır. 
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ithalatının karesinin tutarının ağırlıklı 
ortalaması 

S3: Gaz için N-1 kuralı En büyük tek gaz altyapısının 
bozulması durumunda kalan altyapı 
ile karşılanabilecek toplam talebin 
yüzdesi 

Talep verisi kamuya açıktır; 
ancak altyapıya ilişkin veri 
kamuyla paylaşılmamıştır; bu 
veri BOTAŞ aracılığıyla 
ETKB tarafından elde 
edilebilir. 

 

İç enerji piyasası: Rekabet, ticaret ve tüketici güçlendirmesi 
açısından enerji piyasalarının entegrasyonunun gelişim 
sürecini izleme 

Gösterge üretmesi için 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
verinin mevcudiyeti 

S4: Elektrik ara bağlantı 
kapasitesi 

Toplam üretim kapasitesine bölünen 
elektrik ara bağlantı kapasitesi 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır.   

S5: Enerji üretimi için 
Piyasa Yoğunluk 
Endeksi 

Toplam kurulu kapasitenin 
yüzdesiyle hesaplanan en büyük üç 
elektrik üretim şirketinin piyasa 
patlarının karesinin tutarı 

Toplam kurulu kapasite 
mevcuttur ve kamuya açıktır. 
En büyük elektrik üretim 
şirketinin piyasa payları 
kamuya açık değildir. ancak 
EPİAŞ ya da EPDK 
aracılığıyla ETKB tarafından 
elde edilebilir. 

S6: Toptan satış gaz 
tedariği için Ğiyasa 
Yoğunluk Endeksi 

Toplam gaz tedariği yüzdesiyle 
toptan satış gaz tedariği şirketlerinin 
piyasa paylarının karesinin tutarı 

Toplam gaz tedariği 
mevcuttur ve kamuya açıktır. 
Toptan satış gaz şirketlerinin 
piyasa payları kamuya açık 
değildir ancak EPDK yoluyla 
ETKB tarafından elde 
edilebilir. 

S7: Toptan satış elektrik 
fiyatları 

Toptan satış piyasalarında elektrik 
fiyatları 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır.  

S8: Toptan satış gaz 
fiyatları 

Yıllık gaz fiyatlarının ortalaması Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır.  

S9: Elektrik perakende 
piyasasında yıllık 
değişme oranları 

Belirli bir yıl içinde tedarikçi 
değiştiren nihai elektrik tüketicilerinin 
yüzdesi 

Bilgi kamuya açık olmamakla 
birlikte EPİAŞ’tan elde 
edilebilir. 

S10: Gaz perakende 
piyasalarında yıllık 
değişme oranları 

Belirli bir yıl içinde tedarikçi 
değiştiren nihai gaz tüketicilerinin 
yüzdesi 

Bilgi kamuya açık bir şekilde  
düzenli olarak 
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yayınlanmamaktadır fakat 
BOTAŞ’tan elde edilebilir. 

S11: Enerji Yoksunluğu 
Endeksi 

Belirli bir yıl içerisinde hizmet 
faturalarında borca tabi ve evlerini 
yeterince ısıtamayan ve/veya kaçak 
ve rutubetli duvarları olan evlerde 
yaşayan hane halklarının yüzdesi 

Veri kamuya açık değildir. 

 

Enerji verimliliği ve taşımacılık: Enerji tasarrufu ve enerji 
yoğunluğuna ilişkin ilerlemeyi izleme 

Gösterge üretmesi için 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
verinin mevcudiyeti 

S12: Birincil enerji 
tüketimi 

2005 yılını baz yıl olarak kullanarak 
endeks olarak ölçülmüştür 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır.  

S13: Birincil enerji 
tüketimi 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (2010 
fiyatlarıyla) bölünen birincil enerji 
tüketimi  

Gereken veri mevcuttur  ve 
kamuya açıktır.  

S14: Sanayide nihai 
enerji tüketimi 

Katma değere bölünen sanayi nihai 
tüketimi 

Gereken veri mevcuttur  ve 
kamuya açıktır.  

S15: Konut sektöründe 
metre kare başına nihai 
enerji tüketimi, iklime 
uygun olarak 

Bina stoklarının ve enerji 
ekipmanlarının göreceli verimliliğini 
ölçmek için iklime göre düzeltilmiş 
m2 başına nihai enerji tüketimi 

Bina stok envanteri 
güncellenmemiştir, envanter 
güncel değildir. 

S16: Yeni araçların 
ortalama CO2 emisyonu 

Yeni binek araçlardan kaynaklanan 
ortalama CO2 emisyonu 

Yeni binek araç satışının 
sayısına ilişkin bilgi düzenli 
olarak paylaşılmamaktadır 
ancak bu bilgi İç İşleri 
Bakanlığı’ndan elde edilebilir. 
Buna ek olarak, yeni araçlar 
için CO2 emisyonuyla ilgili 
etiketleme zorunlu hale 
gelmiştir böylelikle de 
kamuya açık olmasa da buna 
ilişkin veri mevcuttur. 

 

Karbon azaltımı: Sera gazının azaltılması, yenilenebilir ve 
sera gazı yoğunluğuna ilişkin ilerlemeyi izleme 

Gösterge üretmesi için 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
verinin mevcudiyeti 
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S17: Boş Sera gazı 
emisyon projeksiyonları 
ve emisyon ticaret 
sistemi sektöründe 
olmayanlarda 2020 
hedefi 

Baz yıl emisyonları yüzdesel olarak 
belirtilmiştir (2005 yılı) 

Emisyon Ticaret Sistemi 
henüz Türkiye’de 
bulunmamaktadır, emisyon 
projeksiyonları halka açık 
değildir. 

S18: Emisyon Ticaret 
Sistemi sektörüde 
olmayanlar için en son 
sera gazı  
emisyonlarının envanteri 
arasındaki boşluk ve 
hedef 

Emisyon Ticaret Sistemi sektörüde 
olmayanlar için en son envanter 
emisyonları arasındaki boşluk ve baz 
yıl emisyonlarının yüzdesi olarak 
belirtilen hedef 

Emisyon Ticaret Sistemi 
henüz Türkiye’de 
bulunmamaktadır, emisyon 
projeksiyonları halka açık 
değildir, 

S19: Nihai tüketimde 
yenilenebilirlerin payı 

Brüt nihai enerji tüketimine bölünen 
yenilenebilir enerji üretimi 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır. 

S20: Sera gazı 
yoğunluğu 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya ilişkin 
Sera Gazı emisyonları 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır. 

 

Araştırma, inovasyon ve rekabeti izleme Gösterge üretmesi için 
Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
verinin mevcudiyeti 

S21: Toplam kamu 
ARGE harcamasında 
enerji ve çevrenin payı 

Toplam özel araştırmalarda 
kullanılan kamu ARGE 
harcamalarına bölünen enerji çevre 
alanında kamu ARGE harcaması 

Gereken veri mevcuttur ve 
kamuya açıktır. 

S22: Bir milyon yerleşik 
halk başına düşen 
düşük karbon teknoloji 
patent başvuruları 

Belirli bir ülkenin yerleşik halkının 
sayısına bölünen düşük karbon 
teknolojileri alanında patent 
uygulamalarının sayısı 

Patent başvurularının sayısı 
Türk Patent Enstitüsü 
aracılığıyla kamuya 
duyurulmaktadır. Ancak 
patent konusununa ilişkin 
kısım kamuya açık değildir. 

S23: Gerçek birim enerji 
maliyetleri 

Rafineri sektörü hariç üretim sektörü 
için katma değerin bir birimini elde 
edebilmek üzere gerekli enerji 
kaynaklarına harcanan paranın tutarı 

Üretim sektörü için katma 
değer kamuya açıktır; ancak 
üretim sektörünün enerji için 
harcadığı para düzenli olarak 
toplanmamaktadır.(kullanılan 
enerji miktarı mevcuttur.) 
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4.1.2. Elektrik ve Doğal Gaza İlişkin Ek Veriler   

 
Toplanan veriler 

EPDK tarafından düzenleyici amaçlarla toplanan verilerin ve verilerin kapsamının yeterli olduğu 

yönünde değerlendirme yapılmaktadır. İletim tarifelerinin belirlenmesine yönelik metodolojide57, fiyat 

kontrolü için gerekli farklı mali ve teknik parametrelerin detayları belirtilmektedir. EPDK’nin bu görevi 

yerine getirebilmesi için EPDK ile TEİAŞ ve EPDK ile BOTAŞ arasında veri toplanması gerekmektedir. 

Verilerin toplanması ve işlenmesi 

EPDK tarafından resmi bir prosedürle verilerin toplanmasına yönelik olarak, verilerin toplanmasına, 

ibraz edilmesine, verilere dair geri bildirim alınmasına ilişkin takvimi de içeren resmi bir süreç vardır; 

veriler düzenleyici fiyat kontrolü amaçları doğrultusunda toplanmaktadır.   

Bunun yanında, TEDAŞ tarafından toplanan dağıtım istatistikleri mevcut durumda ESİS ya da herhangi 

bir veri tabanına kaydedilmemektedir. Bu verilerin otomatik olarak toplanması ve işlenmesi, merkezi veri 

tabanında saklanması önem taşımaktadır. 

Verilerin raporlanması ve yayımlanması  

EPDK, TEİAŞ, BOTAŞ ve EPİAŞ tarafından yapılan veri raporlamalarının oldukça iyi olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu kurumların internet sitelerinde çeşitli aylık ve yıllık raporlar yayımlanmaktadır. 

Tarihsel raporların yanı sıra en güncel raporlar da mevcuttur. Bazı raporlarda istatistiksel veriler, 

diğerlerinde ise temel verilerle birlikte sektöre genel bakış ve ayrıca stratejik planlar sunulmaktadır. 

Bölüm 3.2’de ilgili tablolar, EPİAŞ, BOTAŞ ve TEİAŞ’ın internet sitelerinde ve uygun formatta raporlar 

yayımladığını göstermektedir. Mali açıdan hassas bilgiler, ki normal olarak şirketler tarafından da 

açıklanmaz, halka açık değildir. Teknik veriler ise, TEİAŞ’nin genel paylaşımlarında ve yatırım planlarına 

ilişkin bilgilerle birlikte temel istatistiklerin sunulduğu yıllık raporlarda bulunmaktadır. 

Elektrik, gaz ve LNG piyasalarına yönelik yıllık raporlar EPDK tarafından yayımlanmaktadır. EPDK’nin 

internet sitesinde güncel ve ayrıca tarihsel raporlar mevcuttur. Bu bilgiler kolaylıkla bulunabilir. Ancak 

en güncel raporlar ve yayınların Türkçe olduğu ve her zaman İngilizce sürümlerine ulaşılamadığı 

gözlemlenmektedir.    

TEİAŞ ve BOTAŞ’ın internet siteleri İngilizce olarak da mevcuttur. EPİAŞ’nin internet sitesi yalnızca 

Türkçedir. 

TEDAŞ tarafından toplanan dağıtım istatistikleri ise, kamu ile paylaşılmamaktadır. 

4.1.3. ESİS Aracılığıyla Toplanan Veriler 

 
ESİS aracılığıyla verilerin toplanması, 04.04.2014’te ESİS Yönetmeliğinin (Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği, Resmi Gazete No.28962) yürürlüğe konmasıyla 

                                                   
57İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliği: tarifelerinin işletme harcamaları ve sermaye harcamaları 
bileşenlerinin detayları ve formülleri, geçmiş verilerin normalizasyonu, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, verimlilik 
parametreleri, şirketlerin diğer gelirleri ve bunların tarifelerde nasıl dikkate alınacağı hakkında yönetmelikler, gelir 
kontrolü ve düzeltme süreleri ve formülleri, yatırımların düzeltilmesi   
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başlamıştır.  2014 yılı boyunca, 2010 yılından itibaren olan tarihsel veriler mümkün olduğu ölçüde ilgili 

kurumlardan toplanmıştır. O zamandan bu yana bazı kurumlar verileri düzenli olarak yüklememekte; 

bazılarıysa hiç veri sunmamaktadır. Kurumların tarihsel verileri yüklemesi gerekmektedir. Ancak veri 

setlerinin çoğunluğu henüz ESİS’te bulunmamaktadır. Sistemdeki en eski kayıt 2010 yılına aittir ancak 

kayıtların 2000’den başlaması amaçlanmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklarla ilgili kurumlar için toplamda 

282 veri seti tanımlanmıştır. Ancak bu çalışmanın kapsamı enerji ile kısıtlandığı için doğal kaynaklar 

dışında kalan sadece enerji ile ilgili kurum verilerine odaklanılmıştır ve bunlar için toplamda 244 veri seti  

tanımlandığı görülmektedir..  Tanımlanan toplam veri seti sayısı ile toplanan veri seti sayısı ve boyutları 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir58:   

 

Şekil 14: Yıllar içinde toplanan veri seti sayısı ve boyutu 

 

Şekilde görüldüğü gibi, en fazla veri setinin toplandığı 2014’te, 244 veri setinden 151 tanesi toplanmıştır. 

ESİS’e yüklenen veri setlerinin toplam sayısı 2015’te azalmış olsa da veri hacmi TEİAŞ’nin veri setleri 

sebebiyle artmıştır.  Enerjiyle ilgili kurumların toplam veri hacmi 2015’te 4,4 GB’lik veri boyutuyla tepe 

noktasına çıkmıştır.  Bu, veri çözünürlüğünün zaman içinde artmış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Her bir kurumun veri setlerinin toplam boyutları aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

 
Tablo 14 : Kurumların veri setlerinin Megabayt (MB) olarak toplam boyutları 

Kurumlar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015’te 

verilerin 

payları 

BOTAŞ  0 0,0312  0,0468 0,1874 30,2515 26,8949 %0,61 

EPDK 0 0,0156 2,7186 33,3574 41,6710 8,4760 %0,19 

                                                   
58Yalnızca enerji istatistikleri kapsama girdiğinden doğal kaynaklardan sorumlu olan kurumlar çalışmaya dahil 
edilmemiştir. 

244* 
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EÜAŞ  0 0 35,0078 35,0078 38,7402 1,5534 %0,04 

MİGEM 0 0 0 0 0 0 %0,00 

MTA  1,538 1,5771 2,0932 2,1713 2,3886 1,3740 %0,03 

PİGM  0 0 0 0,7187 8,2183 3,3669 %0,08 

TAEK  0 0 0,6708 0,6708 0,6084 0,6708 %0,02 

TEİAŞ  0 0 2,1485 1105,4210 3562,9780 4367,0400 %98,74 

TEMSAN  0 0 0,0937 0,1093 0,1328 0,1563 %0,00 

TETAŞ  0 0 0,5928 0,7644 1,1544 1,0140 %0,02 

TKİ  0,1872 0,1872 0,1872 0,1716 1,1239 0,5772 %0,01 

TPAO  0,0156 0,0156 0,0156 0,0312  11,4660 11,4660 %0,26 

TTK  3,094 2,9529 2,5621 2,7337 2,8817 0 %0.00 

YEGM 0 0 0 0 0,2808 0,1092 %0.00 

Toplam 4,8348 4,7796 46,1371 1181,344 3701896 4422699 %100,00 

 

Veri setlerinin boyutları her bir kurum için analiz edildiğinde en büyük veri boyutunun beklendiği gibi 

TEİAŞ’a ait olduğu görülmektedir. Elektrik iletim sistemi operatörü ve ayrıca eski piyasa işletmecisi olan 

TEİAŞ, yüksek sıklığa (günlük) sahip büyük veri setlerine sahiptir. Dolayısıyla 2015’teki veri hacminin 

%98,7’si TEİAŞ’ye aittir.  

Toplanan veri setlerinin kurumlar bazında detaylı kırılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

 
Tablo 15 : Toplanan veri setlerinin detaylı kırılımı 

Kurum 
Tanımlı veri 

seti sayısı 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2015’te veri 

setlerinin 

tamamlanma oranı 

BOTAŞ  15 0 2 3 7 15 12 %80 

EPDK 69 0 1 11 17 22 6 %9 

EÜAŞ  9 0 0 1 1 9 8 %89 

MİGEM59 1 0 0 0 0 0 0 %0 

MTA  15 13 13 13 12 12 12 %80 

PİGM 17 0 0 0 3 11 12 %71 

                                                   
59MİGEM için tanımlanan veri setlerinin sayısı daha fazladır ancak bunlardan yalnızca biri enerji istatistikleriyle 
ilgilidir.  
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TAEK  22 0 0 22 22 22 22 %100 

TEİAŞ 51 0 0 2 10 27 33 %65 

TEMSAN  2 0 0 2 2 2 1 %50 

TETAŞ  6 0 0 4 5 6 6 %100 

TKİ 12 1 1 1 1 9 3 %25 

TPAO  4 1 1 1 2 4 4 %100 

TTK 7 6 6 6 6 6 0 %0 

YEGM 14 0 0 0 0 6 3 %21 

 

En yüksel genel performans, ESİS’in kullanıma açıldığı ve ilk veri yüklemelerinin gerçekleştiği 2014’te 

gözlemlenmektedir.  EÜAŞ 2014’te gerekli tüm veri setlerini göndermiştir ancak EPDK 2014’te ön tanımlı 

veri setlerinin yalnızca üçte birini göndermiştir. Sıfır (0), henüz hiçbir verinin gönderilmediği anlamına 

gelmektedir. Oranlar gönderilen verilerin miktarını değil veri setinin gönderilip gönderilmediğini 

göstermektedir. 

4.1.4. Mekansal Verilerin Toplanması 

Mekansal Bilgi Sistemine ilişkin girişimler, Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulamaya konduğu 

2006’ya dayanmaktadır. O dokümanla birlikte bir Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının kurulması planlanmış 

ve bu iş için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Çevre Bakanlığına bağlı) görevlendirilmiştir. Üç yıl 

süren ön çalışmalar sonucunda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi 2009’da başlatılmıştır.    

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, INSPIRE Direktifi ile uyumlulaştırma hususları dikkate 

alınarak devam etmektedir. Enerji kaynakları teması tanımlanmıştır ve ekosistem kaynaklarını, su 

kaynaklarını, tarım ve toprak kaynaklarını, orman kaynaklarını, balıkçılık kaynaklarını, coğrafi kaynakları 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarını içermektedir60. 

AB INSPIRE Direktifinin şartlarıyla uyumlu hale getirilmiş olan ve Çevre ve Orman Bakanlığı61 tarafından 

yönetilen mekansal verileri içeren portal62 2011’de kullanıma açılmıştır.  

2015’te çıkarılan Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik, 

sisteme ilişkin hukuki bir çerçeve teşkil etmekte, üst veri (metadata) ve coğrafi veri setlerinin tanımları 

ve paylaşımına ilişkin sorumlulukları ortaya koyar ve tarafların koordinasyonuna ilişkin hükümler içerir.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafında ise, tüm Türkiye verilerinin yer aldığı bir coğrafi bilgi sistemi 

yazılımı bulunmaktadır. ETKB bünyesindeki Strateji Geliştirme Başkanlığı, coğrafi verilerden ve bu 

yazılımdan sorumludur.  Ancak, mevcut kapsamda yalnızca elektrik verileri bulunmaktadır; elektrik 

üretimi, dağıtımı ve iletimine ilişkin veriler toplanmıştır fakat son güncelleme 2013 yılında yapılmıştır. 

                                                   
60 Kaynak: https://www.csb.gov.tr/db/cbs/editordosya/TUCBStanitim1.pdf 
61Bakanlığın adı ve organizasyonu değiştirilmiştir. Sorumluluklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı arasında paylaştırılmıştır.   
62 http://geoportal.ormansu.gov.tr/inspiregeoportal/ 
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Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte, enerji ve tabii kaynaklarla ilişkin mekânsal veri toplamak 

üzere yeni bir proje planlanmıştır.  

Sonuç olarak, INSPIRE Direktifinin mekansal veri altyapısı şartlarının göz önünde bulundurulduğu çok 

açıktır ve hem mevzuat uyumu hem de teknik açıdan gerekli çalışmalar, Ulusal Mekansal Veri 

Altyapısından sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir. Ancak Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile paylaşılacak sorumluluklar açık bir şekilde tanımlanmalıdır. 

4.1.5. Enerji Hesapları 

Halihazırda, Türkiye’nin enerji hesapları bulunmamaktadır. TÜİK, EPDK tarafından sağlanan enerji 
dengeleme tablolarını, diğer ilgili tabloları ve anketleri kullanarak bu hesapları hazırlama üzerine halen 
faaliyetler sürdürmektedir. Türkiye enerji hesaplarının 2018 yılında yayımlanması beklenmektedir. 
 
AB ülkelerinde, enerji hesapları gönüllülük düzeyinde hazırlanmaktadır, bununla birlikte 2017 yılının 
ardından bu hesapların yayınlanması zorunlu hale getirilecektir. Bu enerji hesabı zorunluluğu yalnızca 
AB ülkelerinde uygulanabilirdir. Her ne kadar Türkiye bu hesapları yayımlamak ile yükümlü değilse de 
enerji hesapları faaliyetlerinin olmaması enerji istatistikleri anlamında bir boşluk olarak görülmektedir. 

4.2. Çözüm 

Mevcut enerji veri merkezi çözümü, Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESİS) ve Enerji Anketleri 

Uygulaması olmak üzere yalnızca iki veri toplama bileşeninden oluşmaktadır.   

ESİS iki bileşene sahiptir: Karar Destek Sistemi (KDS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (YBS). ESİS’in ana 

işlevleri şunlardır: 

 Gerekli tüm verilerin her bir kurumdan; kurumlar arasında daha az bürokratik işleme maruz 

kalınarak toplanması 

 Veri işleme, veri analizi ve raporlama 

 Verilerin ETKB bünyesinde (özellikle üst yönetim) yayımlanması   

Enerji Anketleri Uygulaması, enerji denge tablolarını hazırlamak üzere enerji tüketim verilerinin 

tüketicilerden (özellikle büyük endüstriyel tüketiciler) toplanması için kullanılmaktadır. Enerji Anketleri 

Uygulaması, Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi tarafından yürütülmüş olan, ETKB ve EİGM, NEPUD, DİAB 

web portalleri ile Nükleer Firma Envanter, Personel İşe Alım, Tümleşik Bilgi Sistemi gibi uygulamaları 

kapsayan Internet Portal Sistemi (IPS) projesi içerisindeki sistemlerden biridir. ESİS ile Enerji Anketleri 

Uygulaması arasında entegrasyon yoktur. Aslında Enerji Anketleri Uygulaması yalnızca enerji tüketim 

verilerinin toplanmasını kolaylaştıran bir portaldır.  

Ne ESİS ne de İPS verileri yayımlamak için tasarlanmıştır ve aslında bu, bir enerji veri merkezinin 

başlıca işlevlerinden birisidir.  

Başlangıç Katmanı 

Verilerin toplanması ve işlenmesi açısından kurumsal çerçeve net değildir. Farklı müdürlükler ve 

ETKB’nin ilişkili kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tüm verileri içeren; belirli bir döneme ilişkin tüm temel 

veya detaylı enerji istatistiklerinin sorgulanmasını ve indirilmesini mümkün kılan merkezi ve kullanıcı 

dostu bir veritabanı eksikliği söz konusudur.    

Mevcut durumda tüm kurumlar, verileri web-servis üzerinden ESİS’e yüklemektedir. ESİS, verilerin 

yüklenmesine ilişkin bir bildirim özelliğine sahiptir. Bir kurumun gerekli verileri zamanında yüklememesi 
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durumunda ETKB’deki ilgili personele bildirim gitmektedir. Ayrıca kurumların veri yükleme performansı 

ESİS aracılığıyla izlenebilmektedir.  Bu performansı izlemek için özel bir rapor kullanılmaktadır. Verileri 

sunan kurumlar, izin verilen bir süre içinde verilerde değişiklik yapabilmektedir. O süre bittikten sonra 

yalnızca ETKB personelinin verilerde değişiklik yapmasına izin vardır.   

İPS’ye veri girişi, veri girişine izin verilen büyük endüstriyel tüketiciler tarafından tanımlı Excel 

formatlarıyla özel bir internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Anketleri doldurmak için yaklaşık 

4.000 tüketici davet edilmektedir. Bu endüstriyel tüketiciler, endüstriyel tüketimin yaklaşık %80’ini temsil 

etmektedir.  

Veri Ambarı Katmanı 

ETL (Ayrıştırma, Dönüştürme, Yükleme) işlemi ESİS’e girilen verilere uygulanmaktadır. Önceden 

tanımlanmış kurallara göre verilerde hata olup olmadığı kontrol edilir. Eğer girilen veriler kurallara uygun 

değilse verilerin sahibi olan kurum bilgilendirilir ve düzeltme talep edilir. Bu durumda hiç bir veri sonraki 

aşamaya geçirilmez.  

Veri entegrasyonu için işlem bazlı kontrol sağlayan hiçbir Kurum Veri Yolu (ESB) yoktur. Bu yüzden veri 

entegrasyonuna ilişkin bir sorun meydana geldiğinde soruna yol açan işlem kolaylıkla 

bulunamamaktadır; genellikle girilen veriler elle kontrol edilip ve daha sonra sisteme entegre 

edilmektedir. Geliştiriciler ve yöneticiler için elle yapılması gereken birçok iş vardır. 

İPS şu anda yalnızca 2014’e ilişkin verileri barındırsa da 2010’dan sonraki enerji dengesi tablolarına 

ilişkin verilerin yüklenmesi planlanmaktadır.  

ESİS ve İPS’in operasyonel veri depolama katmanı işlevselliklerini tamamen karşılayıp karşılamadığı 

açık değildir. 

ESİS’in KDS’si için sektörlere göre sınıflandırılan bir veri marketi (data mart) yapısı vardır: Doğal Gaz, 

Madencilik, Petrol, Elektrik ve Genel. Ayrıca ESİS’in YBS’si için bir üretim veritabanı bulunmaktadır.  

Çıktı Katmanı 

ESİS, OLAP küpü yapısına sahiptir. Verilerin Veri Marketinden OLAP küplerine dönüştürülmesine dair 

çalışmalar devam etmektedir. Ancak, son kullanıcılara sağlam ve hızlı raporlama imkanı sunmak için 

yeni bir trend teknoloji olarak bellek içi esnek raporlamanın OLAP küplerinin yerine uygulamaya 

konulması planlanmaktadır. Raporlar müdürlüklerin ilgili departmanlarının talebi üzerine 

oluşturulmaktadır. Otomatik olarak zamanlanabilen ön tanımlı rapor oluşturulması mevcut durumda söz 

konusu değildir. 

ESİS halka ve diğer kurumlarla veri paylaşmak için tasarlanmamıştır. Veri seti bazlı yetkilendirme 

mümkün değildir; sadece rapor bazlı yetkilendirmeye izin verilmektedir. Dolayısıyla bir kullanıcı bir 

rapora erişebilirse rapordaki verilerin tüm detaylarını görebilmektedir. 

Birleştirme tabloları otomatik olarak İPS’de üretilmekte, ancak enerji dengesi tablolarına ilişkin 

hesaplamalar elle yapılmaktadır. 

Veri Yönetişimi, Güvenliği ve Felaketten Kurtarma  

ESİS verilerin yayımlanması için tasarlanmadığından ESİS’in mevcut kullanıcıları ağırlıklı olarak Arz 

Güvenliği Daire Başkanlığı ve Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığıdır. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        80 

dışındaki kurumlar yalnızca kendi girdikleri verileri görebilmektedir. Aynı kurum içindeki farklı 

departmanların da birbirlerinin sisteme yüklediği verileri görmesine izin verilmez. Her kurumda, sisteme 

kurum tarafından yüklenen tüm verileri görmeye ve izlemeye yetkili kişiler vardır. 

ESİS için felaket kurtarma merkezi bulunmamaktadır. Kritik projeler için veritabanı yedekleri YEGM’nin 

sunucularında depolanmaktadır ancak tüm veriler bu yedekleme kapsamında değildir. Yüksek 

kullanılabilirlik seçeneği de mevcut değildir. Donanımlarda bir arıza veya hasar varsa sorumlu teknisyen 

sorunu çözene kadar sistemin çalışması durdurulmaktadır. 

4.3. Organizasyon 

 
ETKB bünyesinde genel olarak EİGM, YEGM ve Strateji Geliştirme Başkanlığı enerji istatistikleriyle 

ilgilenmektedir. EPDK ve TEİAŞ gibi bağlı kurumların da istatistiklere ilişkin önemli sorumlulukları 

bulunmaktadır ve bağlı bir kuruluş olmamasına rağmen TEDAŞ’ın da enerji istatistiklerine ilişkin 

sorumluluğu vardır. Bu kurumlar ve departmanlar tarafından toplanan, işlenen ve yayımlanan verinin 

kapsamı 3.1 ve 3.2. bölümde detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Enerji istatistikleriyle ilgilenen genel 

kurumlara ilişkin boşluklar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:  

1. Enerji istatistikleri için gerekli uzmanlığa sahip personel eksikliği 

ETKB personelinin iş tanımları oldukça iyi tanımlansa da, enerji istatistikleriyle ilgilenen personel çeşitli 

konular üzerinde çalışmaktadır. Örneğin, enerji dengeleri üzerine çalışan personelin aynı zamanda veri 

raporlama ve yayma üzerinde de sorumluluğu olabilir. Buna ek olarak, Bilgi Teknolojilerine ilişkin 

gereken şartlar Bilgi Sistemleri Yönetimi Departmanı kapsamındaki personel tarafından yerine 

getirilmektedir. Bu personel de yalnızca altyapıya ilişkin enerji istatistikleriyle ilgilenmemekte, aynı 

zamanda ETKB’nin tüm Bilgi Teknolojilerine ilişkin ihtiyaçlarından da sorumludur.  

2. Benzer işler farklı departmanlar ve kurumlar tarafından yürütülmesi 

Yönetmelik ya da uluslararası ajanslar kaynaklı sorumluluklarından ötürü kurumlar çeşitli taraflardan veri 

toplamaktadır. Veri toplamada nihai hedefin farklı olduğu oldukça açıktır. Örneğin, EİGM enerji dengeleri 

hazırlamak için büyük tüketicilerden veri toplarken YEGM enerji verimliliğine ilişkin izleme faaliyetleri için 

büyük tüketicilerden 63 veri toplamaktadır. Yani büyük sınai tüketiciler farklı yollarla hen EİGM’e hem de 

YEGM’ne veri sağlamaktadır. Bu durum da verimsizliği beraberinde getirmektedir; her departman kendi 

portalını/altyapısını yönetmektedir, her departman bu iş için personel ayırmaktadır ve veri sağlayıcıları 

ise aynı veriyi farklı formatlarda çok defa sağlamaktadır. 

3. İstatistik personeli arasında koordinasyon eksikliği 

ETKB ve ETKB kurumlarında enerji istatistikleriyle ilgilenen departmanlar arası koordinasyon sınırlıdır. 

Bu da tekrarlanan işlerin sebeplerinden biridir. Ancak bu koordinasyon eksikliği, gerekli konularda teknik 

bilgi paylaşımına ve işbirliğine engel olmaktadır. Bu aynı zamanda, kurumlar ve hatta departmanlar 

arasında gerekli veriyi ve bilgiyi paylaşmamakla sonuçlanmaktadır.  

                                                   
63 Enerji tüketimi 1000 tep’ten fazla olan büyük sınai tüketiciler ve büyük binalar, enerji tüketimi 250 tep’ten fazla 
olan büyük kamu binaları ya da 10000 m2’den büyük inşaat alanı ve 500 tep’ten fazla enerji tüketimi olan ticari ve 
hizmet binaları ya da 20000 m2’den büyük inşaat alanı. 
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4. Uluslararası Ajanslar için birden çok iletişim noktası bulunması 

2.1.3. bölümde de açıklandığı üzere uluslararası ajanslara birçok raporlama yapılmalıdır. Mevcut 

durumda, Tüik, EIGM ve TEİAŞ bu raporlamaları yapmaktadır. Tüm bu kurumların her birinin 

sorumluluğu, ortak sorumluluklar olmasına rağmen açık ve nettir ve uluslararası kuruluşlar 

perspektifinden bakıldığında yalnızca bir mevkidaşın bulunması daha tercih edilebilir olmaktadır. 
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5. Türkiye Enerji Veri Merkezine İlişkin Öneriler 
Türkiye’deki mevcut durum analizine ve önceki bölümlerde değinilen AB’nin en iyi uygulamalarına 

dayanılarak şu söylenebilir ki Türkiye’deki enerji verilerinin toplanma ve yayımlanma faaliyetlerinin 

mevcut durumuyla AB’nin en iyi uygulamaları arasında önemli farklar bulunmaktadır; ve AB örneklerine 

uygun olarak bir enerji veri merkezi oluşturmak için bu faaliyetlerin nasıl olması gerektiği analiz edilmiştir. 

Mevcut veri toplama ve yayımlama faaliyetlerinin aşağıdaki üç temel bileşen dikkate alınarak 

geliştirilmesi tavsiye edilmektedir: 

 Veriler  

 Çözüm  

 Organizasyon  

Güvenilir ve sağlıklı bir şekilde işleyen bir enerji verileri merkezi için gerekli verilerin uygun yollarla 

toplanması, gerekli işlevselliklere sahip olunması ve organizasyonun gerekli imkanlara sahip olacak 

şekilde yapılandırılması şarttır.  

5.1. Veri 

 
Gerekli veri setlerini anlamlı şekide bir araya getirebilmek için,  veri merkezinde bulunması gereken 

temel veri setlerini, bunların kaynaklarını, sıklığını ve formatını anlamak gerekmektedir. Veri merkezine 

dahil edilecek veri setleri üç amaca hizmet etmelidir: 

a. Eurostat ve IEA’ya raporlama gereksinimlerini karşılanmak;  

EUROSTAT veya IEA gibi uluslararası kuruluşlara raporlama yapılması için gerekli veriler, enerji 

akışlarına dair temel istatistiklerin yanı sıra fiyat değişimlerini izlemek için enerji fiyatlarına dair 

temel istatistiklere karşılık gelmektedir.  

Temel enerji istatistikleri, üretimden ticarete ve sektör bazında tüketime kadar (enerji sektörü, 

son kullanım sektörü) göre enerji türüne göre sunulmalıdır.  Gerekli veriler, 2.1‘de açıklandığı 

gibi aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere farklı sıklıklara sahiptir. Detay seviyesi verilerin toplanma 

sıklığına bağlıdır: aylık veriler daha çok toplu verilerdir ve ağırlıklı olarak arz ve ticareti 

kapsamaktadır; yıllık veriler ise daha detaylıdır ve ağırlıklı olarak enerji denge tabloları 

oluşturmak için kullanılmaktadır.  

Sunulacak olarak verilerin listesi 2.1.1 ve 0‘te ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  

b. Politika yapıcı rolü için ETKB’nin dahili ihtiyaçlarını karşılamak;  

Eurostat ve IEA’ya raporlanan enerji verilerinin ötesinde ETKB’nin dahili ihtiyaçları için gerekli 

olan veriler, her şeyden önce ESİS’te halihazırda toplanmış olan verilere karşılık gelmektedir. 

Ayrıca, yenilenebilir enerji gelişimini izlemek ve enerji tüketiminin özelliklerini ve endüstri ve 

binalardaki büyük enerji tüketicilerinin enerji verimliliği performansını / enerji verimliliğini takip 

etmek için YEGM tarafından toplanan verileri de içerir (bkz. bölüm 3.1.1.1).  

c. Kamu kurumlarının ve enerji sektöründeki piyasa aktörlerinin harici ihtiyaçlarını 

karşılayarak gerekli bilgilerin yayımlanmasını sağlamak;  
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Buradaki veri listesi, gizlilik meselelerini, yayımlanacak verilerin boyutunu ve gerekli kaynakları 

(bütçe, personel vb.) dikkate alarak ETKB tarafından gerçekleştirilmesi gereken belirli bir 

düzeydeki birleştirmeyle birlikte önceki verilerden seçilen iki kümeye karşılık gelecektir. Bölüm 

2.1.4’te veri yayımlamanın içeriği ve gereksinimleri açısından mevcut çeşitli seçenekler 

sunulmuştur; hangi tür bir veri yayımlanacağını seçmek ETKB’nin takdirindedir. Birleşik Krallık 

örneği, yayımlama açısından muhtemelen en iyi uygulamalar arasındadır.     

Bu bölümde, ETKB’nin mevcut çözümlerini geliştirme amacıyla, şu ana kadar değerlendirilen iki alanda 

(genel enerji istatistikleri ve elektrik ve doğal gaza dair ek veriler) ilişkin tavsiyelerde bulunulacaktır.  

Anketler gibi veri toplama metodolojileri ve uluslararası uygulamalar göz önünde bulundurularak 

raporlama uygulamaları önerilecektir. 

5.1.1. Genel Enerji İstatistikleri  

 
Tüketici tarafında mevcut veri toplama süreci iyileştirilmelidir 

Anketlere ilişkin teknik bilgiye sahip olan TÜİK ile yakın işbirliği içinde mevcut anketleri ve raporlama 

uygulamalarını iyileştirerek veya yeni anketler oluşturarak mevcut bazı veri toplama işlemleri 

iyileştirilmelidir; özellikle de genellikle zayıf nokta olan tüketici tarafında iyileştirilme yapılması 

gerekmektedir.   

 Sanayide ETKB tarafından gerçekleştirilen yıllık anket araştırmasında ISIC veya NACE 

sınıflandırmasına uygunluk sağlamaya ve tüm alt sektörü temsil edecek verileri elde etmek 

uygun ekstrapolasyon tekniklerini kullanmaya çalışılmalıdır.  Anketlerin cevaplanma oranını 

arttırmak için mevcut anketler basitleştirilmelidir. (Hali hazırda bu amaçla Bakanlık tarafından 

2015 yılına ait soru formlarının basitleştirildiği belirtilmiştir.) 

 Eurostat’ın yeni gereksinimlerini yerine getirme amacıyla mevcut verilerin bazılarının (örneğin 

odun tüketimi) kalitesini iyileştirmek ve ayrıca nihai tüketim tahmini yapmak için hane halkı 

sektöründe bir anket uygulanmalıdır. Böyle bir anket, bu tür anketler için bir kılavuz oluşturan 

Eurostat’ın yardımıyla, AB ülkelerinde (örneğin İspanya, Portekiz ve Yunanistan) uygulanan 

benzer anketlere uyarlanmalıdır64. Hane halkı anketleri, genellikle, YEGM ve EİGM tarafından 

kullanılabildiğinden, bu sorumluluk bu müdürlüklere verilebilir. 

 Enerji tüketimini ve enerji tasarruflarını detaylı bir şekilde izlemek için verileri faydalı kılma 

amacıyla, büyük tüketiciler tarafından sunulan veriler üzerinde kalite kontrol sürecinin 

uygulanması gerekmektedir.   

İstatistik ofislerinin rolünün, AB ülkelerinin çoğunda (AB ülkelerinin 2/3’ünde istatistikleri Bakanlık toplar) 

genel anlamda sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle, enerji ve doğal kaynaklara ilişkin veri 

toplama, işleme ve paylaşma faaliyetlerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı öncülük etmelidir ve 

TÜİK’in rolü gelecekte sınırlandırılmalıdır. Ancak alan çalışmaları ve anketler konusundaki tecrübeleri 

sebebiyle, bu çalışmalarda TÜİK ile işbirliği sağlanması önemli bir noktadır.  

Hane halkı tüketimi, yenilenebilir enerjinin nihai kullanımı ve enerji verimliliği göstergeleri 
alanlarını daha iyi bir şekilde kapsayacak veriler için veri toplama süreci geliştirilmelidir:  

Yenilenebilir enerjilere ilişkin olarak Eurostat veya diğer kurumlara raporlama yapma ihtiyacı göz önüne 

alındığında anketlerin yenilenebilir enerjilerinin nihai kullanımını (yani odun, güneş ve ortam enerjisi, 

                                                   
64https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3470165/ 
081F4FFC75E465BCE053C92FA8C01B18.PDF 
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güneş panelleri) kapsaması için özel bir çaba gösterilmesi gerekecektir. Bu tip verileri toplama ve 

yayımlamanın sorumluluğu YEGM'ye verilebilir. Verilerin kapsamını iyileştirmeye yönelik olarak şu üç 

uygulama önerilebilir:  

i. odun tüketimine dair verilerin kalitesinin arttırılması;  

ii. binalarda üretilen güneş enerjisine ve yerinde tüketilen kısmına dair verilerin toplanması (çünkü 

uzun dönemde bu konu önemli hale gelecektir); 

iii. mekan ısıtma için kullanılan ısı pompalarına dair verilerin toplanması (çümkü belirli koşulları 

karşılayan verimli ısı pompaları için ortam havasından alınan ısının bir kısmı yenilenebilir enerji 

olarak değerlendirilebilir ve enerji denge tablolarına dahil edilebilir. 

Son olarak, enerji verimliliği göstergelerinin hesaplanmasını mümkün kılma amacıyla, gerekli diğer 

enerji dışı veriler toplanmalı ve ETKB’nin bilgi sistemine dahil edilmelidir. Bu, örneğin ulaşım araçları ve 

trafiğe, endüstriyel faaliyetlere veya meskenlere ve meskenlerde kullanılan aletlere dair verileri içerir. 

Böyle bir çalışma, EİE65 ve iki AB enerji verimlilik kuruluşunun (ADEME/Fransa ve NOVEM/Hollanda) 

katılımıyla gerçekleşen bir eşleştirme projesi çerçevesinde yapılmıştır66.    

ETKB uygun bir Kalite Güvence/Kalite Kontrol prosedürü uygulamalıdır 

Şu ana kadar enerji istatistikleri üretimine bağlı herhangi bir Kalite Güvence / Kalite Kontrol prosedürü 

bulunmamaktadır. Bu sebeple böyle bir prosedür uygulanmalıdır. Yukarıda bahsedildiği üzere, TÜİK veri 

kalitesine dair etiketleme yapmaktadır. En kolay yaklaşım TÜİK’in metodolojisini uygulamak olacaktır. 

Kendi Kalite Güvence / Kalite Kontrol sürecini uygulaması durumunda, ETKB için en iyi yol enerji 

istatistiklerinin kalitesini, üretimin kaynağına ya da moduna (piyasa işletmecisinden rapor, anket, 

modelleme ya da tahminler) bağlamaktır. Bu sebeple Kalite Güvence / Kalite Kontrol tüm bu unsurlar 

için uygulanmalıdır. Bunu yapabilmek için de, veri kalitesinde devamlılığı bozmayacak şekilde 

gelecekteki personele de aktarılabilecek sürdürülebilir bir bilgi kaynağına sahip olmak için yapılan 

düzeltmeler de dahil olmak üzere tüm kaynakları iyi bir şekilde belgelendirmek gerekmektedir.  

ETKB’ye veri sağlayan piyasa işletmecisi için kalite genel anlamda iyi olmalıdır ve her işletmeciye 

sorulmalıdır. Anketler hususunda, temel olarak örneğin boyutuna bağlı olarak sonuçların belirsizliğini 

tahmin etmek için istatistiki teknikler mevcuttur. Diğerleri için ise (modelleme ve tahminler) kalite, tercih 

edilen yaklaşıma bağlı olacaktır. 

Veri kalitesinin güvencesi, kaynağın niteliğine dayandığı gibi aynı zamanda da verinin yıllık 

varyasyonuna ve seçilmiş göstergelerin değerine bağlı olarak veri kontrol çeşitlerinin uygulanmasına da 

dayanmaktadır. Göstergelerin kullanılması her zaman en iyi veri onaylama yoludur. (örn, zaman içinde 

enerji üretiminin ve iletiminin verimliliğini kontrol etme, parasal değerlerle harcamaları arasındaki ilişki 

ve fiziksel üniteler, vb.) 

ETKB, tüm enerji türlerini kapsayan yıllık istatistiksel bir yayın çıkarmalı ve yayındaki verilere 
erişim sağlamalıdır 

ETKB, tüm enerji türlerini kapsayan istatistiksel yayınları düzenli olarak yılda bir yayımlamalı ve interaktif 

bir veritabanıyla veya ilk adım olarak veri setleri şeklinde erişim sunmalıdır.     Formatlar, yukarıda 

belirtildiği gibi AB ülkelerinde veya diğer ülkelerde (örneğin Brezilya veya Yeni Zelanda) uygulanan 

                                                   
65 Türkçe kısaltması EİE olarak bilinen Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılmış olup bunun yerine 
2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
bünyesinde görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir.  
66 Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi” isimli projedir. 
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formatlara benzer olabilir. Doküman yalnızca veri değil aynı zamanda ETKB tarafından rutin bir şekilde 

hesaplanması gereken politika göstergelerini de içermelidir. Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılı 

Kasım ayında yayınlanan Çalışma Belgesi “Avrupa Birliği hedeflerine doğru ilerlemeyi izleme – Kavram 

ve kilit göstergelerin ilk analizi” Türkiye için de bir kılavuz olarak görülebilecek göstergelerin kapsamlı 

bir listesini sunmaktadır. Türkiye istatistikleri iyi bir şekilde kapsasa da bu istatistiklerden kaynaklı enerji 

üretiminde sınırlı bir çaba olduğu görülmektedir. Poltika göstergelerine verilen önem, hala zayıf 

kalmaktadır. Göstergelerin listesi ve bu göstergeleri üretmek için gerekli verinin mevcudiyeti Bölüm 

4.1.1.3.’te verilmiştir. Eklenecek veriler enerji istatistiklerini ve göstergelerini içermelidir ve aynı zamanda 

enerji yakımından ve ilgili göstergelerden gelen CO2 üzerine verileri de içermelidir. Bu ek bir veri 

toplaması anlamına gelmez ancak tıpkı uluslararası organizasyonların (ör. IEA, Eurostat, EEA) çoğunda 

yapıldığı gibi yakıtın CO2 emisyon faktörlerini kullanmak, CO2 emisyonları anlamında enerji tüketimini 

dönüştürmeyi ifade etmektedir. Aynı zamanda bu, enerji dengelerine olan benzerliği sebebiyle tam bir 

CO2 dengesini de dahil etmektedir.  

İstatistiksel yayınlar, estetik açıdan çekici olmalı ve böylelikle halkın büyük bir kısmına hitap etmelidir.  

Flipbook denen ve oldukça yaygın olan yayının formatı bir referans olabilir.  İndirilebilecek bir PDF 

dokümanı olarak da kullanıma sunulabilir ve maliyetleri düşürmek amacıyla da küçültülmüş bir içerikle 

basılabilir. İçerik, yenilenebilir enerjilere, enerji tüketimine ve enerji verimliliğine dair özel bir bölümle 

enerji türüne göre düzenlenebilir. Doküman yalnızca güzel grafikler içerebilir ancak tercihen biraz analiz 

de olmalıdır.  

Ayrıca ön tanımlı veri setlerine kullanıcıların istedikleri verileri seçerek indirebilmesine olanak tanıyan 

interaktif bir veri tabanı erişimi sağlanmalıdır. Yukarıda açıklandığı gibi kullanıcı dostu bir sorgulama 

sistemi sunmaya ve karmaşık veritabanlarından kaçınmaya özen gösterilmelidir: etkili bir istatistik 

hizmeti için basitlik ve interaktiflik şarttır. 

İyi örnekler, raporda açıklandığı gibi Birleşik Krallık ve Yeni Zelanda’nın uygulamalarında bulunabilir. Bu 

iyi örnekler, doğrudan amaca hizmet eden; analizi etkili ve çekici tasarımlarla birleştiren daha analitik bir 

yaklaşım içermektedir.  Her iki durumda kullanıcıya esneklik sağlamak amacıyla ham veriye ulaşımı 

kolaylaştırmak için veri setleri indirilebilecek şekilde sunulmaktadır.  

Hatta istatistiksel rapor, DECC yayınlarındaki gibi ayrı bölümler içerisinde veri setlerini de içerecek 

şekilde yayımlanabilir. 

Bölüm 2 piyasada çeşitli paydaşlar tarafından yayımlanan veriyi detaylı bir şekilde açıklamaktadır. 

Görülmektedir ki büyük ölçüde veri de kamuya açık bir şekilde mevcuttur. Ancak bu,  tüm verinin şeffaf 

bir şekilde kamuya açık ve kullanılabilir bir formatta olduğu anlamına gelmemektedir. Acil bir eylem 

olarak bu veriler kamuya açık hale getirilebilir. Kamuya açık olmayan veri/göstergeler kurumlarda 

mevcut olduğundan ötürü bunları yayımlamak için çok fazla bir çaba gerekmemektedir. Önemli 

verilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:  

 Elektrik dağıtım istatistikleri: TEDAŞ tarafından toplanmakta; ETKB ve bağlı kuruluşlarına, 

dağıtım şirketlerine dağıtılmaktadır ancak bu istatistikler bir internet sitesinde 

yayınlanmamaktadır. TEDAŞ’ın bu verileri yayınlaması değerlendirilmelidir. 

 Elektrik talep kırılımı: Bu veri kamuya açık ve uluslararası ajanslarla paylaşılsa da sektör kırılımlı 

elektrik talebi kamuya açık değildir. Konut ya da hizmetler sektörünün elektrik talebi de 
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yayınlanmamaktadır. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün bu verileri yayınlaması 

değerlendirilmelidir. 

 Doğal gaz piyasası için operasyonel veri: Doğal gaz için dengeleme gaz fiyatı/teklifleri ve 

depolama mevcudiyeti gibi operasyonel veri, piyasa katılımcıları için doğru işaretleri yaratmak 

için şeffaf ve kamuya açık olmalıdır. Bu verilerin BOTAŞ tarafından yayınlanması 

değerlendirilmelidir. 

 Enerji verimliliği göstergeleri: Bu konuya son yıllarda önem verilmektedir. IEA enerji tüketiminde 

detaylı veri ve enerji verimliliği göstergeleri sağlamak için gerekli olan ekonomik faaliyetlerde 

veri üzerine raporlamalarını genişletmiştir. YEGM bu göstergeleri hesaplamakta, ancak hemen 

kamuya yayınlamamaktadır, göstergelerin yayınlanması önem arz etmektedir. Bu verilerin 

YEGM tarafından yayınlanması değerlendirilmelidir. 

 Politika göstergeleri: Politika göstergelerini hesaplamak üzere mevcut veri olsa da bu konu 

üzerine kamuya açık bir bilgi ya da yayın bulunmamaktadır. 

 Enerji yakımı ile ilgili CO2 göstergeleri (yukarıdaki Tablo 4’ten olası göstergeler görülebilir) ve 

CO2 dengesi (Tablo 5’e bakınız). 

Buna ek olarak, mevcut durumda yayınlanan verilerin formatları ilgili tarafların ihtiyaçlarını daha iyi 

karşılamak üzere iyileştirilebilir. Geçmiş verileri pdf yerine Excel’de yayınlamak, ya da temel enerji 

göstergelerini içeren enerji bültenleri yayınlamak ilk aşamada bu sorunun çözümünde hızlı bir yol 

olacaktır. Bu acil eylemlerle beraber, daha çok veri kamuyla paylaşılabilir ve şeffaf hale getirilebilir, hatta 

genel veri merkezi önerileri de hayata geçirilebilir.  

5.1.2. Elektrik ve Doğal Gaza İlişkin Ek Veriler   

 
Bu raporun odak noktası ETKB’nin veri toplama, işleme, raporlama ve yayımlama süreçlerinin 

değerlendirilmesi olduğundan bu bölüm EPDK’nin düzenleyici rolüne dair görevlerini yerine getirmek 

için veri toplama / işleme süreçleriyle ve diğer kurumların dahili amaçları doğrultusunda veri toplama / 

işleme süreçleriyle ilgilidir. EPDK düzenleyici kurum olması sebebiyle, lisans sahiplerinin bazı bilgileri 

tutmasını sağlayabilir ve istatistik toplanmasını kolaylaştırabilir. (Örneğin otoprodüktör olup olmadığı 

bilgisi, lisans sahipleri tarafından zorunlu bir bilgi olarak düzenleyici kuruma bildirilebilir.) Bu nedenle 

kurumlarla EPDK’nın iletişim halinde olması faydalıdır.  

Raporlama ve yayımlama açısından EPDK, TEİAŞ, BOTAŞ ve EPİAŞ, kolaylıkla erişilebilir ve 

anlaşılabilir piyasa verilerini kendi internet sitelerinde yayımlamaktadır. Yayınların sıklığı raporun türüne 

(örneğin yıllık rapor, uzun vadeli yatırım planları, aylık, günlük veriler) bağlıdır. 

EPDK, TEİAŞ ve BOTAŞ’ın internet sitelerinin İngilizce sürümleri mevcuttur ancak İngilizce sürümlerin 

Türkçe sürümler kadar kapsamlı olmadığı görülebilmektedir. Türkiye’nin elektrik ve gaz sektörüne dair 

bilgilere ihtiyaç duyan ve Türkçe bilmeyen kişilerin erişimini mümkün kılmak için bu konuya dair 

iyileştirmeler yapılması düşünülebilir. 

Benzer şekilde elektrik dağıtım istatistiklerinin de, ticari anlamda hassasiyet oluşturabilecek olan bazı 

kısımları hariç olmak üzere, İngilizce ve Türkçe olarak ETKB veya TEDAŞ web sitesinde yayınlanması 

gerekmektedir. 
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5.1.3. AB INSPIRE Direktifi Kapsamında Mekansal 
Veriler 

AB INSPIRE Direktifi kapsamındaki 34 temadan birisi Enerji ve Kaynaklardır. INSPIRE Direktifinin ilgili 

mevzuat ve Teknik Kılavuzlar ile birlikte mekansal verilere ilişkin olarak geniş bir çerçeve çizdiği 

vurgulanmalıdır. Mekansal bilgilere ilişkin olarak kurulacak altyapı sorunsuz olmalı ve diğer temalardan 

tüm mekânsal verileri entegre etmelidir. Ancak, belirli alanlara (üst veri, veri özellikleri vb.) dair şartlar, 

özellikle enerji verilerine dair şartların ve enerji veri merkezinin altyapısının yeniden yapılandırıldığı 

aşamada dikkate alınmalıdır. 

Teknik Kılavuz İlkelerde INSPIRE Direktifinin herhangi bir yeni veri toplanmasını gerektirmediği 

belirtilmektedir; Direktifte Üye Devletlerin Uygulama Kurallarına göre verileri kullanıma sunmaları 

öngörülmektedir. Bu yüzden mevcut durumda CBS aracılığıyla toplanan verilere ilişkin olarak AB’nin 

“Enerji Kaynaklarına Dair Veri Özellikleri - Teknik Kılavuz İlkeler”67 kapsamındaki veri özellikleri dikkate 

alınmalıdır.    

5.1.4. Enerji Hesapları  

2017 yılında kadar enerji hesapları hazırlamayı AB ülkelerine zorunlu kılan AB’nin enerji hesabı hedefi 
ile uyumlu olmak için Türkiye’nin kendi enerji hesapları oluşturması gerekmektedir. Bunu da ilgili 
kurumlar arasında koordinasyonu geliştirerek ve enerji denge tablolarından, anketlerden ve diğer ilgili 
veri kaynaklarından gerekli verileri toplayarak gerçekleştirmelidir. 
 
Halihazırda, TÜİK, Türkiye’deki enerji hesaplarının hazırlanması için ilgili aktiviteleri yürütmektedir. TÜİK 
2014 ve 2015 yıllıarına ait enerji hesaplarını hazırlamaktadırlar ve bunları 2018 yılında yayımlamayı 
planlamaktadırlar. 
 
Bir kere tamamlandığında ve enerji hesapları kamuya açık olduğunda, Türkiye ortak bir çerçevede 
ekonomik ve çevresel bilgileri toplamak için bir istatistiksel sisteme sahip olacaktır. Böylelikle ekonomik, 
hane ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimi gösterebilecek ve bunun sonucunda da yalnızca 
ekonomik hesaplardan daha bilgi verici olacaktır. 
 
Bu sebepten, enerji hesapları ile ilgili gerekli koordinasyon, veri toplama ve dağıtım faaliyetlerini 
geliştirmesi ve AB üye ülkeleri ile yürütülen bu enerji hesap çalışmaları ile uyumlu olarak bu hesapları 
yayımlaması önerilmektedir. 
 
 

5.2. Çözüm   

 
Enerji veri merkezi çözümünün mevcut ESİS ve İPS çözümleri üzerine inşa edilmesi tavsiye 

edilmektedir. Mevcut çözümler, AB’nin en iyi uygulamalarına uygunluk gösterecek hedef enerji veri 

merkezi çözüm yapısına ulaşacak şekilde kapsamlı olarak geliştirilmelidir. İlk olarak, anket verileri ve 

kurumların sunduğu veriler bir veri ambarında birleştirilmelidir. Daha sonra, bu birleştirilen veriler ETKB 

bünyesinde uluslararası kuruluşlarla, kamu kurumlarıyla, piyasa aktörleriyle ve ilgili taraflarla uygun bir 

yetkilendirme ile paylaşılmalıdır. Bu verilerin yayımlanması, görselleştirilmesi, raporlanması ve analizi 

ile ilgili şartların karşılanması için esnek bir raporlama çözümünün kullanılması gerekir.  

                                                   
67 http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_ER_v3.0.pdf 
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5.2.1. Enerji Veri Merkezi Çözümünün Gerekli 
İşlevsellikleri 

Hedef enerji veri merkezi çözümü şu işlevselliklere sahip olmalıdır:  

 Gerekli tüm veriler web servis, veritabanı bağlantısı veya Dosya Transfer Protokolü (FTP) 

aracılığıyla toplanmalıdır. Elle veri entegrasyonuna izin verilmemelidir. Bu yüzden yalnızca 

kurumlardan alınan veriler değil aynı zamanda enerji tedarikçileri ve tüketicilerden alınan veriler 

de toplanmalı ve otomatik olarak entegre edilmelidir.  

 Veri kalitesi süreci her türlü veri girişine uygulanmalıdır. Kalitesi uygun olmayan verilerin sonraki 

aşamalara geçirilmemesi için veri temizleme yöntemleri de uygulanmalıdır. 

 Veri kalitesi işlemleri tamamlandıktan ve eksiklikler tespit edildikten sonra veriler, Veri Ambarı 

katmanı adlı daha yapılandırılmış bir katmana geçirilmelidir. Veri Ambarı katmanında veriler 

diğer verilerle ilişkilendirilmeli (uygunsa) ve birleştirilmelidir. Bir veri ambarı, şimdiye kadar ele 

alınan noktalar dışında aynı zamanda veriler hakkındaki bilgileri (metadata) de sunar; yani 

verilerin yolunun izlenmesini sağlar. 

 Yapılandırılmış, kaliteli, izlenen ve tarihsel veriler veri ambarı katmanına yüklendikten sonra, 

her bir departman veya kurumun kendi ilgili verilerini ve hassas bilgileri görebileceği şekilde 

departman bazında sınıflandırılabilmelidir. Veritabanı, söz konusu veri marketi katmanı 

(datamart) dahilinde özne bazlı bir kapsamda hizmet verebilmelidir.  

 Paydaşların kararlarını desteklemeleri için tüm bu verileri paydaşlara sunma amacıyla kullanıcı 

dostu ve esnek bir raporlama çözümünün kullanılması gerekmektedir. Sistem ayrıca 

kullanıcıların yeni raporları kolaylıkla oluşturabilmesine olanak tanımalıdır. Eurostat ve IEA 

raporları sistemden kolaylıkla elde edilebilmelidir.    

 Ayrıca piyasa bazlı analiz, kestirimsel analiz ve diğer analizlerde kullanılmak üzere istatistiksel 

yöntemlerin uygulanması için bu bilgilerin çıktılarının veri ambarı katmanından bir veri 

madenciliği çözümüne aktarılması da gerekmektedir. Veri madenciliği çözümünün çıktıları, son 

kullanıcıların veri madenciliği analizinin çıktılarını görebilmesi için veri ambarına 

aktarılabilmelidir. 

5.2.2. Enerji Veri Merkezi Çözümünün Yazılım ve 
Donanım Gereksinimleri 

Türkiye’deki mevcut durum göz önüne alınarak, hedeflenen enerji veri merkezi çözümünün yazılım ve 

donanım gereksinimleri bu bölümde detaylandırılmaktadır. Enerji veri merkezinin tam potansiyelinin 

gerçekleştirilmesi için mevcut altyapı (hem donanım hem yazılım) geliştirilmelidir.     

Gerekli tarihsel verileri gerektiği şekilde saklayarak tüm ilgili taraflara doğru, güvenli, güvenilir ve yerinde 

veriler sunan 7/24 aktif ve çalışan bir mimarinin (yüksek kullanılabilirlik) kurulması  amacıyla bir veri 

merkezi yaklaşımının uygulamaya konması tavsiye edilmektedir. 
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Enerji verileri merkezi için birincil veri sağlayıcısı olacak ESİS’in mevcut durumuna ilişkin olarak 

kurumlar, ilgili enerji verilerini şu anda 24468 veri setiyle sunmaktadır, ancak başka enerji veri 

sağlayıcısının veya daha fazla veri setinin eklenerek yakın gelecekte (2016-2017) toplam veri seti 

sayısının artması beklenmektedir. Bu artışın iki önemli sebebi vardır. Bunlardan biri, ESİS 

Yönetmeliğinin kurumlar ve enerji paydaşlarını verilerini göndermeye sorumlu kılması diğeri ise 

ETKB’nin yeni veri setleri (özellikle saatlik veriler gibi yüksek sıklıklı veriler) tanımlamayı planlamasıdır. 

Aşağıdaki alt bölümlerde, tavsiye edilen topoloji, başlangıç katmanı, veri ambarı, çıktı/sunum katmanı, 

veri yönetişimi, güvenlik ve felaketten kurtarma ve depolama yapısı açıklanacaktır. 

Topoloji 

Tavsiye edilen topoloji Şekil 10’da gösterilmektedir. Enerji verilerinin yaşam döngüsü, uygun verilerin 

uygun kanallarla uygun bir süre içinde alınmasıyla kurumlarda ve diğer veri sağlayıcılarında başlar (özel 

paydaşlardan anketler ve internet portalı üzerinden toplama ile ). Tabii ki tavsiye edilen topolojiye dair 

önerilen yaklaşım, esnek, uzatılabilir, ölçeklenebilir, güçlü ve kullanımı kolay bir çözüm sağlanmasıyla, 

yalnızca mevcut gereksinimleri değil aynı zamanda gelecekteki talep ve sorgulamaları da kapsamalı ve 

cevaplamalıdır.   

 

Şekil 15: Şematik Veri Ambarı Topolojisi 
 

 

 

 

                                                   
68Tanımlanan veri setlerinin toplam sayısı 282’dir ve doğal kaynaklarla ilgili veriler de bunlara dahildir.  
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Başlangıç Katmanı 

Tavsiye edilen enerji veri merkezi çözümünde iki büyük veri sağlayıcısı vardır. İlk ve en büyük veri 

sağlayıcısı ESİS, diğeri ise İPS’dir. Türkiye’nin enerji istatistikleri ile ilgili bütünsel bir bakış elde etmek 

üzere her iki sağlayıcıdan toplanan veriler uyumlulaştırılmalı, ilişkilendirilmeli ve zenginleştirilmelidir. 

ESİS Yönetmeliği (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik Sistemi Veri Yönetmeliği, Resmi Gazete 

No.28962) uyarınca kurumlar, ETKB’nin sağladığı web-servis ile verilerini (her bir veri seti için farklı bir 

web-servis kullanılır) gönderir veya şablonu halihazırda ETKB tarafından hazırlanan ve sunulan güvenli 

bir FTP konumuna gönderir. Her kurum yalnızca kendi verilerini yükleyebilir, önceden yükledikleri verileri 

değiştiremez veya silemez ve diğer kurumların dosyalarını okuyamaz veya göremez. Bu kısıtlamalar, 

daha güvenilir verileri daha az hatayla elde etmek için önemlidir. 

Verilerin bir diğer kısmı, İnternet Portal Servisi (İPS) üzerinden anketler gönderilmesi ve bu anketlere 

verilen cevapların toplanmasıyla doğrudan enerji paydaşlarından alınır. Anketler bir devlet kurumu olan 

ETKB tarafından gönderildiği için bu veri toplama faaliyetine ilişkin düzenleyici bir mevzuat olmasa da 

cevaplanma oranının beklentileri karşıladığı bildirilmektedir. 

Gönderilen tüm verilerin tarihsel kaydının tutulması çok önemlidir. Geçmiş, dosyanın kendisinden, tüm 

web servis kayıt detaylarından (başvurma, başarı, başarısızlık vb.) ve anket yanıtlarından oluşabilir. 

Örnek vermek gerekirse, eğer A kurumu 20160401-VeriKümesi.csv adlı bir dosya gönderirse ve sonra 

onu düzeltmek isterse önceki ve yeni dosya, gelecekteki gereksinimler için ayrı ayrı saklanmalıdır 

(20160401-VeriKümesi-ESKİ.csv ve 20160401-VeriKümesi.csv). 

Herhangi bir donanım arızası veya başka bir istenmeyen durumda enerji veri merkezi tekrar başlatılmalı 

ve baştan yüklenmelidir. Bunun için tüm verilerin önceki sürümlerde geldiği orijinal halinde saklanması 

gerekmektedir. 

Veri Ambarı  

Verilerin bilgiye dönüştüğü gelişim süreci bir Veri Ambarı tarafından temsil edilmektedir ve oldukça 

stratejiktir. Bir veri ambarı çeşitli türlerde kaynak sistemlerden (operasyonel sistemler, kurumsal çıktılar 

ve anket çıktıları) farklı türlerde verileri periyodik olarak toplar, örüntüler bulur ve son kullanıcıların 

analizde bulunmasına, raporlar almasına veya yönetim için gösterge tabloları göstermesine olanak tanır.  

Tüm verilerin orijinal şablon ve yapısında çekilmesinden sonra veriler, Türkiye’nin enerji istatistiklerini 

ilgili tüm taraflara sunmak için özel olarak tasarlanmış bir enerji veri ambarına yüklenmelidir.  Veri 

Ambarı şu üç katmandan oluşur: 

 Operasyonel Veri Depo Katmanı (ODS) 

 Veri Ambarı Katmanı (DWH) 

 Veri Marketleri Katmanı (DM) 

Başarılı bir veri ambarı çözümü uygulamak için ilk adım, tüm veri elemanlarının modellenmesi olmalıdır. 

Kavramsal (mantıksal) veri modeli, fiziksel veri modeli ve referans veri modeli oluşturmak, varlıkların 

ilişkilerini uygulamak ve bu varlıkların özelliklerini ve ölçülerini tanımlamak için yalnızca modelleme için 

kullanılan bir araç (Sybase Power Designer, ERWIN Data Modeler veya Oracle SQL Developer Data 

Modeler) kullanılması gerekmektedir. Etki analizi, kök analizi, veri sözlüğü, veri kütüphanesi (veya 

genellikle veri dizini olarak bilinen) ve üst veriler hakkında raporlama gerçekleştirmek için, kaynaktan 

hedefe haritalandırmalar veya Referans Veri Modeli formüle edilmeli ve verilerin ilk yüklemeden sunuma 
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kadar olan yaşam döngüsü kolaylıkla görülebilmelidir.   Veri modellemesi gerçekleştirilirken AB INSPIRE 

Direktifine göre mekansal verilere ilişkin şartlar (bkz. Bölüm 2.3) da dikkate alınmalıdır.  

Gerekli modelleme tamamlandığında, verilerin bilgiye doğru yolculuğunu başlatmak için gerekli veri 

tablosu ve tüm veritabanı nesneleri oluşturulmalıdır. 

Kurumların verilerini güvenli bir şekilde yüklediği ve anket çıktılarının depolandığı ilk veri deposuna 

Operasyonel Veri Deposu (ODS) katmanı denir. Bu katmanın temel amacı, verilerin orijinal dosya 

formatında depolandığı (yani tüm mevcut veriler metin bazlıdır) ancak tablolara yükleneceği (sayı, tarih 

vb. gibi veri türlerine dönüştürülmüş, kontrol edilmiş ve onaylanmış olarak) durumlarda dosyaları 

tablolara yüklemektir. Herhangi bir veri arızasının ilgili taraflara bildirilebildiği bir geri dönüşüm 

mekanizması mutlaka bulunmalıdır. Daha sonra veriler uygun veri türleriyle ve hesaplamalar yapma 

imkânıyla veri tabanı içinde sorgulanabilir. Dosyanın aktarma sırasında bozulması veya yanlış veri türü 

eşleştirmesi veya veri şablonlarındaki hatalar gibi verilerdeki ilk sorunlar burada tespit edilebilir. Bu 

arada hangi kurumun hangi tür verileri ne zaman gönderdiği, dosya yükleme başarısı, dosya 

bozukluklarına ilişkin durumlar, yanlış veri türü eşleştirmesi vb. görülebilir. Depolamayı optimize etmek 

için ham veri depolama koşulları (dosyaların geçmişi) ve veri dosyalarına ilişkin arşivleme stratejisi de 

başlangıç katmanında uygulanacaktır. 

Uzlaştırma katmanı, yüksek kalite sağlamak ve yanlış eşleştirmelerden kaçınmak için verilerin profilinin 

çıkarılmasını ve temizlenmesini sağlayan katmandır. Dosya tablolara yüklendikten sonra (ham veri) 

dosyaya anlam kazandırılır. İlk adım, muhtemel hataları kontrol etmek için verilerin profilinin çıkarılması 

olacaktır (-100 bir sayı olabilir ancak enerji tüketim değeri olamaz). Daha sonra yetersiz verilerin sonraki 

aşamalara geçirilmemesi için Veri Temizleme yöntemleri uygulanacaktır. Veri Kalitesi süreci, uyumlu 

birleştirme kurallarının, öksüz kayıtların (ana/çocuk veya ana/detay ilişkisi) gerçekleştirildiği, altın 

kayıtların bulunduğu, kayıt düzeyindeki boşlukların doldurulduğu (doğum tarihinden yaşın 

hesaplanması, mahallelerden şehrin belirlenmesi vb.) verilere yönelik süreçtir. Başarılı bir veri kalitesi 

sürecinin adımları aşağıdaki gibi olacaktır: 

 Veri değerlendirmesi için veri ölçümü ve analizi yapılması. 

 Veri temizleme için ayrıştırma, standardizasyon ve düzeltme yapılması 

 Veri zenginleştirme için geliştirme kullanılması 

 Kalite dönüşümü için eşleştirme ve pekiştirme kullanılması. 

 
Veri kalitesi işlemleri tamamlandıktan ve eksiklikler tespit edildikten sonra veriler, Veri Ambarı katmanı 

adlı daha yapılandırılmış bir katmana geçirilebilir. Kurum düzeyinde sağlam bir enerji veri ambarı 

sağlamak için Veri Ambarı katmanında veriler diğer verilerle ilişkilendirilir (uygunsa) ve birbirleriyle 

birleştirilir. Verilerin anlamını arttırmak için uygulanabilecek birçok teknik vardır. Başka bir kurumun veri 

setinden gönderilmiş olan verilerin üzerine yazmamak için vekil anahtar dönüşümü uygulanır. Örneğin 

C001, farklı kurumlar için farklı müşterileri temsil edebilir, farklı veri setlerinde aynı gün veya farklı bir 

günde gönderilebilir, ancak ayrı ayrı işaretlenmeli ve birisi 1000 değerine diğeri ise 2000 değerine sahip 

olmalı ve her ikisi, aldığı veri setiyle geçmişin izlenebilirliği kaybedilmeden kaynak veri olarak C0001’e 

sahip olmalıdır. Yavaş Değişen Boyutlar tekniği yaklaşık 7 farklı türe sahiptir ve bu, farklı yaklaşımlarla 

veri değişikliklerinin geçmişini saklamaya yardımcı olur (Yavaş Değişen Boyutlar algoritmasını 

uygulamak için en iyi uygulamalarda en yaygın kullanım türü Tip 2 ve Tip 3’tür). Örneğin C001 değerine 
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sahip müşteri, segment olarak altın alırken bir veri setinde T gününde gümüş olarak güncellenir. 

Raporlama yapılırken iş analisti T-1 tarihinde altın müşterileri aramak istediğinde C001’i bir altın müşteri 

olarak görmelidir. Bu yöntemin amacı, değerli verilerdeki değişikliklerin zamana dayalı olarak kaydını 

tutmaktır. Veri ilişkilendirme, başarılı bir veri ambarının diğer temel faktörlerinden birisidir. Herhangi bir 

yerden elde edilen farklı veriler veya veri setleri arasında birçok korelasyon vardır. Bazı kodlar bazı 

değerli bilgilerden oluşmaktadır ve bu, veri gruplamalarına veya hiyerarşilerine yol açabilir ya da 

tanımlayıcı ve uzun bir değer içinde uygun bir değer bulmak için metin madenciliği algoritmaları 

uygulanabilir.  Diğer yöntemlerden birisi de eşleşen kayıtları güncellemek ve yeni kayıtlar eklemek 

(çocuk kayıt eklerken bir ana kaydın varlığını kontrol ederek) için artımlı güncelleme yaklaşımını 

kullanmaktır. Paydaşların ve veri tüketicilerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak başka birçok yöntem 

uygulanabilir. Enerji veri ambarı katmanındaki veriler, ilgili orijinal kurum veya anketten çok daha fazla 

ilişki içerebilir; o halde veri saklama ilişkisi, bu verileri sağlayan ilgili kurum veya anketten daha fazladır.  

Bir veri ambarı, yalnızca şimdiye kadar bahsedilen noktaları değil aynı zamanda veriler hakkındaki 

bilgileri (metadata) de sunar. Referans Veri Yönetimi, veri yolunu izleyerek verilerin ömrü hakkında bilgi 

verir. Başarılı bir referans veri yönetimi çözümüyle, hangi verilerin dosyadan (ilk durum) veri marketlerine 

kadar (sunulabilir durum) bilgiye doğru olan yolculuğuna devam ettiği izlenebilir. Ayrıca Üst Veri 

Yönetimi, veriler hakkında bilgiler sunar ve bu “veriler hakkındaki veriler” olarak da ifade edilebilir. Ayrıca 

bu yöntemlerin hepsinin gerçekleştirilmesine yönelik en iyi uygulama, veri entegrasyon mimarisinin 

oluşturulmasıdır. Sürdürülebilir veri entegrasyonu, verilerin doğumundan (ODS katmanı) DWH 

katmanındaki adımlardan geçme ve Veri Marketleri katmanında sonlanma yolculuğunu izleme imkanı 

sunar.  

Yapılandırılmış, kaliteli, izlenen ve tarihsel veriler enerji verileri ambarı katmanına yüklendikten sonra, 

özel olarak veri tüketicilerinin ihtiyaçları için oluşturulmuş organizasyonel hiyerarşiye göre normalize 

edilmiş veri marketi katmanlarına (farklı departmanların ve harici tarafların ihtiyaçlarına bağlı olarak 

birçok katman olabilir) sınıflandırılır. Veri ambarı kurumun kapsam düzeyi için tasarlanmış olsa da veri 

marketleri, özne bazlı kapsam olarak hizmet vermek üzere tasarlanmaktadır. Her bir veri marketi, her 

departmanın ilgili verilerini görebileceği ve hassas bilgilerin saklanabileceği (yani C001 C**1 olarak 

gösterilir) departman düzeyindeki bilgilerden oluşur ve satır düzeyinde filtreleme ile ilgili tarafların ilgisiz 

satırları görmesini engeller. 

Çıktı Katmanı 

Tüm bu bilgileri, kararlarını desteklemeleri için ETKB’deki dahili kullanıcılara ve ETKB dışındaki daha 

kalabalık kullanıcılara sunmak ve görselleştirmek için bir iş zekası aracının kullanılması gerekir. Yalnızca 

düzenli liste raporları değil aynı zamanda çizelge ve grafikler içeren raporlar da oluşturulabilmeli ve 

ayrıca koşullu formatlama ve ön tanımlı katmanlar uygulanabilmelidir. Verileri farklı gruplamalarda 

görmek için hiyerarşi ağaçları uygulanabilir ve ayrıca verilere farklı boyutlardan bakılabilir. Verileri her 

bir rengin farklı veri setini temsil ettiği bir harita üzerinde renklerle (yani, mavi hidroelektrik üretimi, 

kırmızı nükleer bazlı elektrik üretimi anlamına gelir) ve raptiyelerin genişliğine göre (yani küçük daire 

100MW iken büyük daire 500MW anlamına gelir) yerleştirmek için toplam verilere ek olarak mekansal 

veriler kullanılabilir. Ayrıca, veri tüketicilerinin kendi veri anlayışlarını oluşturmak ve verileri anlamlı 

bilgilere dönüştürmek üzere gerekli analizleri yapmaları  için sürükle bırak özelliklerine sahip çevrimiçi 

analitik işlem (OLAP) küpleri metodolojisi uygulanabilir. 

İş zekası aracı ayrıca, ilgili taraflara farklı türde gömülü veya ekli veri çıktıları (Microsoft Excel, PDF vb.) 

veya hızlı işlemler için metin mesajlar içeren e-postalar gönderebilmek için önceden tanımlı koşullara 

dayalı olarak tetiklenen işlevselliğine de sahip olmalıdır. Çeşitli dosya formatlarındaki ekler istenen 
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frekans için zamanlanmış gömülü raporlar gönderme işlevselliğine de sahip olmalıdır. Bu işlevselliklere 

ek olarak, iş zekası aracı kullanıcı tarafından depolanan tüm konumlara bir raporun çıktısını veya 

yapısını kaydetme veya paylaşma imkanı ve gerekli kişi veya gruplara ekli ya da gömülü olarak e-posta 

gönderme imkanı sağlamalıdır. Yalnızca liste raporlaması değil aynı zamanda göstergeler, pasta/çubuk 

grafikler, hareketli zaman serisi saçılma diyagramları ve diğer gerekli grafiksel kullanıcı arayüzleri de 

koşullu formatlama bakımından desteklenmelidir.  Tüm bu imkanlar, yetki ve veri yönetişimiyle güvenli 

bir şekilde kullanılmalıdır. 

Verilerin yayımlanmasına ilişkin olarak, tüm veri tüketicilerinin ham veri veya ön formatlı raporlara 

erişebilmesi, filtrelemesi ve bunları indirebilmesi için ilgili verileri (bir Kamusal Veri Marketiyle) içeren bir 

internet portalı gereklidir. Gerekli donanımlar, güvenlik yazılımları ve diğer yazılımlar, bu çözümü 

sunmak için temin edilmelidir. 

Ayrıca piyasa bazlı analiz, kestirimsel analiz ve diğer analizlerde kullanılmak üzere istatistiksel 

yöntemlerin uygulanması için bu bilgilerin çıktılarının veri ambarı katmanından bir veri madenciliği 

çözümüne aktarılması da gerekmektedir. Son kullanıcıların veri madenciliği analizinin çıktılarını 

görebilmesi ve bunları veri marketi elemanlarıyla ilişkilendirebilmesi için veri madenciliği çözümünün 

çıktıları veri ambarına ve/veya veri marketleri katmanına aktarılabilir. 

Veri Yönetişimi, Güvenliği ve Felaket Kurtarma 

Verilerin ilgili tüm veri tüketicileri (yani ETKB’nin müdürlükleri, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları, diğer devlet 

kurumları, AB ajansları, piyasa katılımcıları ve diğer paydaşlar) arasında paylaşılması ve yayımlanması, 

veri yönetişimine ve güvenliğine ilişkin katı kuralların uygulanmasını gerektirmektedir.  

Bunun için, iş zekası aracı başlangıçta kullanıcı tarafından ön tanımlı konumlara bir raporun çıktısını 

kaydetme veya ilgili erişim kurallarına uyarak e-posta gönderme imkanı sağlamalıdır.   Örneğin A 

Kullanıcısı rapor içeriklerini indirebilir ancak B Kullanıcısı raporu görebilir fakat indiremez veya e-posta 

gönderemez ve B Kullanıcısı yalnızca ilgilendiği kayıtları görebilir ve A Kullanıcısı yalnızca 2 kurumun 

kayıtlarını görebilir (satır bazlı erişim).  

Bu arada veri yönetişim sürecinde veri bağımlılığı bildirilmelidir. Örneğin, bir ana veri paylaşıldığında 

veya yayımlandığında okunaksız veya anlamsız veriler sunmamak için çocuk verinin toplu (toplam, sayı, 

ortalama vb.) şekli veya gerçek şekli de paylaşılmalı veya dağıtılmalıdır.  Kamusal Veri Marketinin 

tasarımı çok önemlidir. Özel, gizli veya uygunsuz verileri halka açık bir şekilde yayımlamamak için bilişim 

mimarları tarafından gözden geçirilmeli ve ilgili ETKB müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır.  

Yukarıdaki tartışmaların dışında, veriler gerektiği şekilde güvenli bir biçimde saklanmalı ve kullanılabilir 

olmalıdır. Bunun için yüksek kullanılabilirlik seçeneği olmalıdır. Herhangi bir veritabanının altyapısında 

bir donanım sorunu (CPU, depolama donanımları, ağ donanımları veya başka bir arıza) olduğunda 

sistem, sunucu kümeleri devreye sokularak ve yedek donanımlarla çalışır halde tutulmalıdır. Ayrıca veri 

sızıntısı yaşamamak için zamanlı (günlük, haftalık, aylık) artımlı veya tam yedeklemeler yapılmalıdır. 

Gerekli tüm altyapı, herhangi bir noktada geri yükleme yapılabilecek şekilde konfigüre edilmeli ve enerji 

veri merkezi sistemi, tipik operasyonel çalışmalarla ve olabildiğince çabuk şekilde düzgün ve sorunsuz 

bir şekilde çalışmalıdır. 

Ayrıca işin devamlılığını sağlamak için felaket kurtarma alternatifleri belirlenmeli ve veri merkezinin 

çalışmasını etkileyebilecek felaketlere (sel, deprem, yangın vb.) karşı ayrı bir FKM (Felaket Kurtarma 

Merkezi) kurulmalıdır. Felaket Kurtarma Merkezi iyi bir şekilde hazırlanmalı, organize edilmeli ve birincil 
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veri merkezi herhangi bir zamanda çalışamayıp yedeğe geçtiğinde düzgün ve sorunsuz çalışma 

durumuna geçecek şekilde konfigüre edilmelidir.  

Depolama Gereksinimleri 

Enerjiyle ilgili 244 veri setinin yılda yaklaşık 5,6 GB boyuta sahip olacağı tahmin edilmektedir. Bölüm 

4.1.3’te belirtildiği gibi ESİS’teki veri setlerinin gerçek yıllık boyutu şu anda tahmin edilenden düşüktür 

çünkü tanımlanan veri setlerinin neredeyse yarısı son yıllarda ilgili kurumlar tarafından yüklenmemiştir. 

Bu 244 veri seti 2010’dan bu yana tüm yıllar için tamamlandığında toplam boyutun 2020’de 61,9 GB 

olması beklenmektedir. Ancak veri seti sayısının yıllar içinde artması beklenmektedir; bu yüzden toplam 

veri boyutuna ilişkin olarak daha üstel bir eğri gözlemlenmesi beklenmektedir. Veri setlerinin yıllar içinde 

beklenen boyutu Şekil 11’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 16: Yıllar içinde veri setlerinin boyutu 

 

Başlangıçtaki toplam veri boyutu dışında, verinin yaşam döngüsünün tüm adımlarını uygulamak için 

veriler birkaç kez çoğaltılır. Veri ambarı katmanı için çarpan genellikle 3 ‘tür; sonuçta girdi olarak 1 GB’lik 

bir veri, en az 6 GB’lik depolama gerektirir (başlangıç katmanı için 1 GB, ODS katmanı için 1 GB, Veri 

Ambarı katmanı için 3 GB ve iş zekası katmanı için 1 GB). Bu yüzden, eksiksiz bir veri merkezi çözümü 

uygulanırsa veri setlerinin toplam boyutunun altıyla çarpılması gerekir. 

Verilerin mevcut boyutuna ve artış trendine ilişkin olarak, yukarıdaki tüm faaliyetleri zamanında, yerinde 

ve uzun süreli kullanımlar kapsamında gerçekleştirmek üzere, bu tür iş yükleri için özel olarak tasarlanan 

bir veritabanı aracının (Oracle’s Exadata, Teradata’s Aster, IBM’s Netezza veya SAP’s Hana) 

kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.   Bu veritabanı araçlarının ortak özelliği, gelecekteki 

gereksinimlere yanıt vermek için ölçeklenebilir ve uzatılabilir çözümlerle birlikte birçok belleğe sahip hızlı 

bir işlem biriminin sunulmasıdır. Bu veritabanı aracının gücüyle bu sistem, mevcut tahminler ve koşullar 

altında en az 10 sene çalışabilir.   

Kurumların verilerini otomatik olarak (tercihen web servis aracılığıyla veya veri dosyalarının FTP 

konumuna yüklenmesi ile) aktarmasına ve büyük endüstriyel enerji tüketicilerinin ve hane halklarının 

anket sonuçlarının başlangıç katmanına aktarılmasına olanak tanınarak; başarılı bir şekilde veri 

toplanması, sonra verilerin çekilmesi, dönüştürülmesi ve yüklenmesi (ETL) gece başlayabilir ve alınan 



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        95 

kayıtlarla bir enerji veri ambarı oluşturmak için bahsedilen hesaplamalar, formülasyonlar ve diğer 

yöntemler uygulanabilir. Daha sonra veri madenciliği çıktı ve girdileri ve veri marketleri yüklemeleri, 

önceki bölümlerde ele alınan seçili yöntemlere göre eş zamanlı veya eş zamansız olarak 

gerçekleştirilebilir. 

Bu veritabanı aracı, yukarıdaki işlevselliklerin hepsini ve ayrıca yüksek kullanılabilirlik, izleme, arşivleme, 

yedeklemeye ilişkin gerekli çözümlerle entegrasyon imkanı sağlamalı, mekânsal verilerin (AB INSPIRE 

Direktifi ile uyumlulaştırılmış) depolanmasını desteklemeli, üçüncü taraf platformları ve farklı 

veritabanlarıyla kolaylıkla entegre edilebilmeli ve gelecekteki muhtemel gereksinimlerle uyumlu 

olmalıdır. 

5.3. Organizasyon 

Hedef enerji veri merkezinde farklı kaynaklardan ve ETKB’deki farklı müdürlüklerden toplanan farklı 

türlerde veriler üzerinde çalışılacaktır. Sorunsuz operasyon için mutlaka merkezi koordinasyona ihtiyaç 

vardır.   

Enerji verileri merkezine ilişkin olarak üç grup sorumluluk olmalıdır: 

 Bilişimle ilgili sorumluluklar: Bilişim ekibinde, enerji verileri merkezi çözümünün bakım ve 

geliştirme gereksinimlerini ve enerji veri merkezi çözümünün kullanıcılarının taleplerini 

karşılamak için özel bir personel olması gerekmektedir. Gerekli taleplere hızlı karşılık 

verilebilmesi için enerji veri merkezi çözümüne ilişkin teknik bilgilere (veri ambarı, giriş ve çıkış 

katmanları vb.) çalışanların hakim olması gereklidir.  

 Verilerin toplanması ve denetimiyle ilgili sorumluluklar: Sorumlulukları tüm veri toplama 

süreçlerini koordine etmek ve tüm enerji istatistiklerini denetlemek olan özel bir ekip gereklidir. 

Ekip, gerekli enerji istatistikleri uzmanlığına sahip olmalı ve ayrıca ETKB’deki çeşitli 

departmanlar ve diğer ilgili kurumlarla aktif bir şekilde ortaklaşa çalışmalıdır. Bu görev, belirli bir 

müdürlüğün koordinasyonu altında farklı departmanlara paylaştırılabilir. 

 Yayımlamayla ilgili sorumluluklar: Yayımlama, paydaşların veri gereksinimlerine ilişkin olarak 

kapsamlı bir bilgi birikimi ve iş zekası araçlarının kullanımında uzmanlık gerektirmektedir. 

Personel yeni şemalar, grafikler, göstergeler oluşturabilmeli, verileri farklı boyutlarıyla analiz 

edebilmelidir. Bu, analitik bilgi birikimi ve anlayış da gerektirir.  

ETKB’de veri toplama ve işlemeye ilişkin mevcut organizasyon, ETKB’de yenilenebilir enerjiler ve enerji 

verimliliği dahil olmak üzere tüm enerji istatistiklerinden sorumlu (Fransa ve Birleşik Krallık’ta olduğu 

gibi) özel bir departmanın oluşturulmasıyla güçlendirilmelidir.  Enerji Veri Merkezi ile ilgili ekipler, 

ETKB’de özel ve uzman bir departmanın altında organize edilebilir veya alternatif olarak Bilgi İşlem ve 

EİGM gibi farklı departmanların bir parçası olabilirler. İkinci alternatifte, farklı ekipler arasında güçlü bir 

koordinasyon olması gerekir. Alternatif yaklaşım da, organizasyonel yapının güçlendirilmesine hizmet 

edebilecek olmasına rağmen, Bakanlık bünyesinde sadece bu iş odaklı çalışan uzmanlaşmış bir 

departman olması daha tercih edilmesi gereken bir yaklaşımdır; çünkü bu şekilde güçlü bir koordinasyon 

daha kolay şekilde sağlanabilir. 

Bu departman, tüm verileri merkezileştirmeli ve ETKB’nin tüm tarafları için erişilebilir olan hedef enerji 

veri merkezi çözümüne yüklemelidir. Özellikle, YEGM’nin enerji tüketimi ve enerji verimliliği 

göstergelerine ilişkin faaliyetleri, EİGM’nin enerji istatistiklerine ilişkin olarak yaptığı çalışmalarla 

ilişkilendirilmelidir. Organizasyon alternatifleri aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 
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Şekil 17: Organizasyon Alternatifleri 
 

Veri toplama sürecini yeniden organize ederken, farklı kurumların aynı verileri toplamasından kaçınmak 

için farklı kaynaklardan veri akışı sağlanmasına dikkat edilmelidir. ETKB, enerji veri merkezi çözümünde 

yalnızca başka bir yerde toplanmayan verileri toplamalı ve diğerleri tarafından toplanan verilerin girişini 

düzenlemelidir.  

Bu dönüşüm için, kapsamlı bir Süreç ve Organizasyon Yapısı Tasarımı ve Görev Tanımı projesi de 

yürütülebilir. Yapılan işlerdeki tekrarlar, ancak her tarafın sorumluluğu açık bir şekilde tanımlandıktan 

sonra önlenebilir. Bu dönüşüm koordinasyonu kolaylaştıracak olsa da konu tabanlı birleştirmeler ya da 

e-posta grupları gibi başka faaliyetler de planlanmalıdır.  
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6. Ekler 
 

EK I: Detaylı enerji istatistiklerinin örneği  

 

 
Şekil 18: Birleşik Krallık’ta yenilenebilir enerji kullanımı (2013) 
Kaynak: DECC  
 

 
Şekil 19: AB’de yenilenebilir enerji kaynakları 
Kaynak: Eurostat  

Güneş paneli ve aktif güneş enerjisiyle ısıtma %3,3 
Isı pompaları ve derin jeotermal %0,8 

Diğer %4,1 

Rüzgar %21,8 

Hidro ve kıyı 

dalgası/gelg
it %3,6 

Çöp gazı %15,2 

Kanalizasyon gazı %2,8 
Yerli odun %5,4 
Endüstriyel odun %3,1 

Birlikte yakma %0,5 
Atık yakma %7,6 
Hayvansal biyokütle %2.,3 

Anaerobik sindirim %2,2 
Bitkisel biyokütle %21,6 
 

 
 
Ulaştırma biyoyakıtları %9,7 

Biyoenerji 

%70,5 

Kullanılan toplam yenilenebilir enerji = 11.201 bin ton eşdeğer petrol (btep)  

Odun ve diğer katı biyoyakıtlar 

Rüzgar enerjisi 

Biyogaz 

Güneş enerjisi 

Sıvı biyoyakıtlar 

Jeotermal enerji 

Hidroelektrik 

Yenilenebilir atıklar 
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Şekil 20: ABD’de geleneksel olmayan doğal gazın gelişimi  
Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı 
 

 

Şekil 21: Elektrik tüketiminin ölçümünün farklı düzeyleri: Türkiye örneği (TWh) (2013) 

Kaynak: Enerdata Elektrik Dengesi 

Brüt Üretim  241,2 

İthalat 7,4 

İhracat -1,2 

BRÜT TÜKETİM 247,4 

Kendi kullanımı için -11,2 

Net üretim 229,9 

Girdi pompası 0,0 

Net Tüketim 236,1 

Nakliye/dağıtım kayıpları -36,5 

TOPLAM TÜKETİM 199,6 

Enerji sektörü tüketimi -2,2 

NİHAİ TÜKETİM 197,5 

    Endüstri 92,5 

    Ulaştırma 0,6 

    Diğer sektörler 104,3 

Yenilenebilir Enerjilere dair ilk AB 
Direktifi için kullanılan gösterge 

Tüketimin genel tanımı = şirketlerin 
elektrik satışları + otoprodüktörlerin kendi 
üretimi 

Kaya gazı 

Sıkı gaz 

Kıta ABD'si kıyı geleneksel 

Kıta ABD'si açık deniz 
Kömür yatağı metan 

Alaska 

Projeksiyonlar 

trilyon kübik feet 
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EK II: Seçilen ülkelerde istatistiklerin yayımlama 
uygulamalarının değerlendirilmesi 

  
Avusturya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji Dengesi ED 
Enerji Denge tablosu 

 

  Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

İY 1 1 2 x   x 

Excel Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

VK 1 1 2 x   x 

Çevrimiçi Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

VT 1 3 2 x   x 

PDF Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

BB 3 1 2 x   x 

**İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) 
arasında puanlar 
 
Fransa 

 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji Konjünktürü AK  

Birincil enerji üretimi ve tüketimine dair analiz. Nihai enerji tüketimi de 
değerlendirilmektedir. 

Enerji Dengesi ED 

Enerji arzı, talebi, ekonomik faaliyette ve sosyoekonomik bağlamda enerjinin 
ağırlığı  

Fransa ve dünyada iklime dair 
temel rakamlar TİR Fransa ve diğer ülkelerde iklim değişikliği ve enerjiye dair öne çıkanlar 

Yenilenebilir enerjiye dair 
temel rakamlar TER Fransa’da yenilenebilir enerjiye dair öne çıkanlar 

Pégase Veritabanı PDB 

Petrol, elektrik, gaz ve diğer enerji istatistikleri Bu veritabanı, İstatistik ve Gözlem 
Servisi (İGS) tarafından toplanan verileri birleştirmektedir. 

Eider Veritabanı EVT 

Çevre, enerji, ulaştırma ve Fransa’nın farklı bölgelerinden hane halklarının ana 
istatistiklerini birleştirmektedir. 

 
 

        Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

Çevrimiçi/PDF Aylık Fransızca İY 4 1 4 x x x x 

Çevrimiçi/PDF Yılda bir Fransızca İY 4 1 4 x x x x 

Çevrimiçi/PDF Yılda bir 
Fransızca/İngilizce/ 
Çince/İspanyolca 

İY 4 1 4 x x x   

Çevrimiçi/PDF Yılda bir Fransızca İY 3 1 4 x x x   

http://www.statistik.at/web_en/statistics/EnergyEnvironmentInnovationMobility/energy_environment/energy/energy_balances/index.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2348/1399/conjoncture-energetique-septembre-2015.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-densemble/1925/2019/ensemble-bilans-lenergie-france.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2369/1072/chiffres-cles-climat-france-monde-edition-2016.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2113/1023/chiffres-cles-energies-renouvelables-edition-2014.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/pegase.html
http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/Eider/
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Çevrimiçi   Fransızca VT 1 5 3 x x   x 

Çevrimiçi   Fransızca VT 1 5 3 x x     

 *İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) 
arasında puanlar 
 
Danimarka 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Danimarka’da Enerji DE Enerji dengesi CO2 emisyonlarına dair ek bilgiler 

Enerji İstatistikleri ES Enerji dengesi ve temel rakamlar 

Yıllık Enerji İstatistikleri YES Enerji dengesi ve enerjiye dair temel rakamlar 

Ön İstatistikler Öİ Ön enerji dengesi 
 

    Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım 
Veril
er 

Göstergeler 
Grafikle
r 

Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir İngilizce İY 1 1 3 x x x x 

PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 3 x x x x 

Excel ve PPT 
grafikleri Yılda bir İngilizce VK 

1 1 3 
x x x x 

Excel Yılda bir 
Danca ve 
İngilizce VK 

1 1 3 
x     x 

 *İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) 
arasında puanlar 
 
Finlandiya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

İmalatta enerji kullanımı  İEM Enerji kaynaklarına, endüstriye ve bölgelere göre imalatta enerji kullanımı 

Enerji Arzı ve Tüketimi EAT Toplam enerji tüketimi, elektrik üretimi ve enerjinin toplam tüketimi ve ithalat ve 
ihracatı 

Taş kömürü tüketimi TKT Üç ayda bir yapılan taş kömürü tüketimi ve depolaması sorgulamasıyla (HCCSI) 
toplanan veriler  

Hane halklarında Enerji Tüketimi HET Evlerde enerji tüketiminin yıllık miktarı ve yapısı ve meskenleri ısıtmaya yönelik 
enerji kaynakları 

Enerji Fiyatları ACP  Enerji fiyatları ve enerji vergileri ve vergi benzeri ödemeler 

Elektrik ve Isı Üretimi EIÜ Isı Üretimi anketinden veriler.  

Enerji veritabanı EVT Yayınlarda kullanılan tablo ve veriler 
 

    Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

Çevrimiçi/PDF Yılda bir 
Fince ve 
İngilizce 

İY 3 1 3 x x x   

Çevrimiçi/PDF 
Üç Aylık ve 
Yıllık İngilizce 

İY 3 1 3 x x x x 

Çevrimiçi/PDF Üç Aylık İngilizce İY 3 1 3 x x x   

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energyindenmark.pdf
http://www.ens.dk/en/info/facts-figures/energy-statistics-indicators-energy-efficiency/annual-energy-statistics
http://www.stat.fi/meta/til/tene_en.html
http://www.stat.fi/til/ehk/tup_en.html
http://tilastokeskus.fi/til/kivih/2015/09/kivih_2015_09_2015-10-29_tie_001_en.html
http://tilastokeskus.fi/keruu/khkv/index_en.html
http://tilastokeskus.fi/til/asen/tie_en.html
http://tilastokeskus.fi/til/ehi/tie_en.html
http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/tie_en.html
http://tilastokeskus.fi/keruu/ene/index_en.html
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__ene__ehk/?tablelist=true
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Çevrimiçi/PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 3 x x x   

Çevrimiçi/PDF Üç Aylık İngilizce İY 3 1 3 x x x   

Çevrimiçi/PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 3 x x x   

Çevrimiçi 
Üç Aylık ve 
Yıllık İngilizce 

VT 1 5 3 x x   x 

 *İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) 
arasında puanlar 
 
Almanya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Almanya’da enerji tüketimi AET 

Enerjiye dair temel rakamlar, iklime dair temel 
rakamlar ve üretim endeksleri 

Enerji akışı EA 

Ülkenin enerji akışının resmi 

Enerji dengesine dair değerlendirme tabloları EDDT 

Enerji dengesi ve enerji verimliliği göstergeleri 

Birincil Enerji Tüketimi BET 

Birincil enerji tüketimi ve ülkenin enerji karışımı 

Enerji Dengesi ED 

Enerji Denge tablosu 

 

        Değerlendirme İçerik 

Format 
Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 

Enerji 
Dengesi 

PDF Üç Aylık/Yıllık Almanca İY 1 1 3 x x x   

PDF Yılda bir Almanca İY 1 1 3 x   x   

PDF/Excel Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

İY/VK 1 1 3 x x    x 

PDF/Excel Üç Aylık/Yıllık Almanca İY/VK 2 1 3 x x x   

Excel Yılda bir 
Almanca ve 
İngilizce 

VK 1 1 2 x     x 

 *İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) 
arasında puanlar 

 
İtalya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji Dengesi ED  Enerji denge tabloları 

İtalya’nın ekonomik görünümü  İEG Enerji sektörünün 2 yıllık tahmini 

Hane halklarının enerji tüketimi HET 

Hane halklarının yakıt ve kullanıma göre enerji 
tüketimi 

Veritabanı - İtalyan İstatistikleri VTİİ Ülkenin temel istatistiklerini içeren veritabanı 
 

        Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir İtalyanca İY 1 1 2 x     x 

PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 3 x x     

http://www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=20&archiv=13&year=2014
http://www.ag-energiebilanzen.de/9-0-Energieflussbilder.html
http://www.ag-energiebilanzen.de/10-1-Evaluation-Tables-on-the-Energy-Balance.html
http://www.ag-energiebilanzen.de/6-0-Primaerenergieverbrauch.html
http://www.ag-energiebilanzen.de/7-1-Energy-Balance-2000-to-2013.html
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/
http://www.istat.it/en/archive/172793
http://www.istat.it/en/archive/142179
http://dati.istat.it/Index.aspx


Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        102 

PDF Yılda bir İngilizce İY 2 1 2 x x     

Çevrimiçi  - İngilizce/İtalyanca VT 1 4 3 x x   x 

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
İrlanda 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji Dengesi ED Enerji denge tabloları 

İrlanda’da Enerji İE Trendler, politika konuları ve göstergeler (sektörlere göre)  

Enerji İstatistikleri ES 

“İrlanda’da Enerji” raporunun verileri Sektör ve yakıtlara göre nihai enerji 
kullanımı 

İrlanda’da Yenilenebilir Enerji İYE 

Farklı sektörlerde YE’nin payı, YE üretimi ve politikaları Raporda bir bilgi grafiği 
formu mevcuttur. 

İrlanda’da Enerji İE Enerji dengesinin ayrıntılı bir sürümünü içeren çevrimiçi portal 
 

          Değerlendirme İçerik 

Kısaltma Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

ED PDF Yılda bir İngilizce İY 1 1 3 x     x 

İE PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 4 x x x x 

ES PDF Yılda bir İngilizce İY 1 1 4 x x x x 

İYE PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 4 x x x x 

ED Excel Yılda bir İngilizce VK 1 1 3 x     x 

İE Çevrimiçi Yılda bir İngilizce VT 3 3 3 x x x x 

İE Çevrimiçi Yılda bir İngilizce BB 3 1 1 x x     

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
Hollanda 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Hollanda Ulusal Enerji Görünümü HUEG Enerji sektörüne dair temel rakamları içeren PPT sunumu 

Enerji Dengesi ED Enerji dengesi tabloları ve enerjiyle ilgili veriler 

Enerji sayacı EÖ 

Bu animasyonda enerji tüketimi ve ana enerji ürünlerinin üretici 
fiyatları gösterilmektedir. 

 

        Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 2 x x x   

Çevrimiçi Yılda bir İngilizce VT 1 4 3 x x x x 

Çevrimiçi Aylık İngilizce VT 1 4 4 x x x x 

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 

http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_Balance/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_in_Ireland/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy-Statistics/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Renewable_Energy_in_Ireland/
http://statistics.seai.ie/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_Balance/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_in_Ireland/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy-Statistics/
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Renewable_Energy_in_Ireland/
http://statistics.seai.ie/
http://www.seai.ie/News_Events/Press_Releases/2014/
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/industrie-energie/publicaties/publicaties/archief/2015/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/industrie-energie/cijfers/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/industrie-energie/cijfers/extra/energiemeter.htm
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Polonya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji E Enerji dengesi ve enerji akışı 

Hane halklarının 
enerji tüketimi HET 

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji dahil olmak üzere enerji tüketim miktarlarının yanı sıra 
kullanım amacına göre hane halkı enerji tüketimine, enerji tüketim cihazlarının mülkiyetine ve 
tüketim özelliklerini etkileyen yapısal faktörlere dair detaylı bilgiler 

Enerji istatistikleri Eİ 

Sentetik enerji dengesi, enerji dönüşüm dengesi ve bireysel taşıyıcıların dengesi. Hane halkları ve 
diğer kullanıcıların doğrudan enerji tüketimi. Seçilen mallara ve kullanım talimatlarına göre enerji 
tüketimi. Seçilen enerji taşıyıcılarının satın alma fiyatları. 

Yerel Veri Bankası YVB  Ana ulusal istatistikleri içerren veritabanı (Eurostat’a yönelik veriler). Kullanıcı dostu değil 
 
 
 

          Değerlendirme İçerik 

Kısaltma Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

E PDF Yılda bir 
İngilizce ve 
Lehçe İY 2 1 3 x x x x 

HET PDF 
En son 
2012’de 

İngilizce ve 
Lehçe İY 3 1 3 x x x   

Eİ PDF Yılda bir 
İngilizce ve 
Lehçe İY 1 1 3 x x x x 

Eİ Excel Yılda bir 
İngilizce ve 
Lehçe VK 1 1 3 x x x x 

YVB  Çevrimiçi   
İngilizce ve 
Lehçe VT 1 5 3 x x x x 

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
İspanya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

İspanya’da Enerji Dengesi/ Enerji ED 

İlgili yıla ilişkin enerji dengeleri ve trendlerinin detaylı 
analizi 

 

        Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir İspanyolca İY 4 1 3 x x x x 
*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
 
 
 
İsveç 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

İsveç’te Enerji Eİ 

Enerji dengesi analizi ve verileri 

http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-2015,1,3.html
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-consumption-in-households-in-2012,2,2.html
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-statistics-in-2013-and-2014,4,10.html
http://stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-2015,1,3.html
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-consumption-in-households-in-2012,2,2.html
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-statistics-in-2013-and-2014,4,10.html
http://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/energy/energy-statistics-in-2013-and-2014,4,10.html
http://stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energibalans/?currentTab=2#mainheading
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Üç Aylık Enerji Dengeleri ÜAED 

Enerji arzı ve talebine ilişkin veriler 

Elektrik Arzı ve Kullanımı EAK 

Kaynaklara göre enerji arzı 

 

        Değerlendirme İçerik 

Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

PDF Yılda bir İsveççe İY 3 1 3 x x x x 

PDF Üç Aylık İsveççe İY 3 1 3 x x   x 

Çevrimiçi   İngilizce VT 1 1 3 x     x 
*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 

 
Birleşik Krallık 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

BK Enerji İstatistikleri Özeti DUKES Arz, talep, enerji fiyatları ve enerji tüketimi Enerji Dengeleri 

BK’de Enerji Tüketimi BKET 2000’den beri trendlere özellikle odaklanılarak 1970’lerden beri enerji tüketimi ve 
verimlilik, yoğunluk ve üretim değişimleri 

Enerji akış şeması EAŞ Yurt içinde üretimden ve ithalattan birincil yakıtların nihai kullanımlara akışının 
ilüstrasyonu  

Enerji Özeti EÖ Üretim, kullanım ve enerji kullanımının sera gazı emisyonlarını etkileme şekli 

Enerji Fiyatları ACP  Yerel ve endüstriyel tüketiciler için tüm temel yakıtlara ilişkin enerji fiyatlarını 
kapsayan ve AB ve G7 ülkeleriyle karşılaştırmaları içeren bülten  

Enerji trendleri ET BK’de tüm önemli enerji hususlarına dair istatistikleri içeren bülten 

BK Enerji İstatistikleri ETEF  Enerji Trendleri ve Enerji Fiyatlarına İlişkin Basın Bildirisi 
 

          Değerlendirme İçerik 

Kısaltma Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

DUKES PDF Yılda bir İngilizce İY 4 1 3 x x x x 

BKET PDF Yılda bir İngilizce İY 4 1 3 x x x x 

EAŞ PDF Yılda bir İngilizce İY 3 1 5 x x x   

EÖ PDF Yılda bir İngilizce İY 4 1 4 x x x   

ACP  PDF Üç Aylık İngilizce İY 4 1 3 x x x   

ET PDF Üç Aylık İngilizce İY 4 1 3 x x x   

BKET Excel Yılda bir İngilizce VK 1 1 3 x x x x 

EÖ Excel Yılda bir İngilizce VK 1 1 3 x x x x 

DUKES PDF Yılda bir İngilizce BB 4 1 3 x x x   

ETEF PDF Üç Aylık İngilizce BB 4 1 3 x x x   

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
Yeni Zelanda 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Energy/Energy-balances/Quarterly-Energy-Balances/#_
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Energy/Energy-supply-and-use/Annual-energy-statistics-electricity-gas-and-district-heating/Aktuell-Pong/6321/24270/
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-uk-energy-statistics-dukes
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/collections/energy-flow-charts
https://www.gov.uk/government/collections/uk-energy-in-brief
https://www.gov.uk/government/collections/quarterly-energy-prices
https://www.gov.uk/government/collections/energy-trends
https://www.gov.uk/government/collections/energy-trends
https://www.gov.uk/government/collections/digest-of-uk-energy-statistics-dukes
https://www.gov.uk/government/statistics/energy-consumption-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/collections/energy-flow-charts
https://www.gov.uk/government/collections/uk-energy-in-brief
https://www.gov.uk/government/collections/quarterly-energy-prices
https://www.gov.uk/government/collections/energy-trends
https://www.gov.uk/government/collections/energy-trends
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Yeni Zelanda’da Enerji YZE Enerji arzı, talebi ve fiyatlarına dair veriler ve analiz Enerji Dengeleri 
Haftalık petrol fiyatı izlemesi HPFİ   

Yeni Zelanda’da Enerji - Üç Aylık YZE - ÜA Enerji arzı, talebi, fiyatları ve ilgili sera gazı emisyonlarına dair veriler ve 
analiz 

Yeni Zelanda’da Enerji - Anlık Görünüm YZE - AG Enerji sektörü temel rakamları ve bilgileri 
 

          Değerlendirme İçerik 

Kısaltma Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

YZE PDF Yılda bir İngilizce İY 4 1 5 x x x x 

YZE - ÜA Çevrimiçi 
Üç Aylık ve 
Yıllık İngilizce 

İY 3 1 4 x x x x 

YZE - AG Basılı Yılda bir İngilizce İY       x x x x 

HPFİ Çevrimiçi Haftalık İngilizce İY 3 1 3 x x x   

YZE Excel Yılda bir İngilizce VK 1 1 5 x x   x 

HPFİ Excel Haftalık İngilizce VK 1 1 3 x x x   

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar 
 
Brezilya 
 

Yayın Kısaltma Açıklama 

Enerji Genişlemesine İlişkin On Yıllık Plan  EGOYP Sonraki 10 yıla ilişkin enerji arzı ve talebi trendleri 

Ulusal Enerji Dengesi UED Enerji dengeleri 

Elektriğe İlişkin İstatistiksel Yıllık  AEEE Enerji istatistikleri tabloları Elektriğe odaklı veriler 

Aylık değerlendirme (Resenha Mensal) RM Sektörlere göre elektrik tüketimine dair aylık özet 

 

          Değerlendirme İçerik 

Kısaltma Format Sıklık Dil Tür* Analiz İnteraktiflik Tasarım Veriler Göstergeler Grafikler 
Enerji 
Dengesi 

EGOYP PDF Yılda bir Portekizce İY 3 1 3 x x x   

UED PDF Yılda bir 
Portekizce 
ve İngilizce 

İY 1 1 4 x x x x 

AEEE PDF Yılda bir 
Portekizce 
ve İngilizce 

İY 1 1 4 x x x   

RM PDF Yılda bir Portekizce İY 3 1 4 x x x   

AEEE Excel Aylık 
Portekizce 
ve İngilizce 

VK 1 1 4 x x x   

*İstatistiksel Yayın (İY); Basın Bildirisi (BB); Veri Seti (VS); Veritabanı (VT); 5 (çok iyi) ile 1 (yok) arasında 
puanlar  

http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/energy-in-new-zealand
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/liquid-fuel-market/weekly-oil-price-monitoring/#margin
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/new-zealand-energy-quarterly
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/new-zealand-energy-snapshot
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/energy-in-new-zealand
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/new-zealand-energy-quarterly
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/publications/new-zealand-energy-snapshot
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/liquid-fuel-market/weekly-oil-price-monitoring/#margin
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/energy-data-modelling/statistics/energy-balances
http://www.mbie.govt.nz/info-services/sectors-industries/energy/liquid-fuel-market/weekly-oil-price-monitoring/#margin
http://www.epe.gov.br/PDEE/Forms/EPEEstudo.aspx
https://ben.epe.gov.br/
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx
http://www.epe.gov.br/PDEE/Forms/EPEEstudo.aspx
https://ben.epe.gov.br/
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
http://www.epe.gov.br/ResenhaMensal/Forms/EPEResenhaMensal.aspx
http://www.epe.gov.br/AnuarioEstatisticodeEnergiaEletrica/Forms/Anurio.aspx
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Ek III: Örnek 
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Ek IV: EPDK Tarafından Toplanan Veri Tabloları  

A. Elektrik 

Paydaş Veri Açıklaması Sıklık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketi Kesintileri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketlerinin Ticari Kalite Gerçekleşmeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketlerinin Şebeke Kalitesi Göstergeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketlerinin Ticari Kalite Göstergeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri  Dağıtım Şirketlerinin Kalite Göstergeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri 
Dağıtım Şirketlerinin Teknik Kalitesine Yönelik 
Cihazlar 

Yıllık 

Dağıtım Şirketleri 
Dağıtım Şirketlerinin Teknik Kalitesine Yönelik 
Cihazlarla Yapılan Ölçümler 

Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Bölgeleri Hakkındaki Bilgiler 6 aylık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketlerinin Gelir Şartları 5 yıllık 

Dağıtım Şirketleri 
Dağıtım Şirketlerinin Tarife Düzeltmeleri (tarife 
uygulama döneminin başında) 

5 yıllık 

Dağıtım Şirketleri 
Dağıtım Şirketlerinin Tarife Düzeltmeleri (tarife 
uygulama döneminin sonunda) 

5 yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Şirketlerinin Tarife Düzeltmeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Yıllık Gelir Düzeltmeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Altı Aylık Gelir 6 aylık 

Dağıtım Şirketleri Elektrik Sayacı Sökme/Takma Aylık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Sistemine Yönelik Yatırım Tahminleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Sistemindeki Yatırım Gerçekleşmeleri Yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Sistemindeki Yatırım Revizyonu 
Üç Aylık 
(gerçekleşmelere 
bağlı olarak) 

Dağıtım Şirketleri 
Dağıtım Sistemine İlişkin Yatırım Döneminde 
Bitirilmemiş Projeler 

5 yıllık 

Dağıtım Şirketleri Dağıtım Sistemindeki Yatırım Planları 5 yıllık 

Dağıtım Şirketleri Lisanssız Üretim Şebekesi (Aylık) Aylık 

Dağıtım Şirketleri Tüketim Aylık 

Dağıtım Şirketleri Yıllık Lisans Bedeli Yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Görevli Tedarik Şirketi Ticari Kalite Gerçekleşmeleri Yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Görevli Tedarik Şirketi Ticari Kalite Göstergeleri Yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Lisanssız Üretim Ödeme Bilgileri Aylık 

Görevli Tedarik Şirketleri Görevli Tedarik Şirketi Gelir Gereksinimi 5 yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Görevli Tedarik Şirketi Tarife Düzeltmeleri Yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Perakende Satış Teklifleri Üç aylık 

Görevli Tedarik Şirketleri Yıllık Gelir Düzeltmeleri Yıllık 

Görevli Tedarik Şirketleri Altı Aylık Gelir 6 aylık 

İletim Şirketleri İletim Şirketlerinin Kalitesi Aylık 

İletim Şirketleri İletim Şebekesine Bağlantı Başvuruları Yıllık 

İletim Şirketleri Tedarikçilerdeki Değişiklikler Aylık 
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İletim Şirketleri YEKDEM Ödemeleri (Aktarma) Aylık 

İletim Şirketleri Günlük Yük Tevzi Beyanı Günlük 

İletim Şirketleri Aylık Yük Tevzi Beyanı Aylık 

İletim Şirketleri Günlük MFSC Beyanı Günlük 

İletim Şirketleri Aylık MFSC Beyanı Aylık 

İletim Şirketleri İletim Şirketlerinin Gelir Şartları Üç Yıllık 

İletim Şirketleri İletim Şirketlerinin Tarife Düzeltmeleri Yıllık 

İletim Şirketleri Lisanssız Üretim Şebekesi (Aylık) Aylık 

İletim Şirketleri Tüketim Aylık 

İletim Şirketleri Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Organize Sanayi Bölgesi 
Dağıtım Lisansı Sahipleri 

Lisanssız Üretim Şebekesi (Aylık) Aylık 

Organize Sanayi Bölgesi 
Dağıtım Lisansı Sahipleri 

Dağıtım Lisansı Tarifeleri (Endüstri) Yıllık 

Organize Sanayi Bölgesi 
Dağıtım Lisansı Sahipleri 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Tedarik Şirketleri (yerleşik 
perakendeciler) 

Elektrik Fiyatı 6 aylık 

Tedarik Şirketleri (yerleşik 
perakendeciler) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Üretim Şirketleri Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Üretim Şirketleri (Aktif 
Olmayan Tesisler) 

İyileştirmeler Raporu 6 aylık 

Üretim Şirketleri (Organize 
Sanayi Bölgeleri) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Dağıtım Şirketleri, Tedarik 
Şirketleri, Üretim Şirketleri ve 
ön lisansa sahip Şirketler  

Bağımsız Denetim Raporu Yıllık 

EPDK’nin İnternet Sitesinde 
Yıllık Olarak İlan Edilen Lisans 
Sahipleri  

Yerel Kaynak Belirleme Tablosu Yıllık 
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B. Doğal Gaz 

Paydaş Veri Açıklaması Sıklık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

İthalat Lisansı (Uzun Vadeli)  Aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

Doğal Gaz İthalatı Aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

İthalat Lisansı Yıllık Bildirimi Yıllık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

Doğal Gaz Fiyatları 6 aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

İthalat Lisansı Sahibi (Uzun 
Vadeli) 

Katılma Payı Yıllık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

İthalat Lisansı (Spot LNG)  Aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

Doğal Gaz İthalatı Aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

İthalat Lisansı için Yıllık Bildirimi Yıllık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

Doğal Gaz Fiyatları 6 aylık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

İthalat Lisansı Sahibi (Spot 
LNG) 

Katılma Payı Yıllık 

 İletim Lisansı Sahibi (Boru 
Hattı) 

İletim Lisansı (Boru Hattı) Aylık 

 İletim Lisansı Sahibi (Boru 
Hattı) 

İletim Lisansı Yıllık Bildirimi Yıllık 

 İletim Lisansı Sahibi (Boru 
Hattı) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

 İletim Lisansı Sahibi (Boru 
Hattı) 

Katılım Ücreti Yıllık 

İletim Lisansı Sahibi (LNG) İletim Lisansı (LNG) Aylık 

İletim Lisansı Sahibi (LNG) Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

İletim Lisansı Sahibi (LNG) Katılma Payı Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(LNG) 

Depolama Lisansı (LNG)  Aylık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(LNG) 

Depolama Lisansı (LNG) (Öngörü) Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(LNG) 

Depolama Lisansı için Yıllık Beyan Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(LNG) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(LNG) 

Katılma Payı Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi (Yer 
Altı) 

Depolama Lisansı (Yer Altı)  Aylık 
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Depolama Lisansı Sahibi (Yer 
Altı) 

Depolama Lisansı (Yeraltı) Bildirimi (Öngörü) Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi (Yer 
Altı) 

Depolama Lisansı Yıllık Bildirimi Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi (Yer 
Altı) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi (Yer 
Altı) 

Katılma Payı Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi Toptan Satış Lisansı   Aylık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi Toptan Satış Lisansı için Yıllık Bildirimi Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi Doğal Gaz Fiyatları 6 aylık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi Katılma Payı Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi 
(Üretim) 

Toptan Satış Lisansı (Üretim) Aylık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi 
(Üretim) 

Toptan Satış Lisansı için Yıllık Bildirimi Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi 
(Üretim) 

Doğal Gaz Fiyatları 6 aylık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi 
(Üretim) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Toptan Satış Lisansı Sahibi 
(Üretim) 

Katılım Ücreti Yıllık 

CNG Lisansı Sahibi (İletim-
Dağıtım) 

CNG Lisansı (İletim-Dağıtım) Aylık 

CNG Lisansı Sahibi (İletim-
Dağıtım) 

Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

CNG Lisansı Sahibi (İletim-
Dağıtım) 

Katılım Ücreti Yıllık 

CNG Satış Lisansı Sahibi CNG Lisansı (Satış) Aylık 

CNG Satış Lisansı Sahibi Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

CNG Satış Lisansı Sahibi Katılma Payı Yıllık 

İhracat Lisansı Sahibi İhracat Lisansı   Aylık 

İhracat Lisansı Sahibi Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

İhracat Lisansı Sahibi Katılma Payı Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Lisansı   Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Lisansı (Öngörü) Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Faaliyet Raporu Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Düzeltme Katsayısı Tablosu 6 aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Şebekesi İlerleme 6 aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Lisansı (Oluşuma Bağlı) Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtım Lisansı Yıllık Beyanı Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Doğal Gaz Fiyatları 6 aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Yıllık Lisans Ücreti Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Katılma Payı Yıllık 
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Lisans Sahibi Şirketler 
(Dağıtım, Depolama, Toptan 
Satış, İthalat ve İhracat) 

Bağımsız Denetim Raporu Yıllık 

 EPDK’nin İnternet Sitesinde 
Yıllık Olarak İlan Edilen 
Lisans Sahipleri  

Yurt içi Kaynak Saptama Tablosu Yıllık 

 

C. Petrol 

 

Paydaş Veri Açıklaması Sıklık 

Rafineri Lisansı Sahibi 
Toptan Akaryakıt Fiyatındaki Değişimler için Referans 
Fiyat 

Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Toptan Akaryakıt Fiyatındaki Değişimler Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Rafinerilerin Aylık Ulusal Markerleri - Satışlar Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Gelir Payı Bildirimi Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Gelir Tablosu Beyanı Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi İşaretleme ve Katkılama Beyanı Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Katılım Payı Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonu Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Petrol İhracatı Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Petrol İthalatı Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Rafinaj Faaliyetleri Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Harmanlama Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Rafinerideki Tanklar Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Rafineri Ürünlerinin Eşdeğerliği Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Sapmaların Açıklaması Üç aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Stoklar (Rafineri) Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Stoklar ve Gelir Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Tarife Değişiklikleri Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Ulusal Stok Konumu (Rafineri) Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi 
Yerel Kaynaklar Beyanı - Yerel Kaynak Belirlemeleri 
Tablosu (Petrol ve Petrol Ürünleri) 

Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Markerler Aylık  Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker için Talep Formu  Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker Nakliyesi Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker İadeleri Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Akaryakıt Distribütörü Fiyatlarındaki Değişimler Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtımda Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişimler  Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Akaryakıt Faaliyetleri Aylık 
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Dağıtım Lisansı Sahibi Toptan Satışta Akaryakıt Fiyatındaki Değişimler  Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Aykırılıklar Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtımcı Bilgileri Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Köyler için Dağıtım Pompaları Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Tarımsal Satışlara İlişkin Dağıtımcı Tankeri Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Dağıtımcılara Teslimatta Miktarlar ve Ağırlıklı Fiyat 
Ortalamaları 

Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Harmanlama Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtımcıların Ürünlerindeki Faaliyetler Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtımcılar Arasındaki Satışlara İlişkin Talepler Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Bunker Dağıtım ve Teslim Lisansı Sahipleri Arasında 
Akaryakıt Temin ve Teslimatları 

Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Dağıtımcının Kendi Akaryakıt İstasyonlarına Yapılan 
Teslimatlara ilişkin Miktar ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar 

Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Gelir Tablosu Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Akaryakıt İstasyonlarına Sahip Dağıtımcılar Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi İşaretleme ve Doping Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Katılım Payı Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonu Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Petrol İhracatı Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Petrol İthalatı Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Sapmaların Açıklaması Üç aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Serbest Tüketicilere Yapılan Dağıtımlara ilişkin Miktar 
ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar 

Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Stoklar Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Değişikliklerin Başlangıcı Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Değişikliklerin Bitişi Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Tarife Değişiklikleri Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Standart Sözleşmeler Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Ulusal Stok Konumu (Dağıtımcı) Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Uzaktan Erişim ve Ağ Hizmetleri Hakkında Bilgiler Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Yeniden Satış için Yapılan Dağıtımlara ilişkin Miktar 
ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar 

Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Yerel Kaynaklar Beyanı - Yerel Kaynak Belirlemeleri 
Tablosu (Petrol ve Petrol Ürünleri) 

Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
(Lisansında Depolama 
Belirtilen ve Tesislerinde 
Ulusal Marker Enjeksiyonu 
Yapılan) 

Ulusal Marker Stoku Dönem Sonu Tablosu          Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
(Lisansında Depolama 
Belirtilen ve Tesislerinde 
Ulusal Marker Enjeksiyonu 
Yapılan) 

Ulusal Marker Tankları Oluşuma Bağlı 
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Dağıtım Lisansı Sahibi 
(Lisansında Madeni Yağ 
Belirtilen) 

Madeni Yağ Faaliyetleri Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Markerler Aylık  Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker İadeleri Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker için Talep Formu  Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi (Ulusal 
Marker Güvencesiyle) 

Ulusal Marker Nakliyesi Oluşuma Bağlı 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Gelir Tablosu Yıllık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Bunker Dağıtım ve Teslim Lisansı Sahipleri Arasında 
Akaryakıt Teslimatları 

Aylık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Bunker Ürünleri Faaliyetleri  Aylık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

İşaretleme ve Doping Oluşuma Bağlı 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Katılım Payı Yıllık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Pazarlama Projeksiyonu Yıllık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Petrol İthalatı Aylık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Sapmaların Açıklaması Üç aylık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Stoklar Aylık 

Bunker Sevkiyat Lisansı 
Sahibi 

Petrol İhracatı Aylık 

Depolama Lisansı Sahibi  Depolama Bildirimi Aylık 

Depolama Lisansı Sahibi  Gelir Tablosu Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi  Katılım Payı Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi  Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

Depolama Lisansı Sahibi  Önemli Olaylar Oluşuma Bağlı 

Depolama Lisansı Sahibi  Tarife Değişiklikleri Oluşuma Bağlı 

Depolama Lisansı Sahibi  
Yerel Kaynaklar Beyanı - Yerel Kaynak Belirlemeleri 
Tablosu (Petrol ve Petrol Ürünleri) 

Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(Tesisinde Ulusal Marker 
Enjeksiyonu Yapılan) 

Ulusal Marker Stoku Dönem Sonu Tablosu          Aylık 

Depolama Lisansı Sahibi 
(Tesisinde Ulusal Marker 
Enjeksiyonu Yapılan) 

Ulusal Marker Tankı Oluşuma Bağlı 

İşleme Lisansı Sahibi  Katılım Payı Yıllık 

İşleme Lisansı Sahibi  Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

İşleme Lisansı Sahibi  Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 
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İşleme Lisansı Sahibi 
(Lisansında Biyodizel 
Belirtilen ve Tesislerinde 
Ulusal Marker Enjeksiyonu 
Yapılan) 

Dönem Sonu Ulusal Marker Fiili Stok Beyanı   Aylık 

İşleme Lisansı Sahibi 
(Lisansında Biyodizel 
Belirtilen) 

Petrol İhracatı Aylık 

İşleme Lisansı Sahibi 
(Lisansında Biyodizel 
Belirtilen) 

Toptan Akaryakıt Fiyatındaki Değişimler Oluşuma Bağlı 

İşleme Lisansı Sahibi 
(Lisansında Biyodizel 
Belirtilen) 

Faaliyetler Bildirimi Aylık 

Madeni Yağ Lisansı Sahibi Katılım Payı Yıllık 

Madeni Yağ Lisansı Sahibi Faaliyetler Bildirimi Aylık 

Madeni Yağ Lisansı Sahibi Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

Madeni Yağ Lisansı Sahibi Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Madeni Yağ Lisansı Sahibi 
Yerel Kaynaklar Beyanı - Yerel Kaynak Belirlemeleri 
Tablosu (Petrol ve Petrol Ürünleri) 

Yıllık 

Serbest Tüketici Lisans Sahibi 
(ulusal stoku koruma 
sorumluluğu olan) 

Stoklar (Serbest tüketici) Aylık 

Distribütör Lisansı Sahibi Katılım Payı Yıllık 

Nakliye Lisansı Sahibi  Katılım Payı Yıllık 

Nakliye Lisansı Sahibi  Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

İletim Lisansı Sahibi  Katılım Payı Yıllık 

İletim Lisansı Sahibi  Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

İletim Lisansı Sahibi  Tarife Değişiklikleri Oluşuma Bağlı 

Bağımsız Denetim Firmaları Bağımsız Denetim Raporu Oluşuma Bağlı 

Bağımsız Denetim Firmaları Ortaklık Yapısı Oluşuma Bağlı 

EPDK ile Sözleşme 
İmzalamış Akredite 
Laboratuvarlar 

Akaryakıt için Kalite İzleme Sistemi Oluşuma Bağlı 

Dahilde İşleme Belgesiyle 
Elektrik İhraç Eden Elektrik 
Üreticileri ve Otomobil İhraç 
Eden Otomobil Üreticileri  

Dahilde İşleme Belgesiyle Akaryakıt ve Madeni yağ 
İthalatı 

Oluşuma Bağlı 

Sanayi Tesislerinde Elde 
Edilen Yan Ürünleri 
Distribütörlere veya 
Rafinerilere Sevk Eden veya 
İhraç Eden Sanayi Şirketleri 

Sanayi şirketleri Oluşuma Bağlı 

 

 

  



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        115 

D. LPG 

 

Paydaş Veri Açıklaması Sıklık 

Rafineri Lisansı Sahibi Stok Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi İhracat Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi İthalat 

Aylık Rafineri Lisansı Sahibi İthalat Analiz Raporu 

Rafineri Lisansı Sahibi LPG Ticareti Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi LPG Üretimi Aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonunun Gerçekleştirilmesi Üç aylık 

Rafineri Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonu Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Katılım Maliyeti Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Gelir Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi 
Yerel Kaynaklar Beyanı - 
Yerel Kaynak Belirleme Tablosu  Yıllık 

Rafineri Lisansı Sahibi Maksimum Fiyat Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Ulusal Stok Konumu Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Standart Sözleşmeler Oluşuma Bağlı 

Rafineri Lisansı Sahibi Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi LPG (Otomobil) Distribütörlerinin Faaliyetleri  Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Stoklar Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi İhracat Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi İthalat 

Aylık Dağıtım Lisansı Sahibi İthalat Analiz Raporu 

Dağıtım Lisansı Sahibi Her Şehrin Satış Miktarı Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Toptan LPG Ticareti Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Dağıtımda Maksimum Fiyat Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Depoda Maksimum Fiyat Aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonunun Gerçekleştirilmesi 3 aylık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Pazarlama Projeksiyonu Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Sonuç Raporları Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Katılım Maliyeti Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi 
Yerel Kaynaklar Beyanı - 
Yerel Kaynak Belirleme Tablosu  Yıllık 

Dağıtım Lisansı Sahibi Maksimum Fiyat Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Ulusal Stok Konumu Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Standart Sözleşmeler Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Önemli Olay Bildirimi Oluşuma Bağlı 

Dağıtım Lisansı Sahibi Yönetmeliklere Karşı Kanunlar Oluşuma Bağlı 

Depolama Lisansı Sahibi  
Yerel Kaynaklar Beyanı - 
Yerel Kaynak Belirleme Tablosu  Yıllık 

Depolama Lisansı Sahibi  Depolama Aylık 
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Lisans Sahipleri (Rafineri ve 
Dağıtım Lisansları Hariç) Standart Sözleşmeler 

Oluşuma Bağlı 

Lisans Sahipleri (Rafineri ve 
Dağıtım Lisansları Hariç) Katılım Maliyeti Yıllık 

Lisans Sahipleri (Rafineri ve 
Dağıtım Lisansları Hariç) Önemli Olay Bildirimi 

Oluşuma Bağlı 

İşleme (Petrokimyasal) Lisansı 
Sahibi İhracat Aylık 
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EK V: ESIS Yoluyla Toplanan Veri Setleri 

 

Name of the Dataset Period 

BOTAŞ - Boru Hattından Taşınan Aylık Ham Petrol Miktarı Aylık 

BOTAŞ - Doğal Gaz Satış Fiyatları (Dağıtım Kuruluşu) Aylık 

BOTAŞ - Doğal Gaz Satış Fiyatları (Serbest Tüketici) Aylık 

BOTAŞ - BOTAŞ' ın Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarına İlişkin Anlaşma ve Üst Düzey Görüşmeleri Aylık 

BOTAŞ - Doğal Gaz Kontrat Devri Gerçekleşen Şirketlere İlişkin Veriler Aylık 

BOTAŞ - Doğalgaz Kontrat Bilgisi  Günlük 

BOTAŞ - Elektrik Üretim Santrallerinin Doğal Gaz Tüketimlerinin Takibi Günlük 

BOTAŞ - Günlük Doğal Gaz Arzı Günlük 

BOTAŞ - Günlük Doğal Gaz Stokları Günlük 

BOTAŞ - Günlük Doğal Gaz Talebi Günlük 

BOTAŞ - İletim Kısıtlarının Takibi Altı Aylık 

BOTAŞ - LNG İthalatı Günlük 

BOTAŞ - Türkiye DGBH Uzunluğu ve Yapılan Yatırımlar (Devam Eden Projeler) Aylık 

BOTAŞ - Türkiye DGBH Uzunluğu ve Yapılan Yatırımlar (Tamamlanan Projeler) Aylık 

BOTAŞ - Yer Altı Depolama Yatırımlarının Takibi Altı Aylık 

EPDK - Akaryakıt Fiyatları Günlük 

EPDK - Akaryakıt Stok Durumu (Dağıtıcı) Aylık 

EPDK - Akaryakıt Stok Durumu (Rafinerici) Aylık 

EPDK - Akaryakıt Stok Durumu (Serbest) Aylık 

EPDK - Biyoyakıt Üretimi Aylık 

EPDK – Dağıtılan Elektriğin Miktarı ve Bedeli Yıllık 

EPDK – Dağıtım Hatlarının Uzunluğu  Yıllık 

EPDK – Dağıtımda Kullanıcı Kayıpları Altı Aylık 

EPDK – Dağıtımcıların Akaryakıt Satışları Aylık 

EPDK – Dağıtım Tesisi Yatırımları Yıllık 

EPDK – Dağıtım Trafolarının Sayısı Yıllık 

EPDK – Doğal Gaz Dağıtımı için Alımlar Aylık 

EPDK – Doğal Gaz İhracatı Aylık 

EPDK – Doğal Gaz İthalatı Aylık 

EPDK – Doğal Gaz Piyasasında CNG Lisansları Aylık 

EPDK - Doğal Gaz Piyasasında Dağıtım Lisansları Aylık 

EPDK - Doğal Gaz Piyasasında Depolama Lisansları Aylık 

EPDK - EPDK - Doğal Gaz Piyasasında İhracat Lisansları Aylık 

EPDK - Doğal Gaz Piyasasında İletim Lisansları Aylık 

EPDK - Doğal Gaz Piyasasında İthalat Lisansları Aylık 
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EPDK – Doğal Gaz Piyasasında Toptan Satış Lisansları Aylık 

EPDK – Doğal Gaz Satış Fiyatı Aylık 

EPDK – Doğal Gaz Satış Miktarı Aylık 

EPDK – Piyasada Elektriğin Serbest Dalgalanma Oranı Yıllık 

EPDK – Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansları Aylık 

EPDK – Elektrik Piyasasında Sınai Dağıtım Lisansları Aylık 

EPDK – Elektrik Piyasasında Perakende Lisansları Aylık 

EPDK – Elektrik Piyasasında Tedarik Lisansları Aylık 

EPDK – Elektrik Piyasasında Toptan Satış Lisansları Aylık 

EPDK – Elektrik Tarifesi Üç Aylık 

EPDK – Elektrik Tüketimi (Tedarik Şirketleri) Yıllık 

EPDK – Ham Petrol İhracatı Aylık 

EPDK – Ham Petrol İthalatı Aylık 

EPDK - İşlenen Ham Petrol Aylık 

EPDK - Kullanılan Ulusal Marker ve İşaretlenen Akaryakıt Miktarları Yıllık 

EPDK - LNG Depolama Kapasitesinin Takibi Aylık 

EPDK - LNG Depolarının Rezerve Edilen Kapasite ve Envanter Takibi Aylık 

EPDK - LPG Fiyatları Günlük 

EPDK - LPG İhracatı Aylık 

EPDK - LPG İthalatı Aylık 

EPDK – LPG Piyasasında Dağıtım Lisansları Aylık 

EPDK – LPG Piyasasında Depolama Lisansları Aylık 

EPDK - LPG Piyasasında LPG Tank Üretim Lisansları Aylık 

EPDK - LPG Tank Denetim, Onarım ve Bakım Lisansları Aylık 

EPDK – LPG Piyasasında Otogaz Bayii Lisansları Aylık 

EPDK – LPG Piyasasında Taşıma Lisansları Aylık 

EPDK - LPG Üretimi Aylık 

EPDK – Petrol Piyasasında Bayii Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Dağıtım Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Depolama Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Bunker Yakıtı Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında İletim Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında İşleme Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Madeni Yağ Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Rafineri Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Serbest Tüketici Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Piyasasında Taşıma Lisansları Aylık 

EPDK - Petrol Ürünleri İhracatı Aylık 

EPDK - Petrol Ürünleri İthalatı Aylık 
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EPDK - Petrol ve Petrol Ürünlerinin Fiyatlarının Takibi Günlük 

EPDK - Petrol ve Petrol Ürünlerinin Tüketimin Sektörel Dağılımının Takibi Yıllık 

EPDK – Proje İlerlemeleri Aylık 

EPDK - Rafineri Kapasite Kullanım Oranlarının Takibi Yıllık 

EPDK - Rafinerilerde Üretilen Petrol Ürünlerinin Takibi Aylık 

EPDK - Tüketici Tarifeleri ( No. 2) Üç Aylık 

EPDK - Tüketici Tarifeleri ( No. 3) Üç Aylık 

EPDK - Tüketici Tarifeleri ( No. 4) Üç Aylık 

EPDK - Tüketici Tarifeleri ( No. 1) Üç Aylık 

EPDK - Yurt İçi LPG Satışı Aylık 

EÜAŞ - EÜAŞ Faturalandırılmış Ortalama Yakıt Fiyatı Aylık 

EÜAŞ - Günlük Su Durumları Yıllık 

EÜAŞ - Linyit Rezervi Aylık 

EÜAŞ - Linyit Üretimi Aylık 

EÜAŞ - Santral Bazında Tüketimler Aylık 

EÜAŞ - Sinai Maliyet (Aylık) Aylık 

EÜAŞ - Sinai Maliyet (Kümülatif) Aylık 

EÜAŞ - Ticari Maliyet (Aylık) Aylık 

EÜAŞ - Ticari Maliyet (Kümülatif) Aylık 

MIGEM – Özel Sektör Linyit Üretimi Yıllık 

MTA - Endüstriyel Hammadde Aramaları(Endüstriyel hammadde cinsi bazında) (Projeler) (MEAD) Aylık 

MTA - Endüstriyel Hammadde Aramaları(Endüstriyel hammadde cinsi bazında) (Projeler) (SGD) Altı Aylık 

MTA - Endüstriyel Hammadde Aramaları(Endüstriyel hammadde cinsi bazında) (Ücretli İşler) (SGD) Aylık 

MTA - Jeotermal Enerji Aramaları (Projeler) (EHEAD) Aylık 

MTA - Jeotermal Enerji Aramaları (Ücretli İşler) (EHEAD) Aylık 

MTA - Kömür Aramaları (Projeler) (EHEAD) Aylık 

MTA - Kömür Aramaları (Projeler) (SGD) Altı Aylık 

MTA - Jeotermal Enerji Aramaları (Ücretli İşler) (EHEAD) Aylık 

MTA - Metalik maden aramaları (Maden cinsi bazında) (Projeler) (MEAD) Aylık 

MTA - Metalik maden aramaları (Maden cinsi bazında) (Projeler) (SGD) Altı Aylık 

MTA - Metalik maden aramaları (Maden cinsi bazında) (Ücretli İşler) (MEAD) Aylık 

MTA - MTA Tarafından İhale Edilen Jeotermal Sahalar (FED) Altı Aylık 

MTA - Radyoaktif Hammadde Aramaları (Projeler) (EHEAD) Aylık 

MTA - Radyoaktif Hammadde Aramaları (Projeler) (SGD) Altı Aylık 

MTA - Radyoaktif Hammadde Aramaları (Ücretli İşler) (EHEAD) Aylık 
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PİGM - Doğal Gaz Rezervi 
 

Yıllık 

PİGM - Doğal Gaz Üretimi Aylık 

PİGM - Ham Petrol Rezervi Yıllık 

PİGM - Ham Petrol Üretimi Aylık 

PİGM - Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretiminden Alınan Devlet Hissesi Aylık 

PİGM - Jeofizik Etüt Çalışmaları (Deniz) Yıllık 

PİGM - Jeofizik Etüt Çalışmaları (Kara) Yıllık 

PİGM - Jeolojik Etüt Çalışmaları Yıllık 

PİGM - Petrol ve Doğal Gaz Ruhsatları (Arama Ruhsatları) Aylık 

PİGM - Petrol ve Doğal Gaz Ruhsatları (İşletme Ruhsatları) Aylık 

PİGM - Sonlanmış Ruhsatlar Aylık 

PIGM – PIGM Tarafından Onaylanan Şirket Yatırımları Yıllık 

PİGM - Planlanan Doğal Gaz Üretimi Yıllık 

PİGM - Planlanan Ham Petrol Üretimi Yıllık 

PİGM - Saha Denetimleri Yıllık 

PIGM – Seçilmiş Ülkelerin Petrol ve Gaz İstatistikleri Yıllık 

PİGM - Sondaj Faaliyetleri Aylık 

TAEK - Doz Kalibratörleri Kalite Kontrol Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - Eğitim Hizmetleri(AGKD) Altı Aylık 

TAEK - Eğitim Hizmetleri(ANAEM) Altı Aylık 

TAEK - Işınlama Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - Kalibrasyon Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - TAEK - Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri (ANAEM) Altı Aylık 

TAEK - TAEK - Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri (Bilgi Edinme Birimi) Altı Aylık 

TAEK - Nükleer Güvenliğe İlişkin Faaliyetler/Hizmetler Altı Aylık 

TAEK - Ölçüm Analiz ve Test Hizmetleri(CNAEM) Altı Aylık 

TAEK - Ölçüm Analiz ve Test Hizmetleri(SANAEM) Altı Aylık 

TAEK – Radyasyon Güvenliğine İlişkin Faaliyetler/Hizmetler Altı Aylık 

TAEK - Radyasyon Ölçen Cihazlar(CNAEM) Altı Aylık 

TAEK - Radyasyon Ölçen Cihazlar(SANAEM) Altı Aylık 

TAEK - Radyasyondan Korunmaya Yönelik Hizmetler(CNAEM) Altı Aylık 

TAEK - Radyasyondan Korunmaya Yönelik Hizmetler(SANAEM) Altı Aylık 

TAEK - Radyoaktif Atık Kabul Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - Radyoaktif Atık Taşıma Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - Radyoaktif Kaynak Transfer Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrol Hizmetleri Altı Aylık 

TAEK - TAEK Teknik Altyapısı(ANAEM) Yıllık 

TAEK - TAEK Teknik Altyapısı(CNAEM) Yıllık 
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TAEK - TAEK Teknik Altyapısı(SANAEM) 
 

Yıllık 

TEIAS – Talimat Hacmi Günlük 

TEİAŞ - Elektrik Piyasası Fiyatları (PTF) Günlük 

TEİAŞ - Elektrik Piyasası Fiyatları (SMF) Günlük 

TEİAŞ - Elektrik Piyasası Katılımcı Sayısı Aylık 

TEIAS – Elektrik Santrallerinin Verimliliği (Termik Santraller) Yıllık 

TEIAS – Elektrik Sisteminde Ani Puantlar Günlük 

TEİAŞ - Elektrik Üretimi (Aylık) Aylık 

TEİAŞ - Elektrik Üretimi (Günlük Saat Bazında) Günlük 

TEİAŞ - Elektrik Üretimi (Yıllık) Yıllık 

TEİAŞ - Enterkonnekte Kapasite İhaleleri (TCAT) Aylık 

TEİAŞ - Hidroelektrik Santrallerin Su Durumları Günlük 

TEİAŞ - İkili Anlaşmalar Aylık 

TEIAS – İletim Hatları Yıllık 

TEİAŞ - İletim Hatları Arıza ve Bakımları Günlük 

TEIAS – İletim Hatları Yatırımları Altı Aylık 

TEİAŞ - İletim Hattı Arızaları Günlük 

TEİAŞ - İletim Kayıpları Aylık 

TEIAS – İletim için Trafo Merkezleri Yıllık 

TEIAS - İletim için Trafo Merkezleri (Çevre Birimi) Yıllık 

TEIAS - İletim için Trafo Merkezleri (Oto-transformatör) Yıllık 

TEİAŞ - İşletme ve Bakım Planlaması Aylık 

TEIAS – Saatlik Tüketim Tahminleri Günlük 

TEİAŞ - Santral Arızaları Günlük 

TEİAŞ - Santral Durumları (Servis Dışı Güç) Günlük 

TEİAŞ - YTM Santrallerin Günlük Puant ve Puanta Katkı Bilgileri Günlük 

TEİAŞ - Santrallerin Saatlik Emre Amade Güç Bilgileri Günlük 

TEIAS – Serbest Tüketici Sayıları Aylık 

TEİAŞ - Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı (SBDT) Aylık 

TEIAS – Talimat Hacmi Günlük 

TEIAS – Talimat Hacmi (Aylık) Aylık 

TEİAŞ - Trafo Merkezlerindeki Bakım ve Arızalar Günlük 

TEİAŞ - Trafo Merkezlerinin Yatırımlarının Takibi Altı Aylık 

TEIAS - Ülkelerarası Alınan/Verilen Güç Günlük 

TEİAŞ - Ülkelerarası Alınan/Verilen Güç (Karşılanabilecek Güç) Günlük 

TEIAS – Yan Hizmetler Piyasası (Birincil) Aylık 

TEIAS – Yan Hizmetler Piyasası (İkincil) Günlük 

TEIAS - YTM Aylık Santral Elektrik Üretimleri  Aylık 
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TEİAŞ - YTM Elektrik Sistemi Ani Puantı Günlük 

TEİAŞ - YTM Günlük Santral Elektrik Üretimleri Günlük 

TEİAŞ - YTM Günlük Su Verileri Günlük 

TEIAS - YTM Şehir Tüketimleri Aylık 

TEİAŞ - YTM İletim Sistemi Olayları Günlük 

TEİAŞ - YTM Santral Ani Puantı Günlük 

TEİAŞ - YTM Santral Durumları (Servis Dışı Güç) Günlük 

TEİAŞ - YTM Santrallerin Günlük Puant ve Puanta Katkı Bilgileri Günlük 

TEIAS - YTM Uluslararası Ticaret Miktarı Günlük 

TEİAŞ - YTM Yük Tevzi Bölge Elektrik Talebi Günlük 

TEIAS - YTM Yük Tevzi Bölge Tüketimi Aylık 

TEIAS - YTM Yük Tevzi Bölgelerinin Üretim/Tüketim, Teslim Edilmemiş Elektriği Günlük 

TEİAŞ - YTM Yük Tevzi Bölgeleri Ani Puantları Günlük 

TEMSAN - TEMSAN Tarafından Devam Eden Diğer İşler Yearly 

TEMSAN - TEMSAN Tarafından Tamamlanan İşler Üç Aylık 

TETAS – Ağırlıklı Ortalama Satış Fiyatı Aylık 

TETAŞ - Ağırlıklı Ortalama TETAŞ Alım Fiyatları Aylık 

TETAŞ - Enerji Alım Miktarı ve Bedeli Aylık 

TETAŞ - Enerji Satış Miktarı ve Bedeli Aylık 

TETAŞ - Faturalandırılmış Ortalama Yakıt Fiyatı Aylık 

TETAŞ – Mübadele Aylık 

TKİ - Asfaltit Rezervi ve Üretimi Yıllık 

TKİ - Asfaltit Satışı Yıllık 

TKİ - Dekapaj Miktarları Aylık 

TKI - TKI İşletim İzni olan Linyit Alanları Yıllık 

TKİ - Kömür Satış Fiyatı Yıllık 

TKİ - Linyit Kömürü Satışı Aylık 

TKİ - Linyit Kömürü Üretimi Aylık 

TKİ - Linyit Sondaj Miktarı Aylık 

TKİ - Linyit Üretim Maliyeti Yıllık 

TKİ - Ocaklarında Meydana Gelen Kaza Bilgileri Aylık 

TKİ - TKİ'nin Fakir Fukara Yardımı Kapsamında Dağıttığı Linyit Miktarı Aylık 

TKI – Yerel Üreticilerden Satın Alınan Linyit Miktarı Altı Aylık 

TPAO - Yer Altı Depoların Rezerve Edilen Kapasite ve Envanter Takibi Yıllık 

TPAO - Yer Altı Depoların Rezerve Edilen Kapasite ve Envanter Takibi Günlük 

TPAO - Yer Altı Depolarının Enjeksiyon, Geri Üretim ve Envanter Takibi Günlük 

TPAO - Yurtdışı Yatırımlarının Takibi Yıllık 

TTK - Müessese ve İşletmelerindeki Denetim Faaliyetleri Sayısı Aylık 

TTK - Rödövans Şirketlerince Üretilen Taş Kömürü Aylık 
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TTK – Taş Kömürü Rezervleri Yıllık 

TTK - Taşkömürü Satış Miktarı ve Hasılatı Aylık 

TTK - Taşkömürü Ticari Üretim Maliyeti Aylık 

TTK - TTK Ocaklarında Meydana Gelen Kaza Bilgileri Aylık 

TTK - TTK Taşkömürü Üretimi (Detaylı) Aylık 

YEGM - Biyodizel Üretimi Yıllık 

YEGM - Biyoetanol Üretimi Yıllık 

YEGM - Biyokütleden Elektrik Üretimi Yıllık 

YEGM - Enerji Sektöründe Yöneticiler için Düzenlenen Derslerin Sayısı Altı Aylık 

YEGM - Enerji Sektöründe Yöneticiler için Düzenlenen Derslere Katılanların Sayısı Altı Aylık 

YEGM – Enerji Verimliliği Göstergeleri Yıllık 

YEGM – Kamu Binaları Anketleri Yıllık 

YEGM - Teknik Değerlendirmesi Yapılan RES Proje Sayısı Aylık 

YEGM - 50. Metrede Türkiye’nin Toplam Rüzgar Enerji Kapasitesi Yıllık 

YEGM – YEGM’nin Desteklediği Projeler Yıllık 

YEGM – YEGM’nin Gönüllü Müzakereleri Yıllık 

YEGM - YEGM Tarafından Hesaplanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli Yıllık 

YEGM tarafından çıkarılan Enerji Verimliliği Danışmanlık Organizasyonlarının Yetkilerinin Olması (İdari) Yıllık 

YEGM tarafından çıkarılan Enerji Verimliliği Danışmanlık Organizasyonlarının Yetkilerinin Olması (şirket) Yıllık 

 

  



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        124 

EK VI: Uluslarası raporlama ile alakalı veri akışı  

Kısa Vadeli Aylık Enerji İstatistikleri (İlgili aya ait veri, petrol için 25 gün sonra; elektrik ve gaz için 1 ay 

içinde teslim edilmektedir. ) 

 

Petrol 
Petrol 

ürünleri** 
(çeşidine göre) 

Kömür & linyit Gaz Elektrik 

Raporlama 
sorumlusu 

PİGM PİGM TÜİK PİGM TEİAŞ 

Üretim (elektrik 
için brüt/net) 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Ithalat (toplam 
& ülkeye göre) 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Ihracat (toplam 
& ülkeye göre) 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Hava/deniz 
bunkerları 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Stok çeşidi 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Enerji 
üreticilerinde 
stok 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Toplam tüketim 

Tüketim verisi 
yerine, satış 

verisi 
kullanılmaktadır 
ve bu bilgi aylık 
olarak EPDK'dan 

alınmaktadır. 

Tüketim verisi 
yerine, satış 

verisi 
kullanılmaktadır 
ve bu bilgi aylık 
olarak EPDK'dan 

alınmaktadır. 

Veri TKİ ve 
TTK'dan aylık 

olarak 
alınmaktadır. 

Tüketim verisi 
yerine, satış 

verisi 
kullanılmaktadır 
ve bu bilgi aylık 
olarak EPDK'dan 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Rafineri 
alımları/çıktı 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan 
aylık olarak 

alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

**LPG, benzin (motor benzini ve uçak benzini), kerosen (jet yakıtı ve diğer kerosenler), gaz/dizel petrol 

ve akaryakıt 
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Aylık Enerji İstatistikleri (İlgili aya ait veri, petrol ve gaz için 55 gün sonra, kömür ve elektrik için 3 ay 
içinde teslim edilmektedir.) 

 

Petrol 
Petrol ürünleri* 
(çeşidine göre) 

Gaz Elektrik 

Raporlama 
sorumlusu 

PİGM PİGM PİGM Elektrik 

Üretim (elektrik için 
brüt/net) 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük Tevzi 
Merkezinden 
alınmaktadır. 

Ithalat (toplam & 
ülkeye göre) 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük Tevzi 
Merkezinden 
alınmaktadır. 

Ihracat (toplam & 
ülkeye göre) 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük Tevzi 
Merkezinden 
alınmaktadır. 

Hava/deniz 
bunkerları 

Uygulanabilir değil. 
Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Uygulanabilir değil. Uygulanabilir değil. 

Stok çeşidi 
Uygulanabilir değil. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Uygulanabilir değil. 

Enerji üreticilerinde 
stok 

Uygulanabilir değil. 
Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Uygulanabilir değil. Uygulanabilir değil. 

Toplam tüketim / 
tedarik 

Tüketim verisi 
yerine, satış verisi 

kullanılmaktadır ve 
bu bilgi aylık olarak 

EPDK'dan 
alınmaktadır. 

Tüketim verisi 
yerine, satış verisi 

kullanılmaktadır ve 
bu bilgi aylık olarak 

EPDK'dan 
alınmaktadır. 

Tüketim verisi 
yerine, satış verisi 

kullanılmaktadır ve 
bu bilgi aylık olarak 

EPDK'dan 
alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük Tevzi 
Merkezinden 
alınmaktadır. 

Rafineri 
alımları/çıktı 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Veri EPDK'dan aylık 
olarak alınmaktadır. 

Uygulanabilir değil. Uygulanabilir değil. 

*Rafineri gaz, etan, LPG, nafta, motor benzini, uçak benzini, benzin tipinde jet yakıtı, kerosen tipinde 

jet yakıtı, diğer kerosenler, gaz/dizel petrol (destile yakıt), taşıt dizeli, ısıtma ve diğer kırsal motorin, 

akaryakıt (hem düşük hem yüksek sülfür içerikli), beyaz ispirto ve SBP,yağlama yağları, bitüm, parafin 

mumları ve petrol koku 

  
Petrol 

Petrol 
ürünleri 

Kömür & 
linyit 

Kömür 
ürünleri 

Gaz Elektrik 

Raporlama 
Sorumlusu 

PİGM PİGM EİGM EİGM PİGM TEİAŞ 
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Üretim 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

ithalat 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

ihracat 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Hava/deniz 
bunkerları 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Stok çeşidi 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Toplam tüketim 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Rafineri 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Enerji üreticileri 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Otoprodüktörler 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 
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Kojenerasyon 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Diğer dönüşüm 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Zati Kullanım 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

İletim&Dağıtım 
kayıpları 

Veri 
EPDK'dan 

yılsonu verisi 
olarak 

alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Nihai tüketim 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Sanayi dalları 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Türüne göre 
ulaşım (kara, 
demir, deniz, 
hava) 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Konut 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Milli Yük 
Tevzi 

Merkezinden 
alınmaktadır. 

Hizmetler 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Tarım ve 
balıkçılık 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Anketler ile 
toplanmaktadır. 

Enerji dışı 
kullanımlar 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Uygulanabilir 
değil. 

Veri, Denge 
tablosundan 
alınmaktadır. 

Uygulanabilir 
değil. 

Enerji üreticileri: temel faaliyetlerinin enerji üretimi olduğu enerji şirketleri 
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EK VII: Fransa’da Uygulanan Sanayi Anketi  

Kapsam (2015) 20.000 kuruluşluk bir nufusa sahip olan 8500 alanda anket 

yapılmaktadır.  

200 üstü çalışanı olan bütün kuruluşlar kapsanmaktadır. 20-200 

çalışanı olan kurumlarda da örneklem yapılmaktadır.  

Anket yapılma biçimi İnternet üzerinden ve mail yoluyla 

Tahmini cevaplanma oranı 

(2015) 

%88 

Sorular: 

Elektrik Satın alınan elektrik (€) 

Satın alınan elektrik (MWh) 

Elektrik üretimi ve yeri 

Son kullanım elektrik enerjisi kırılımı (mekanik güç, termik 

kullanımlar, diğer kullanımlar) 

Kullanılan elektrik tarifesi 

Diğer Yakıt Türleri (Doğalgaz, 

kömür, petrol ürünleri, 

biyokütle, atık) 

Satın alınan yakıt (€) 

Satın alınan yakıt (miktar) 

Son kullanım yakıt kırılımı (süreç, ham madde, elektrik üretimi, 

ısıtma, diğer kullanımlar)  

Kullanılan yakıt tarifesi 

  



Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük                                   Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu 
ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri        Onaylanmış Final 

 

 

 

 

Deloitte & DNV GL Ortak Girişimi – Ağustos 2016        129 

 

Ek VII: MedPro Çalışmasının Sonuçları 

2009 yılında YEGM (o zaman EIE deniliyordu) MedPro modeliyle beraber bir talep tahmini yaptı; bunun 

amacı, bir önceki çalışmaya katılan personelin bir kısmını da dahil ederek bu çalışmayı güncellemek ve 

bir pilot çalışma olarak da ETKB’de MedPro modelinin kullanımı canlandırmaktır. 

Bu çalışma 2015 yılının ikinci yarısında Danışman ve YEGM arasındaki yakın işbirliği ile birlikte 

yürütüldü.  

Yapılan işin düzeni ve pilot çalışmanın ana sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu uygulamayı takiben 

gelecekte modelin sonuçlarını konsolide edecek iki ana ders ve yöntem tespit edilmiştir:  

1. Enerji tüketimi karakteristiklerine ilişkin bilgiyi arttırma; 

2. Senaryo tanım sürecini iyileştirme. 

Enerji tüketimi karakteristiklerine ilişkin bilgiyi arttırma   

MedPro gibi tekno-ekonomik modellerin uygulaması enerji nihai kullanımları ve belirleyici etkenleri 

üzerine birçok detaylı veri gerektirmektedir. Bu sebeple, enerji talep tahminlerine güvenilirlik, büyük 

ölçüde girdi verilerine dayanmaktadır. MedPro’nun Türkiye’deki ilk kullanımında, bir önceki MedPro 

uygulaması ya da Danışman’ın uzmanlığına dayanarak tahmşn edilen bazı eksik verilerle karşılaştık.  

Bu yüzden, enerji tüketim paternlerine ilişkin bilgiyi sağlamlaştırmak için verinin ulaşılabilirliği ve 

kalitesinin arttırılması bizim ilk önerimizdir. Bu da düzenli olarak detaylı bilgi alabilmek için (yıl başına 

bir sektör, her üç ya da dört yılda bir güncelleme) sektörel anketler yürüterek yapılabilir. İkinci bir 

önerimiz de bu bilgiyi merkezi bir veritabanında düzenlemek ve böylece erişebilirliğini kolaylaştırmaktır. 

Senaryo tanım sürecini iyileştirme 

Senaryo varsayımlarının çoğu YEGM tarafından hazırlanmıştır. Bazı varsayımlar mevcut tahmin 

çalışmalarından (örn. Tüik’ten nüfus tahminleri) ya da resmi planlardan (örn. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

büyüme oranı tahminleri için 2015-2018 Ara dönem Planı). Diğer varsayımlar ise doğrudan YEGM 

tarafından hazırlanmıştır (örn. Sınai alt sektörlerin katma değerinin büyümesi, hizmetlerde istihdam). 

Bazı durumlarda, YEGM senaryo varsayımları önerememiştir ve böylece varsayımlar Danışman’ın 

kendi tahmin hizmetine bağlı olarak belirlenmiştir. 

Bu varsayım tanım sürecinin iyileştirilmesi aynı zamanda sonuçların güvenirliğini de iyileştirecektir. 

Senaryo varsayımlarını tanımlama amacıyla çeşitli çalıştayların düzenlenmesi bizim önerimizdir. Bu 

çalıştaylar da çeşitli paydaşların katılımı gerekmektedir: Enerji Bakanlığı, diğer Bakanlıklar (Maliye, 

Sanayi, Ulaştırma) olduğu gibi aynı zamanda da diğer kamu kuruluşları (elektrik şebeke operatörü), 

çıkar grupları (ağır sanayi, ekipman üreticileri, sendikalar), araştırmacılar ve STK’lar. Genellikle ilk 

çalıştay makro-ekonomik varsayımlara ayrılır. Sonrasında da ilgili sosyo-ekonomik ve enerji verimliliği 

varsayımlarını tanımlamak için sektörel çalıştaylar düzenlenir.  

 

1. Model yapısı tanımı 

MedPro modelinin uygulamasındaki ilk adım, MedPro’nun yapısını Türkiye’nin nitelikleriyle olacak 

uyumunu sağlamak üzere çeşitli sektörlerin ayrıştırma seviyelerini nitelendirmektir: ilgili sosyo-ekonomik 

kategoriler (sınai dallar, konut tipleri, vb.), teknoloji kategorileri ve enerji tipleri. MedPro’nun yapı tanımı, 

verinin mevcudiyetini ve Türkiye’deki geçmiş MedPro uygulamalarını da göz önünde bulundurmaktadır. 

Danışmanın ilk teklifinden sonra YEGM ve Danışman arasındaki görüşmeler, aşağıda detaylı bir biçimde 

gösterilen model yapısını ortaya çıkardı. 

1.1. Global model yapısı 
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MedPro dört ana sektörü içermektedir: sanayi, konut, hizmet ve taşımacılık69. Her sektör Türkiye’deki 

bu uygulama için, aşağıda açıklandığı üzere daha da ayrıştırılmıştır: 

 

1.2. Sanayi modülünün yapısı 

Sanayi, altı ana sınai dala (gıda, tekstil, kimyasallar, metaller & ekipman, ametal mineraller ve diğerleri) 

bazıları için beş enerji tüketen sanayiye odaklanarak ayrıştırılmıştır: kimyasallar için gübre, metaller için 

çelik, ametal mineraller için beton ve cam ve diğerleri için kağıt. 

 

 

 

1.3. Konut modülünün yapısı 

Konut modülünde altı nihai kullanım göz önünde bulundurulmuştur. Buna ek olarak, konutlar inşaat 

sürecine göre (mevcut binalar vs. yeni binalar) ve konutun ve ısıtmanın tipine göre (merkezi ısıtmalı 

daireler, merkezi ısıtmalı müstakil evler, oda ısıtmalı daireler ve oda ısıtmalı müstakil evler) daha da 

ayrıştırılmıştır. 

                                                   
69 Tarım bu uygulamaya, nihai enerji tüketimindeki düşük payından ötürü dahil edilmemiştir. 
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Elektrikli ev aletleri aşağıda gösterilen şekilde kategorilere ayrıştırılmıştır: 

 Buzdolapları 

 Çamaşır makinaları 

 Bulaşık makinaları 

 TV 

 Derin dondurucular 

 Kurutucular 

 Diğerleri 

 

1.4. Hizmet modülünün yapısı 

Veri eksikliğinden ötürü, hizmet sektörü yalnızca iki nihai kullanıma ayrılmıştır: ısıtma nihai kullanımları 

(ısıtma, su ısıtma ve ocak) ve spesifik elektrik kullanımı (elektrikli eşyalar, havalandırma ve aydınlatma). 

 

 

1.5. Taşımacılık modülü yapısı 

Taşımacılık modülü dört yolu içermektedir: hava yolu, demiryolu, deniz yolu ve karayolu. Üç araç tipi 

karayolu taşımacılığı için düşünülmektedir: arabalar, kamyonlar ve otobüsler.  
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2.Veri Toplama 

Veri toplama, Danışmanın hazırlamış olduğu veri taslağı sayesinde YEGM tarafından yürütülmektedir. 

Üç çeşit veri toplamıştır: 

 Enerji dengesi ve sektörel hesaplar (model kategorilerine göre – alt sektörler ya da yukarıda 
bahsedilen nihai kullanımlar- her sektörün enerji tüketimine dağılım tahmini) 

 Sosyo-ekonomik veri 

 Tekno-ekonomik veri 

 

Veri toplama taslağı  

 

 

3.Model Kalibrasyonu 

Model kalibrasyonunun hedefi, sosyo-ekonomik ve tekno-ekonomik verinin enerji dengesi ve sektörel 

hesaplarla tutarlı olduğundan emin olmaktır.  

Sonuçların sağlamlığından emin olmak için MedPro modeli çift kalibrasyona dayanmaktadır: 

 Statik kalibrasyon: tarihi yıl (baz yıl) detaylıca doldurulmuştur (sektörel hesaplar, sosyo-
ekonomik ve tekno-ekonomik faktörler); 

 Dinamik kalibrasyon baz yıla ek olarak başka bir tarihi yıldadır. Sektörel hesaplar enerji talebi 
faktörlerinin değerlendirmesi sayesinde hesaplanmaktadırlar. 

Türkiye uygulaması için, statik kalibrasyonun baz yılı 2005, kalibrasyonun ikinci yılı ise 2013’tür.  

Aşağıdaki bölümlerde, veri ihtiyaçlarına, veri kaynaklarına ve her sektörel modül için spesifik konulara 

genel bir bakış sağlanmıştır. 

3.1. Makro 
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Makro modülü, 2005 yılı için nihai enerji tüketim dengesini ve 2005 ve 2013 yılları için makro-ekonomik 

içeriğin tanımı içermektedir: GSYİH, nüfus, hanehalklarının büyüklüğü, sektörün kattığı değer (sanayi, 

hizmetler, tarım).  

Veri kaynakları 

Resmi enerji dengesi 

TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu - GSYİH, nüfus ve katma değer için.- 

Enerji dengesi 

Taşımacılık ve tarım için veri revizyonu: 2012, 2013 ve 2014 yıllarının enerji dengeleri revizyonu 

taşımacılık ve tarımın petrol tüketimi trendlerinde sapmalara sebep olmuştur. (aşağıdaki grafiğe bknz.) 

 

Source: YEGM 

Bu sebeple 2005 yılı verisinin revize edilmesine karar verildi: 2005 yılı için tarım enerji tüketimi 2013 yılı 

için tarımın enerji yoğunluğu ve tarımın katma değeri kullanılarak tahmin edilmiştir. Taşımacılık sektörü 

verisi buna uygun olarak revize edilmiştir. 

 2005 2013 

Petrol tüketimi (Enerji dengesinden) (ktoe) 

Tarım 3 005 739 

Taşımacılık 13 780 22 348 

Tarım + taşımacılık 16 785 23 087 

   

Katma değer tarımı 45 54 

Revize edilmiş petrol tüketimi (ktoe)  

Tarım  625 739 

Taşımacılık 16 160 22 348 

Petrol ürünleri tüketimi 

            Tarım                   Taşımacılık 

  
K

te
p
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3.2. Sanayi 

Sanayi modülü, sektörel nihai enerji hesaplarını, sosyo-ekonomik veriyi (sanayi sektörünün katma 

değeri, enerji tüketen sanayiler için ton bazında üretim) ve tekno-ekonomik veriyi (enerji yoğunlukları, 

birim enerji tüketimi, enerji piyasa payları, enerji verimliliği) içermektedir. 

Veri kaynakları 

Sektörel hesaplar için YEGM  

Sektörel katma değer ve üretim için Türkiye İstatistik Kurumu ve YEGM 

Birim enerji tüketimi ve pazar payları 

Sektörel hesaplar ve ekonomi verilerinden hesaplanmıştır. 

3.3. Konut 

Konut modülü, sektörel nihai enerji hesaplarını, sosyo-ekonomik veriyi (konut sayısı, elektrifikasyon 

oranı, sıcak su için ekipman oranı, elektrikli aletler için ekipman oranı) ve tekno-ekonomik veriyi (birim 

enerji tüketimi, enerji pazar payları, enerji verimliliği) içerir.  

Veri kaynakları 

Sektörel hesaplar için YEGM 

Konut sayısı, ekipman oranları, elektrikli aletlerin verimliliği için Türkiye İstatistik Kurumu ve YEGM 

Nihai kullanıma ve konut tipine göre enerji tüketimi 

Alan ısıtma dışında tüm nihai kullanımlar için, birim enerji tüketiminin her tip konut için aynı olduğunu 

varsaymaktayız. 

Alan ısıtma için, aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır (2007 yılı MedPro uygulaması varsayımları): 

 

Daire –  

Merkezi ısıtma 

Müstakil ev –  

Merkezi ısıtma 

Daire –  

Oda ısıtma 

Müstakil ev –  

Oda ısıtma 

Nispi verim 1 2 0.4 0.8 

 

Örneğin, merkezi ısıtmalı müstakil bir evde alan ısıtma için birim tüketim, merkezi ısıtmalı dairenin iki 

katı kadardır. 

3.4. Hizmetler 

Hizmetler modülü sektörel nihai enerji hesaplarını, sosyo-ekonomik veriyi (istihdam) ve tekno-ekonomik 

veriyi (birim enerji tüketimi, enerji pazar payları, enerji verimliliği) içerir.  

Veri kaynakları 

Sektörel hesaplar için YEGM  

Sektörel katma değer ve istihdam için Türkiye İstatistik Kurumu ve YEGM 

3.5. Taşımacılık 

Taşımacılık modülü, sektörel nihai enerji hesaplarını, sosyo-ekonomik veriyi (araç filosu, yeni tesciller, 

yolcu ve mal taşınması) ve tekno-ekonomik veriyi (birim enerji tüketimi, enerji pazar payları, enerji 

verimliliği) içerir. 
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Veri kaynakları 

Sektörel hesaplar için YEGM  

Araç tipine göre araçların park ve yıllık satışı, nakliye ve yolcu taşıma için Türkiye İstatistik Kurumu 

Eksik veri, 2007 yılı MedPro çalışmasına (yıllık mesafe, yükleme faktörleri) dayanarak tahmin edilmiştir  

4.Senaryo Tanımı 

Senaryo varsayımlarının birçoğu YEGM tarafından hazırlanmıştır. 

4.1. Makro-ekonomi ve demografi 

Ekonomik büyüme 

 2005-2013 2013-2018 2018-2023 2023-2030 2030-2035 

GSYİH 3.9% 4.3% 5.0% 4.2% 3.8% 

Kaynak: Mid-term Plan (2015-2018) Hükümet Beyanı 

Ekonomik yapı 

 2005-2013 2013-2018 2018-2023 2023-2030 2030-2035 

Sanayi VA 4.2% 3.9% 4.4% 3.4% 2.9% 

İnşaat VA 3.9% 4.4% 4.8% 3.7% 3.2% 

Hizmetler VA 3.2% 4.5% 5.4% 4.7% 4.2% 

Tarım VA 2.1% 3.5% 3.9% 3.1% 3.1% 

Kaynak: Enerdata, EnerFuture 

Demografi 

  2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Nüfus (milyon) 68.6 76.5 80.5 84.3 88.4 90.7 

Kaynak: TÜİK 

4.2. Sanayi 

Sanayi alt sektörlerin katma değer büyümesi 

 2005-2013 2013-2018 2018-2023 2023-2030 2030-2035 

Gıda 4.0% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 

Tekstil -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 

Kimyasallar 4.0% 3.7% 3.7% 3.6% 3.7% 
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Metal Ekipmanlar 4.9% 4.5% 4.4% 4.4% 4.4% 

Mineraller 3.0% 3.4% 2.7% 2.7% 2.7% 

Diğer 5.1% 4.6% 5.5% 3.2% 2.2% 

Kaynak: YEGM 

Enerji tüketen sanayilerin fiziksel çıktısı 

  2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Çelik (kt) 21.0 34.7 53.0 85.0 85.0 85.0 

     Elektriğin işlediği (kt) 14.8 24.7 41.0 73.0 73.0 73.0 

Cüruf (kt) 36.4 60.2 81.3 109.4 166.0 166.0 

Kağıt (kt) 2.4 3.2 4.6 5.7 6.5 6.7 

Cam (kt) 2.4 2.9 3.4 4.0 5.0 5.9 

Gübreler (kt) 3.2 3.6 3.6 3.8 4.1 4.3 

Kaynaklar: YEGM, 10. Kalkınma Planı (2020), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Raporu, Selüloz ve 

Kâğıt Sanayii Vakfı 

4.3. Konut 

Yeni konutların inşaatı 

  2005- 
2013 

2013-2018 2018-2023 2023-2030 2030-2035 

Konutların yıllık inşaatı (bin) 487 558 350 325 300 

Konut inşaatında müstakil ev 
payı 10% 4% 5% 7% 9% 

Kaynak: TÜİK/YEGM 

Konut stoku 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Konut stoku (milyon) 17.1 19.2 20.8 22.4 24.5 25.9 

dairelerden oluşan (milyon) 8.6 11.1 13.5 15.0 16.8 18.0 

4.4. Hizmetler 

İstihdam 
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 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

İstihdam (milyon) 9.6 12.8 15.3 18.2 23.3 27.9 

Kaynak: YEGM 

4.5. Taşımacılık 

Arabalar 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Araba stoku (milyon) 5.8 9.3 12.5 17.6 27.1 33.1 

Araba trafiği (Gveh.km) 58 110 160 239 390 484 

Kaynak: Enerdata, EnerFuture 

Toplu yolcu taşımacılığı 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Yolcu taşıma 
demiryolu 
(Gpass.km) 

5.0 3.8 4.3 5.0 6.5 7.7 

Yolcu taşıma 
otobüsler 
(Gpass.km) 

65 87 97 115 155 186 

Kaynak: Enerdata, EnerFuture 

Nakliye taşımacılığı 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Nakliye taşıma 
demiryolu (Gtkm) 

9 11 12 14 18 20 

Nakliye taşıma 
kamyonlar 
(Gtkm) 

167 224 229 266 429 456 

Kaynak: Enerdata, EnerFuture 

4.6. Enerji Verimliliği 

Sanayi 

Enerji verimliliği kazanımları: birim enerji tüketiminin 2035 yılında, 2013 yılı seviyelerine kıyasla %10 

daha az olacağı varsayılmaktadır. 

Binalar 
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Alan ısıtma 

Isı düzenlemesinde alan ısıtması için özgül enerji tüketiminin (kWh/m2) 2013 yılındaki 99 kWh/m2 ‘lik 

oranının 2035 yılına kadar 50 kWh/m2’ye düşeceği varsayılmaktadır.  

Elektrikli aletler 

Aletler ve aydınlatma için 
özgül elektrik 
tüketimi(kWh/year) 

2005 2013 2018 2023 2030 2035 2005 

Buzdolabı 572 455 440 375 315 258 258 

Çamaşır Makinaları  306 247 240 214 188 188 188 

Bulaşık Makinaları 378 313 307 288 261 261 261 

TV takımları 124 144 145 143 146 167 147 

Derin dondurucular 510 388 370 307 253 199 199 

Kurutucular 484 451 449 446 446 446 446 

Aydınlatma 361 474 493 501 376 376 376 

Kaynak: YEGM/ Enerji Tüketen Ev Eşyaları için Pazar İzleme Veri tabanı ve Hesaplama Aracı 

Güneş enerjili su ısıtıcıları 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Güneş enerjisi tesisatı sayısı (bin) 1155 1890 2482 3441 5321 5321 

Kaynak: YEGM 

Taşımacılık 

Arabalar 

 Yeni arabalar için enerji pazar payları 

 2013 2018 2023 2030 2035 

Benzin 10% 9% 8% 7% 6% 

Dizel 74% 73% 72% 72% 71% 

LPG 16% 18% 20% 21% 23% 

Kaynak: YEGM 
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 Yeni arabaların birim tüketimi 

Yeni arabaların 2023 yılında AB hedefi olan 95 gCO2/km’lik orana ulaşacağı varsayılmaktadır. (AB’nin 

2021’de)  

  2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Benzin (l/100km) 9.0 6.3 5.5 4.1 3.6 3.4 

Dizel (l/100km) 8.4 5.9 5.1 3.8 3.3 3.2 

LPG (l/100km) 11.3 7.9 6.9 5.1 4.5 4.3 

Kaynak: Enerdata 

Otobüsler ve kamyonlar 

Yeni otobüslerin ve yeni kamyonların özgül tüketimleri, yeni arabaların özgül tüketimlerine 

endekslenmiştir. 

5.Sonuçlar 

5.1. Genel Sonuçlar 

Bu senaryoda, Türkiye’nin nihai enerji tüketimi, 2013 yılındaki 79Mtoe dan 2030 yılında 133 Mtep’ya 

yükseliyor, yani yüzdesel olarak %69 artış gösteriyor. Mutlak değerde, 54 Mtep’luk bir artışa denk 

gelmektedir. Bu değişimin çoğu sanayiden (+28 Mtep) ve taşımacılıktan (+17 Mtep) kaynaklanmaktadır. 

Sektörün nihai enerji tüketimi (Mtep) 

 2005 2013 2018 2023 2030 2035 

Sanayi 27.2 29.8 37.0 46.3 55.1 57.5 

Hanehalkları 17.4 22.3 22.6 23.0 23.6 22.8 

Hizmetler 5.0 6.8 8.3 10.1 13.2 16.0 

Taşımacılık 14.9 19.6 22.2 25.1 33.0 36.5 

Toplam 64.4 78.6 90.0 104.5 124.9 132.9 
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Petrol ve elektrik, 2015 yılında, nihai enerji talebinin sırasıyla %34 ve %25’ini oluşturarak en önemli 

enerji taşıyıcıları haline gelmektedir. 

 

 

2013-2035 dönemi boyunca, senaryo nihai enerji yoğunluğunda %1.8’lik bir düşüşe sebep olurken kişi 

başına düşen nihai enerji tüketimi yılda %1.6 artış göstermektedir. 
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2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Enerji göstergeleri

Nihai enerji yoğunluğu (toe/k$) Kişi başına nihai enerji (toe/cap)
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5.2. Sektör sonuçları 

Sanayinin enerji tüketimindeki artış, iki enerji tüketen üründen kaynaklanmaktadır: çelik (2035 yılında 

11 Mtep) ve çimento (2035 yılında 13 Mtep). 

 

 

 

Hanehalklarının enerji tüketimi enerji verimliliği iyileştirmeleri sayesinde projeksiyon dönemi boyunca 

nispeten istikrarlıdır. 
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Hizmetlerin enerji tüketimi, artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin (bilgisayarlar, sunucular, vb.) kullanımına 

bağlı olarak elektrikten kaynaklanmaktadır. 

 

2013 yılında, dizel taşımacılık sektöründe hali hazırda temel enerji taşıyıcısıydı. 2035 yılında ise sektöre 

hâkim olacaktır. 
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5.3. Elektrik sonuçları 

2013 ve 2035 yılları arasında, Türkiye’deki elektrik tüketimi, sanayi (+93 TWh) ve hizmetler (+84 TWh) 

sektörlerindeki büyük artıştan ötürü 192 TWh oranında artmaktadır.  
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EK IX: PEFA anketinin detaylı tabloları 
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Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı iddiası ile kullanılamaz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


