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alınmaksızın başka gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılması yasaktır. Diğer gerçek ve tüzel kişilerin 
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ulaşması üzerine yükümlülük kabul edilmez. Yayının içeriği hakkında tek sorumluluk sahibi 
Danışman’dır. Yayın Avrupa Birliği ya da ETKB’nin görüşlerini yansıttığı iddiası ile kullanılamaz. 
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1. Yönetici Özeti 

Kurumsal Gözden Geçirme (IRR) adlı bu raporla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşlarının talep tahmin çalışmaları odaklı kurumsal kapasitesi değerlendirilmiştir. Talep tahmin 
çalışmaları yapan kurumlar ve birimlerle görüşülmüş, yapılan çalışmaların detayları incelenmiştir. 
Mevcut durumdaki talep tahmin çalışmaları ve kurumsal yapıya dair iyileşme önerileri, en iyi Avrupa 
örnekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir.  

Yapılan değerlendirmeler ışığında, öneriler dört başlık altında toplanmaktadır:  

 

 

Önerilerden ilki, fiyat değişikliklerinin uzun vadeli talep tahminlerine yansıtılmasıdır. Bakanlık 
bünyesinde kullanılan uzun vadeli elektrik talep modeli, asıl olarak makro-ekonomik faktörlere (GSYİH 
ve katma değer) dayanmakta ve fiyatların etkisini dikkate almamaktadır. Tüketici fiyatlarının tahmin 
periyodu içerisinde, (örneğin 20 yıldan daha uzun tahmin periyotlarında) değişmesi ve özellikle de 
artması; fiyatların etkisinin enerji talep modellemesine dâhil edilmesini önemli kılmaktadır. Elektrik 
fiyatlarının aşağıdaki üç faktöre bağlı olarak ilave bir değişken olarak eklenmesi değerlendirilmektedir. 

 Kısmen uluslararası petrol fiyatlarıyla da ilişkili olan doğal gaz fiyatındaki değişiklik; 

 Yenilenebilirlere verilen desteğin maliyetinin elektrik fiyatına yansıtılması; 

 İklim politikalarının etkisi ve özellikle de Paris’te düzenlenen COP 21 ’in çıktıları. 

İkinci önemli öneri, talep tahmininde enerji verimliliğinin dikkate alınmasıdır. Tüm AB ülkelerinde enerji 
verimliliği, elektrik de dâhil olmak üzere gelecekte ortaya çıkacak olan enerji talebinin başlıca faktörü 
olarak görülmektedir. Mevcut uzun vade elektrik modelinde kullanılan değişkenler dikkate alındığında, 
enerji verimliliğinin etkisinin hesaba katılmadığı görülmektedir. Enerji verimliliğinin etkisi özellikle uzun 
vadeli tahminler (örneğin, 20 yıl) için önemlidir, çünkü bu periyotta cihazların çoğunun yenileneceği 
düşünülmektedir.  

Üçüncü olarak, elektrik talebine ilişkin mevcut çalışmaların ve yukarıda ele alınan iyileştirme önerilerinin 
ötesinde, ETKB’nin toplam enerji talebini tahmin etmede kullanacağı bir model benimsemesi 
önerilmektedir. Bu model, detaylı bir “nihai kullanım” modeli olmalı ve yenilenebilir enerjilerin difüzyonu 
da dahil olmak üzere enerji ve enerji verimlilik önlemlerinin belirgin etkisi arasındaki ilişkiyi göz önünde 
bulundurabilmelidir. Nihai kullanım modelleri, diğer adıyla tekno-ekonomik veya tümevarım modelleri, 
talebin ekonometrik veya istatistiksel modellerde olduğu gibi toplaştırma yöntemiyle değil alt sektör veya 
nihai kullanımlar yoluyla daha detaylı şekilde modellemesi,  aynı zamanda sadece ekonomik 
değişkenleri değil aynı zamanda enerji verimlilik politikalarının etkisini de göz önünde bulundurabilmek 
amacıyla ekipman ve teknolojileri de yansıtması, önemli bir avantajdır.   
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Son olarak, Bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında yapılan talep tahmin çalışmalarının birbirleriyle 
daha iyi entegre edilmesi önerilmektedir. Mevcut durumda, farklı kuruluşlar ve birimler bazında 
gerçekleştirilen faaliyetlerin, koordinasyon eksikliği sebebiyle yeterince paylaşılamadığı ve bilgi 
aktarımının limitli kaldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların paylaşılmasının yanı sıra, çalışma 
sırasında kullanılacak enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerjiye dair parametreler gibi parametrelerin 
de, kurumlar arası işbirliği ile belirlenmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Aynı zamanda hem 
modellemede kullanılan verilerin hem de tahminlerden elde edilen sonuçların şeffaf olması ve Bakanlık 
ve ilişkili kuruluşlarda görev yapan ilgili kitlenin büyük kısmı için erişilebilir olması büyük önem arz 
etmektedir.  

Görev 1 kapsamındaki önemli başarılardan biri de, kapasite gelişimi gerçekleştirilmiş olmasıdır. Enerji 
Planlama Eğitim ve Seminerleriyle 200’e yakın personelin kapasite gelişimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim 
içeriği, konu uzmanları ve Bakanlık üst yetkilileriyle istişare edilerek final halini almış, tüm eğitimler vaka 
analizleri ve interaktif soru cevap kısımlarıyla katılımcıların maksimum faydalanacağı şekle getirilmiştir. 
Projenin kapasite gelişimine katkısı, konu uzmanları tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, hazırlanan 
raporlar ve bu raporların Bakanlık’taki ilgili ekiplere sunumlarının gerçekleştirilmesi yoluyla olmuştur. 
Tüm bunların dışında, Bakanlık yetkililerince talep edilen ek sunum ve toplantı talepleri de, Danışman 
tarafından büyük bir özenle karşılanmıştır. 

Bunlara ek olarak, projede yapılan pilot tahmin çalışması, YEGM ve EİGM personellerinin hem kendi 
kendi kullandıkları tahmin modelleri konusunda hem de genel olarak modelleme konusunda gelişimlerini 
sağlamıştır. EİGM’nin ekonometrik modeli, konu uzmanları tarafından geliştirilmiş; verimlilik ve fiyat 
değişkeni gibi son dönemlerde öne çıkan noktaların eklenmesi sağlanmıştır. YEGM ile yürütülen 
MedPro çalışmasında da, 2009 yılında gerçekleştirilen MedPro çalışması, Danışman bünyesindeki 
MEdPro uzmanları ile birlikte güncellenmiş, pilot çalışmanın yürütülmesi süresince YEGM uzmanlarının 
kapasite gelişimi sağlanmıştır.    
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2. Arka Plan Bilgileri 
 
İşbu Kurumsal İnceleme Raporu, “Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal 
Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin 
Danışmanlık Hizmetleri” projesinde Görev 1 bağlamında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile 
JV/Deloitte ve DNV GL arasında imzalanan Sözleşmede tanımlandığı şekilde hazırlanmıştır. 

Rapor; ETKB’nin ilgili birimlerinin ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının talep tahmini çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetleri gözden geçirmek üzere hazırlanmıştır. 

Bu kurumsal inceleme çalışmasında uygulanan yöntem aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 

Veri ve bilgileri toplamak amacıyla Haziran başından itibaren aşağıda belirtilen toplantılar 
düzenlenmiştir: 

Toplantı Tarihi Kurumlar 

02 Haziran 2015 EPDK, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

02 Haziran 2015 ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 

03 Haziran 2015 BOTAŞ  

03 Haziran 2015 TEİAŞ, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 

23 Haziran 2015, 09 Temmuz 2015 ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

30 Haziran 2015 EPDK, Tarifeler Dairesi Başkanlığı 

30 Haziran 2015 EPDK, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

30 Haziran 2015 ETKB, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

01 Temmuz 2015 TEİAŞ, Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı 

02 Temmuz 2015 TEİAŞ, Ulusal Yük Tevzi Merkezi 

 

Bunlara ek olarak, talep tahmin çalışmalarına ilişkin kurumsal düzenlemeleri daha sağlıklı bir şekilde 
görebilmek amacıyla, talep tahmin çalışması yapması muhtemel tüm kurumlara yönelik kapsamlı bir 
anket hazırlanmıştır. Kuruluşlar tarafından doldurulmuş hali ve orijinali ekte verilen anket; bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşlara (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, EPDK, TEİAŞ, BOTAŞ ve TAEK) gönderilmiştir. 

Raporun Onaylanmış Final versiyonu, 9 Ekim 2015 tarihinde teslim edilmiştir. Ekim 2015 tarihinden bu 
yana, talep tahmin çalışmalarıyla ile igili kurumsal yapıdaki değişiklikleri, bu konuyla alakalı mevcut 
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mevzuattaki güncellemeleri, proje süresince yapılan kapasite geliştirme faaliyetleri ve diğer ilgili 
gelişmeler ile Kurumsal İnceleme Raporu’nun gözden geçirilerek ve ayrıca ETKB ve EPDK ile enerji 
planlamaya ilişkin görüşmeler gerçekleştirilerek güncellenmiş yeni bir versiyon hazırlanmıştır. 
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3. Enerji Talep Tahminleri Hakkında Bilgi Toplanması 

3.1. ETKB’nin Organizasyonu ve Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar 

Farklı kurumların talep tahmin faaliyetleri çerçevesindeki görevleri incelenirken, ETKB’nin ve kurumların 
organizasyon yapısının anlaşılması önem taşımaktadır. Hâlihazırda geçerli olan mevzuata göre bu 
konulara ilişkin sorumluluk ETKB’nin kendisinde ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda olup bahse konu 
kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen yükümlülüğü uygulamada da yerine getirmektedir. 

ETKB’nin merkez teşkilatı kapsamında beş adet Genel Müdürlük, iki adet Başkanlık ve beş adet Daire 
Başkanlığı bulunmakta olup bunlara ek olarak iki adet bağlı, dokuz adet ilgili ve iki adet ilişkili kurum 
vardır.  

Tanımı gereği bağlı kuruluşlar doğrudan bakanlığa bağlı olup ilgili bakanlığın sorumlu olduğu hizmetleri 
yürütmek üzere kurulmuşlardır. İlgili kuruluşlar devlete ait işletme veya kuruluşlar olup merkezi 
hükümete bağlılık açısından bağlı kuruluşlara oranla daha az, ilişkili kuruluşlara oranla ise daha fazla 
bağımlıdır.  

ETKB’nin bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların organizasyonu aşağıdaki şekilde yer almaktadır.  
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Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde yer alan bazı daire başkanlıkları, talep çalışmaları kapsamında önemli 
bilgiler vermiştir.  
 

 

3.2. Arka Plan Bilgileri: Talep Tahminleri konusunda Mevcut 
Mevzuat 

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, ETKB’nin ve diğer 
kuruluşların talep tahmin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Bunlara ek olarak 
yükümlülüklerden bazıları uygulama tüzüklerinde detaylandırılmıştır.  

3.2.1. Elektrik 

Elektrik Piyasası Kanunu, elektrik talep tahmini faaliyetlerini genellikle arz güvenliği ile 
ilişkilendirmektedir. Bahse konu kanun uyarınca, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arz güvenliğini 
izlemekle ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

Arz güvenliğine yönelik talep tahminine ilişkin görev ve yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir: 

 Madde 9.4’e göre dağıtım şirketleri, dağıtım lisansında belirlenen bölgelerde talep tahminlerinin 
hazırlanması ve bunların TEİAŞ’a bildirilmesinden sorumludur. Kurul bu talep tahminlerini 
onaylar ve tahminler TEİAŞ tarafından yayımlanır. Her ne kadar bahse konu kanun maddesinde 
ilgili raporun TEİAŞ tarafından yayımlandığı belirtilse de, TEİAŞ bugüne kadar bu raporları 
yayımlamamıştır.  

 Madde 20.1.b’ye göre görevli perakende şirketleri, her yıl aralık ayı sonuna kadar gelecek beş 
yıl için, tahmin ettikleri puant enerji taleplerini, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisi miktarını, bu 
miktarın temini için imzaladıkları sözleşmeleri ve ilave enerji veya kapasite ihtiyaçlarını EPDK’ya 
bildirmek zorundadır.  

 Madde 20.3.a’ya göre gelecek yirmi yılı kapsayan Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu 
Raporu, her iki yılda bir Kalkınma Bakanlığı ve EPDK’nin görüşleri de alınmak suretiyle ETKB 
tarafından hazırlanır ve yayımlanır. Bu raporun 2.3.1 nolu bölümünde de belirtildiği şekilde bu 
tahmin TEİAŞ için de bir girdi olarak kullanılmakta olup TEİAŞ, kapasite planlama raporlarının 
hazırlanmasında bu tahmini referans almaktadır.  

 Madde 20.3.b’ye göre TEİAŞ’ın, Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporunun 
yayımlanmasını müteakiben, gelecek yirmi yılı kapsayacak şekilde yapılan talep tahminini, 
mevcut arz potansiyelini, potansiyel arz imkânlarını, yakıt kaynaklarını, iletim ve dağıtım 
sisteminin yapısı ve gelişme planlarını, ithalat veya ihracat imkânlarını ve kaynak çeşitliliği 
politikalarını dikkate alarak enerji politikalarının belirlenmesinde yararlanmak üzere Uzun 
Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Gelişim Planını hazırlayarak Bakanlığın onayına sunar. Bu plan 
onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından yayımlanır. 

7 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği, elektrik talep 
tahminleriyle alakalı usul ve esasları belirleyen ikincil mevzuattır. 2006 tarihli Elektrik Enerjisi Talep 
Tahminleri Hakkında Yönetmelik, bu yeni yönetmeliğin çıkarılması ile mülga olmuştur. Eski yönetmelik, 
sadece dağıtım şirketlerinin elektrik talep tahminleri ile ilgili usul ve esasları belirlerken, yeni yönetmelik 
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dağıtım şirketlerinin yanı sıra ilgili olduğu yerlerde TEİAŞ, görevli tedarik şirketleri ve OSB’lerin talep 
tahmini yapmasına dair hükümler getirmektedir. 

TEİAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere ait talep tahminlerini, dağıtım şirketlerinden gelen 
tahmin sonuçları ile birleştirir. TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan talep tahminleri, her yılın 1 Kasım 
tarihine kadar Kuruma sunulur, Kurum’un onaylamasını müteakip de, TEİAŞ internet sitesinde dağıtım 
bölgeleri bazında ve konsolide edilmiş tablolar halinde yayımlanır. 6446 sayılı Elektrik Piyasa Kanun’nun 
20.3 numaralı maddesinin (c) bendine göre 5 yıllık üretim kapasite projeksiyonları TEİAŞ tarafından 
hazırlanmakta ve 4628 sayılı Kanun’un 12.1 numaralı maddesini (ç) bendine göre EPDK tarafından 
onaylanmaktadır. Bu projeksiyonlar, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin 39.1 numaralı ve 42 numaralı 
maddelerine göre hazırlanmaktadır. Bu yönetmelikte TEİAŞ’ın konsolide talep tahminlerini kullanılması 
gerektiği ve eğer mümkün değilse ETKB’nin projeksiyonlarının kullanılması gerektiği belirtilmektedir. 

3.2.2. Doğal Gaz  

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 4.4.a, 4.4.b, 4.4.e ve 7.a.2, EPDK’nın her mali yıl için 
Ulusal Tüketim Tahmini hazırlayacağını belirtmektedir. Bu kapsamda; ithalatçı şirketlerin yaptığı toplam 
ithalatın, üretim şirketlerinin serbest tüketicilere sattığı toplam doğal gazın ve toptan satış şirketlerinin 
yaptığı toplam doğal gaz satışının EPDK tarafından gerçekleştirilen 'Ulusal Doğal Gaz Tüketim 
Tahmini'nin %20'sini geçmemesi gerekmektedir. 

Doğal Gaz İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri, ŞİD) 

Bölüm 12 Paragraf 12’de; taşıtanların, diğer bir deyişle tedarikçilerin (ithalatçı şirketlerin, toptan satış 

ve üretim şirketlerinin) talep tahmin gerekliliklerini düzenler. Taşıtan, taşıyıcı olan BOTAŞ’a yıllık, üç 
aylık ve haftalık talep tahminlerini arz eder. Taşıtanın bir yıldan uzun bir zaman zarfını kapsayan 
sözleşme yapmış olması halinde, aynı dönem için ilgili tahminleri taşıyıcıya arz etme yükümlülüğü 
devam eder. Bahse konu tahminler her iki taraf için de bağlayıcı değildir. Bu bağlamda BOTAŞ’ın 
gerçekleştirdiği tahmin çalışmalarının sistem işletimi odaklı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 
soğuk kış günleri gibi zor gün durumunun yaşandığı dönemlerde bu tür kısa vadeli çalışmalar büyük 
önem taşımaktadır.  

3.2.3. Diğer 

Mevcut mevzuat, diğer birincil enerji kaynakları için herhangi bir kuruluşun talep tahmini çalışması 
yapmasını öngörmemektedir. Geçmiş yıllarda Mavi Kitap kapsamında, ETKB’nin ana enerji kaynakları 
için talep tahminleri yayımladığı gözlemlenmiştir. Yapılan görüşmeler esnasında bu tahminlerin MAED 
Modelini1 kullanarak oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu yayın halen yıllık olarak basılıyor olsa da talep 
tahminlerine ilişkin kısım en son 2012 yılında yayımlanmıştır. Bahse konu rapordan alınan tablo aşağıda 
verilmektedir.  

                                                   
 
 
1 MAED modeli, yük tahmini modülünü de kapsayan ENPEP modelleme paketlerine ilişkin bir talep 
modelidir. Bu model, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından önerilmiş ve yayılmıştır. Talep 
ekonometrik veya istatistiksel modellerde olduğu gibi biriktirme yöntemiyle değil alt sektör veya nihai 
kullanımlar yoluyla daha detaylı şekilde modellendiği için MAED nihai kullanım modeli olarak 
sınıflandırılmaktadır. 
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Kaynak: Mavi Kitap 2012, ETKB 

3.3. Talep Tahmin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi  

Analiz için ilgili verileri almak ve talep tahminleri alanında hangi kurumların hangi görevleri üstlendiğini 
belirlemek amacıyla, 01 – 03 Haziran 2015 tarihleri arasında ETKB, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve 
Danışman ekibiyle toplantılar yapılmıştır. Danışman ekibi, tartışmaları etkin bir şekilde yönlendirme 
amacıyla toplantılarda ele alınacak olan konuları kapsayan bir liste hazırlamıştır. Toplantılar esnasında 
“Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” 
projesi tanıtılmış, Görev 1 katılımcılara açıklanmış, ayrıca bahse konu görevin ve toplantıların amacı 
anlatılmıştır. Yine toplantılar sırasında projeye, göreve ve talep tahmin çalışmalarına ilişkin sorular 
Danışman ekibi tarafından detaylı şekilde cevaplanmıştır.  

İlk toplantılar sırasında aşağıdaki kurumlar ziyaret edilmiştir: 

 ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

 EPDK, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 TEİAŞ, Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı 

 BOTAŞ  

Kuruluşlara yapılan her toplantıda, hem ziyaret edilen daire başkanlıklarınca yürütülen ilgili faaliyetler 
anlatılmış hem de diğer daire başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen ilgili faaliyetlere atıfta 
bulunulmuştur (ör. TEİAŞ, BOTAŞ).  

Talep tahmin çalışmalarından sorumlu olan tüm personel ile görüşmek ve fikirlerini almak amacıyla, ikili 
toplantılara paralel olarak, kapsamlı bir anket de (Ek 1’de verilmiştir) hazırlanmıştır. Talep tahminlerine 
ilişkin kurumsal düzenlemeleri daha detaylı şekilde görebilmek amacıyla bahse konu anket, talep 
tahmini görevini üstlenmesi muhtemel tüm kurumlara gönderilmiştir. Bu şekilde Danışman ekip, 
toplantılara katılma fırsatı olmayan personelin de fikirlerini almayı amaçlamıştır. Ayrıca söz konusu 
anket daire başkanlıkları tarafından tercih edilebilecek alternatif bir bilgi toplama yöntemi olarak 
düşünülmüştür. Anketlerin alınmasının ardından bu kurumların bazılarıyla toplantılar yapılmıştır. 
Kurumlar tarafından doldurulmuş hali ve orijinali ekte verilen anket aşağıda adı geçen kurumlara 
gönderilmiştir: 

 ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü  

 ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

 ETKB, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

 EPDK  

 TEİAŞ 

 BOTAŞ  

 TAEK 

Aşağıda adı geçen kurumlardan yanıt alınmıştır: 

 ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

 ETKB, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı 
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 ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

 ETKB, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü  

 EPDK, Tarifeler Dairesi Başkanlığı 

 TEİAŞ, Planlama Dairesi Başkanlığı 

 BOTAŞ, Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü- Şebeke Planlama ve Talep Tahmin Dairesi 
Başkanlığı 

 BOTAŞ, Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 

 TAEK, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

PİGM ve TAEK bahse konu alanlarda herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını beyan etmiştir.  Anketlerin 
gönderilmesinin ardından aşağıda adı geçen taraflarla ikili toplantılar düzenlenmiştir: 

 ETKB, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 

 EPDK, Tarifeler Dairesi Başkanlığı 

 EPDK, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

 TEİAŞ, Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı 

 TEİAŞ, Ulusal Yük Tevzi Merkezi 

Raporun bu bölümünde, söz konusu kurumların talep tahmini alanındaki deneyimleri yer almaktadır. 
Verilen bilgiler ağırlıklı olarak yapılan anket çalışması ve toplantılardan alınan sonuçlara dayanmaktadır.  

Kanun tarafından öngörülen raporlama şartları ve kurumlar arasındaki bilgi akışı aşağıdaki tabloda 
özetlenmektedir:  

(Yukarıda bahsedildiği gibi, TEİAŞ 5 yıllık üretim kapasite projeksiyonları eklenebilir ayrıca EPDK ilgili 
yıl için ne kadar inşaat halindeki lisanslı kapasite eklemesi yapılacağına ilişkin tahminleri TEİAŞ’a 
iletmektedir.) 
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3.3.1. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) 

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü içerisinde talep tahmin çalışmalarını gerçekleştiren iki daire başkanlığı 
bulunmaktadır: 

 Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı: Elektrik ve Gaz 

 Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı: Elektrik ve Emisyonlar 

Talep tahminine ilişkin olarak EİGM altında yapılan talep tahmini çalışmalarının koordinasyonun 
sağlanması amacıyla Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Tahmini Komisyonu bulunmaktadır. 2016 yılında 
kurulan komisyonun başkanlığını Arz Güvenliği Dairesi Başkalığı yürütürken toplamda 4 daire 
başkanlığınından (Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Enerji 
İstatistikleri Daire Başkanlığı ve Enerji Politikaları ve Stratejileri Dairesi Başkanlığı) toplam 7 kişi 
komisyonda görev almaktadır.  
Komisyonun periyodik bir toplanma düzeni olmamakla beraber gerektiği durumlarda ETKB, bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşlar arasında gerçekleştirilen enerji talep tahmin çalışmaları arasında koordinasyonun 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

3.3.2. Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

EİGM bünyesindeki Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı talep tahmini çalışmalarından sorumludur. Bu tür 
çalışmalar çoğunlukla elektrik enerjisi için yapılmakta olup daha kısıtlı bir seviyede doğal gaz için de 
yapılmaktadır.  

Elektrik ve gaz için üç tip tahmin çalışması yapılmaktadır:  

 Kısa vadeli (45 gün üzeri); 

 Uzun vadeli: 10-20 yıl (her iki yılda bir) 

Kısa vadeli elektrik ve doğal gaz tahminleri, yaz ve kış dönemleri için günlük olarak yapılmakta olup 
büyük ölçüde İstanbul ve Ankara illerindeki dış hava sıcaklığına ve bir önceki günün tüketimine (gün t-
1) dayanmaktadır. Özellikle doğalgaz için arz güvenliğinin sorgulanmaya başlandığı kış dönemlerinde 
10 günlük dönemleri kapsayacak şekilde daha sık kısa dönem talep tahminleri yapılmaktadır. 

Uzun vadeli enerji tahminleri kamuya açıklanmaktadır. Raporların en son haline 
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari2 adresinden ulaşılabilir. 20 yılı kapsayan bu talep tahmini, 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Madde 20 ile düzenlenmiştir. Söz konusu tahmin TEİAŞ için de 
bir girdi görevi görmekte olup 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda da öngörüldüğü üzere, TEİAŞ 
tarafından kapasite projeksiyon raporlarının hazırlanmasında baz alınmaktadır.  

Uzun vadeli talep tahmini temelde üç yöntemin birleşimine dayanmaktadır: Ekonometrik modelleme, 
kıyaslama ve esneklik katsayısı yaklaşımı.  

Ekonometrik modellemede, bağımsız değişkenler farklı sektörlerin (sanayi, tarım vb.) nüfusun ve 
ekonomik büyümenin katma değeridir. 

Kıyaslama yönteminde, Türkiye’nin 2023 yılı itibariyle kişi başına 5500 kWh tüketeceği varsayımı 
üzerinden elektrik talebini hesaplamak doğrusal interpolasyon kullanılır.  

Esneklik yöntemi; elektrik talebinin yıllık büyüme oranı ile GSYİH’nin yıllık büyüme oranı arasındaki 
esneklik katsayısının tarihsel değerine dayanarak GSYİH artışı üzerinden elektrik talebini tahmin eder. 
Bu sayede aykırı değer eleme algoritmaları uygulanır.  

                                                   
 
 
2 13 Temmuz 2015 tarihinde erişilmiştir. 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari
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Modellemede kullanılan veriler, Kalkınma Bakanlığı’nın internet sitesinden ve TEİAŞ ve BOTAŞ 
raporlarından alınmaktadır.  

Yüksek, düşük ve referans olmak üzere üç senaryo için talep tahmini yapılmaktadır. Referans senaryo 
için yapılan son tahmin aşağıdaki tabloda verilmektedir. Düşük ve yüksek tahminler için elektrik talebi 
büyümesi, 2014 – 2034 yılları arasında yıllık %4.6 ila %5.9 arasında iken referans tahmindeki büyüme 
yıllık %5.3’tür. 

 Yüksek Orta Düşük 

2014-24 6,3% 5,5% 4,6% 

2024-34 5,4% 5,2% 4,5% 

2014-34 5,9% 5,3% 4,6% 

Kaynak: Yıllık ETKB tahminlerine dayanmaktadır.3 

Talep tahminlerinden sorumlu olan ekibe göre, karşılaşılan temel sorunlar modele hangi değişkenlerin 
eklenmesi gerektiğine karar verilmesi ve kullanılan katsayıların uygunluklarının değerlendirilmesidir. 
Ekonometrik modellerde farklı senaryoları göz önünde bulundurmanın güç olduğu da belirtilmiştir.  

Önceki yıllarda Genel Müdürlük, MAED ve LEAP olmak üzere iki nihai kullanım modelinden 
faydalanmaktaydı. Fakat bu modellerle çalışan uzmanlar artık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmadığından; hâlihazırda talep tahmini çalışmalarını gerçekleştiren ekip bu modellerin daha önce 
nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi sahibi değildir. ETKB’nin internet sitesinde LEAP modeline ait veri 
dosyaları ve sunumlar bulunmakla birlikte söz konusu dosya ve sunumlar mevcut durumda uygulanabilir 
güncellikte değildir. 

3.3.3. Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

Bu daire başkanlığı elektrik enerjisi talep tahminlerini yapmaktadır. Talep tahmin çalışmasının amacı, 
elektrik enerjisi üretimine bağlı sera gazı emisyonlarını hesaplamaktır. Tahminler uzun vadeli olarak 
yapılmaktadır (10-20 yıl).  
Bu amaçla LEAP modeli kullanılmaktadır. Bu bağlamda hem ekonometrik hem de tümevarım yaklaşımı 
kullanılmaktadır.  
Ekonometrik yaklaşımın ana değişkenleri: 

 GSYİH 

 Nüfus 

 Sektörlere Göre Katma Değer  
 

Ana tümevarım yaklaşımında göz önünde bulundurulan sektörler: 

 Konut ve Hizmetler 

 Tarım 

 Sanayi 

 Ulaştırma 

 Enerji dışı kullanımlar 
 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar kamuya açık değildir.  

                                                   
 
 
3http://enerji.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/E%C4%B0GM%20Ana%20Rapor/SGB-
T%C3%BCrkiye%20Elektrik%20Enerjisi%20Talep%20Projeksiyonu.doc 13 Temmuz 2015 tarihinde 
erişilmiştir. 

http://enerji.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/E%C4%B0GM%20Ana%20Rapor/SGB-T%C3%BCrkiye%20Elektrik%20Enerjisi%20Talep%20Projeksiyonu.doc
http://enerji.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/E%C4%B0GM%20Ana%20Rapor/SGB-T%C3%BCrkiye%20Elektrik%20Enerjisi%20Talep%20Projeksiyonu.doc
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3.3.4. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) 

Kurum, 2006-2007 yılları arasında, çalışmada kullanılan MedPro4 modelini geliştirmiş olan Enerdata’nın 
desteğiyle, tüm yakıtları (toplam enerji talebi vb.) kapsayan bir uzun vadeli tahmin çalışması 
gerçekleştirmiştir. Çalışma, EİE5 ve iki AB enerji verimlilik kuruluşunun (ADEME/Fransa ve 
NOVEM/Hollanda6) katılımıyla gerçekleşen bir eşleştirme projesi çerçevesinde yapılmıştır. Çalışmadan 
alınan sonuçlar resmi olarak kamuya açılmamış yalnızca proje çıktılarının bir kısmı paylaşılmıştır. 
Sonuçlar, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmış ve kurum içinde kullanılmıştır.  

Bu tahminde iki senaryo çalışılmıştır. Bu senaryolardan biri temel senaryo olup diğeri enerji verimlilik 
senaryosudur. “EV Potansiyel Senaryosu” olarak adlandırılan enerji verimlilik senaryosunda, sanayide 
ve mevcut binalarda Avrupa’da kaydedilen en iyi uygulamalar çerçevesinde enerji verimliliğinin artması 
halinde ve araç ve teçhizatlarda, Avrupa’da önümüzdeki 20 yıl içinde kullanılması beklenen en etkin 
teknolojilerin uygulanması durumunda neler olacağı değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada kullanılan veriler, resmi istatistiklerden ve kurum içi anketlerden alınmıştır.  

Bu çalışma sırasında belirlenen başlıca zorluk ve sorunlar resmi istatistiklerin az olması ve bazı resmi 
istatistiklerde tutarsızlıklar bulunmasıdır. YEGM ile yapılan toplantı sırasında, verilerin kullanılabilirliği 
ve sınıflandırılmasında 2006-2007 yıllarına kıyasla çok daha iyi durumda olunduğu belirtilmiştir. Bununla 
birlikte toplantı sırasında, söz konusu modelin 2006 yılındaki uygulamasının ardından bir daha 
uygulanmadığı açıklanmıştır7.  

YEGM ile yapılan toplantıda, tahmin çalışmasından alınan sonuçların 2013 yılında yayımlanan Onuncu 
Kalkınma Planında (2014-2018) yer aldığı belirtilmiştir: 

 2006 2012* 2013 2018 

Birincil Enerji Talebi (bin tep) 99,642 119,302 123,600 154,000 

Elektrik Talebi (GWh) 174,63

7 

241,949 255,000 341,000 

Kişi Başına Birincil Enerji Tüketimi (tep cinsinden) 1.44 1.59 1.62 1.92 

Kişi başına Elektrik Tüketimi (kWh cinsinden) 2,517 3,231 3,351 4,241 

Elektrik Üretiminde Doğal Gazın Payı (%) 45.8 43.2 43.0 41.0 

Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynakların Payı 

(%) 
25.3 27.0 27.7 29.0 

Kurulu Güç (MW) 40,565 57,058 58,500 78,000 

Enerji Yoğunluğu (tep/1000 $)** 0.288 0.276 0.272 0.243 
* Elektrik hariç olmak üzere verilen tüm değerler tahmin niteliğinde olup elektrik ile ilgili değerler gerçek rakamları 
yansıtmaktadır.  
**Döneme göre düzenlenmiştir (2000 yılına ait fiyatlar). 
Kaynak: 10. Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı 

                                                   
 
 
4 MEDPRO, MEDEE model çiftlerinin en son versiyonudur. Yukarıda MAED için de açıklandığı üzere, söz konusu 
model çiftleri nihai kullanım yöntemleri ailesine aittir. MAED, MEDEE çiftinin modellerinden biridir. 
5 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (Türkçe kısaltması EİE olarak bilinen) kapatılmış olup bunun yerine 
2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
bünyesinde görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir. 
6 Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Türkiye’de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi” isimli projedir.  
7   MedPro Çalışması, Görev 1 kapsamında pilot talep tahmin çalışması olarak yenilenmiş, çalışmanın 
sonuçları Enerji İstatistikleri Raporu’nun bir parçası olarak tüm proje paydaşları ile paylaşılmıştır. 
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3.3.5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Talep tahmin çalışmalarında, EPDK’nin iki daire başkanlığı görev almaktadır: 

 Doğal gaz ve elektrik için ayrı ayrı talep tahmininde bulunan Tarifeler Dairesi Başkanlığı; 

 Yalnızca elektriğe ilişkin talep tahmininde bulunan Strateji Dairesi Başkanlığı. 

3.3.6. Tarifeler Dairesi Başkanlığı 

EPDK Tarifeler Dairesi Başkanlığı doğal gaz ve elektrik için ayrı ayrı talep tahmininde bulunmaktadır: 

Doğal Gaz: Tarifeler Dairesi Başkanlığı, her yıl, doğal gaza ilişkin orta vadeli (1-3 yıl) talep tahminleri 
hazırlar. Son çalışma 2014 yılında yapılmış olup bir yıla ait sonuçlar EPDK internet sitesinde 
(www.epdk.gov.tr)8 yer almaktadır. 

Bu tahminler, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 4.4.a, 4.4.b, 4.4.e ve 7.a.2’ye uygun 
şekilde gerçekleştirilir. Bu tahminler, ithalatçı şirketlerin yaptığı toplam ithalatın, üretim şirketlerinin 
serbest tüketicilere sattığı toplam doğal gazın ve toptan satış şirketlerinin yaptığı toplam doğal gaz 
satışının EPDK tarafından gerçekleştirilen 'Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini'nin %20'sini 
geçmemesini sağlamak amacıyla yapılır. 

Bu model, ARIMA ve Kalman Filtre hesaplamalarını kullanan ekonometrik bir modeldir. Kullanılan ana 
değişkenler ithalat ve ihracat verileridir. Model, EPDK tarafından Elektronik Bilgi Sistemi üzerinden her 
yılın sonunda lisans sahiplerinden toplanan verilere ve BOTAŞ verilerine dayanır. Tarihsel veriler EPDK 
veri tabanından alınır. 

Tahmin faaliyetlerinde karşılaşılan başlıca zorluk ve sorunlar verilerin güvenilirliği, hava koşullarının 
etkisi ve doğal gaz piyasasının hala gelişmekte olmasından dolayı fiyat ve tüketim arasındaki ilişkiyi 
modellemenin güçlüğüdür.  

2014 yılı öncesinde yapılan tahminler, kurum içerisinde çalışan enerji uzmanlarının deneyimlerinden 
kaynaklanan görüşlerine dayanmaktaydı. 2014 yılı tahmini ile birlikte, Kalman Filtre modeli uygulanmaya 
başlanmıştır. Ne yazık ki Türkiye’deki doğal gaz tüketimi büyük ölçüde hidroelektrik üretim ve dolayısıyla 
da doğal gaz yakıtlı elektrik üretimi etkileyen hidrolojik şartlara ve sıcaklık döngülerine bağlı olduğundan, 
2014 yılı için yapılan tahminlerin hedef dışına çıktığı gözlemlenmektedir. 

Elektrik: Elektrik talep tahminleri kapsamında, Tarifeler Dairesi Başkanlığı, dağıtım şirketlerinin gelecek 
10 yıl için yaptıkları talep tahminlerini her yıl almakta ve alınan bu tahminler daha sonra Kurul tarafından 
onaylanmaktadır. Bu onayın ardından ilgili tahminler, tahminleri bir araya getirme görevini üstlenen ve 
toplam brüt enerji talebini hesaplamak için iletim kayıplarını ekleyen TEİAŞ’a gönderilmektedir. Bu genel 
tahmin yayımlanmamaktadır.  

Elektrik dağıtım şirketleri tarafından ibraz edilen bu tahminler, bu raporun 3.2.1. nolu bölümünde de 
belirtildiği üzere, Elektrik Piyasası Kanununca talep edilmekte olup konu ile ilgili detaylar Elektrik Enerjisi 
Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik isimli uygulama yönetmeliğinde açıklanmaktadır.  Bu yönetmelik; 
kullanılacak veri setlerine ilişkin madde ve bölümleri, modelleme prosedürlerini, modelin onaylanması 
ve doğrulanmasını, elde edilecek sonuçları, hazırlanacak raporu ve modelin yıllık güncellemesini 
kapsamaktadır (bakınız Ek 2).  

Şirketler bu tahminleri düşük, baz ve yüksek talep olmak üzere olası üç farklı senaryo üzerinden, 10 
yıllık dönemler için her yıl düzenli olarak hazırlamak zorundadır. Tahminler, toplam enerji talebini, puant 

                                                   
 
 
8 http://www.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/mevzuat?id=113. 13 Temmuz 2015 tarihinde 
erişilmiştir. 

http://www.epdk.gov.tr/
http://www.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/mevzuat?id=113
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talebi ve abone sayılarını içerir. Sonuçlar, üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanması için gerekli 
olan sonuçları, iletim sisteminin 10 yıllık gelişim raporunu, dağıtım sisteminin 10 yıllık gelişim raporunu 
ve yatırım planını da içermek zorundadır. Bu tahminleri yapacak olan dağıtım şirketleri tarafından 
kullanılacak araç ve modellere ilişkin herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır. Dağıtım şirketleri 
genellikle ARIMA, Micro, EViews, SPSS ve OLS gibi istatistiksel veya ekonometrik modellemeler 
kullanmaktadır.  

Ekonometrik bir tahminin puant talep ve abone sayısına uygulanamaması halinde, bunun sebepleri 
açıklanmalıdır. Modelden alınan sonuçlarda, son 10 yıl içerisinde gözlemlenmemiş olağandışı 
dalgalanma görülmesinin sebepleri de açıklanmalıdır.  

Elde edilen sonuçlar ve kullanılan veri setleri, EPDK’ya verilen rapora eklenir.  

Dağıtım şirketlerinin, EPDK’ye, yalnızca bir sonraki yıla ilişkin tahminleri içeren daha detaylı bir rapor 
daha sunması gerekmektedir. Bu rapora eklenecek olan sonuçlara ilişkin detaylar EPDK tarafından 
belirlenir. Modelin değerlendirilmesinin yanı sıra kullanılan yöntem ve varsayımlara ilişkin detaylı 
açıklamalar da rapora eklenir. Rapor onaylanmak üzere EPDK’ye ibraz edilir ve onay sonucuna göre 
rapor dağıtım şirketine geri gönderilir veya TEİAŞ’a sunulur.  

Kullanılan veri setleri her yıl güncellenirken model gerekli görülmesi halinde güncellenir. Her yıl, sonraki 
10 yıla ilişkin bir rapor hazırlanır ve art arda iki yıl için tahmin edilen değerler ile gerçekleşen değerler 
arasında %5’ten fazla bir fark olması halinde, tahmin yöntemi gözden geçirilir ve EPDK’ye konu ile ilgili 
yazılı bir rapor gönderilir.  

Önceki yıllarda, başlangıç yılı içinde bulunulan yıl olan 10 yıllık tahminler toplanmıştır.   Önceki yıllarda 
talep tahminleri, her yıl Mart ayında içinde bulunulan yıl birinci yıl olmak üzere 10 yıllık bir dönem için 
toplanmaktaydı. Şu anda ise, takip eden yıl başlangıç yılı olacak şekilde hazırlanmaktadır.  

3.3.7. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, piyasanın izlenmesi amacıyla bir model hazırlatmıştır. Yerel bir 
danışmanlık şirketi tarafından geliştirilmiş olan bu model, elektrik talep tahmini de yapması 
planlanmıştır.   

Talep tahminlerinden faydalanacak olan taraflar Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Elektrik Dairesi Başkanlığı 
ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak sıralanabilir. Sonuç / veri paylaşımına ilişkin yol haritası 
henüz planlanmamıştır.  

Model, istatistiksel / matematiksel bir yöntem kullanmakta olup söz konusu yöntem sayesinde kısa ve 
uzun dönem tahminlerde bulunulabilecektir. Modelin kullandığı yöntem incelemeye açık bir kaynak 
olmamakla birlikte, GSYİH büyüme tahminlerini ve verimlilik ile ilişkili beklentileri kullandığı 
düşünülmektedir.  

Kullanılması planlanan veri setleri şu şekilde sıralanabilir: Enerji verimlilik faktörü, doğal gaz 
ithalat/ihracat fiyatları, GSYİH, Amerikan Doları / Türk Lirası döviz kuru, kurulu güç artışı vb.  

Kabulü yapılan modelin Ağustos 2016 itibariyle aktif olarak kullanılmadığı fakat kısa vade içerisinden 
aktif olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca modelin kurum içinde yayılımının henüz 
gerçekleştirilmediği ve modelden sorumlu dairelerin ve kişilerin belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

3.3.8. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 

TEİAŞ içerisindeki iki daire başkanlığı ile görüşme yapılmıştır: 

 Kısa vadeli elektrik arz tahmini ve kısa vadeli elektrik talep tahmini konularıyla ilgilenen Yük 
Tevzi Dairesi Başkanlığı: Yük Tevzi Dairesi Başkanlığının bir parçası olarak Ulusal Yük Tevzi 
Merkezi de ziyaret edilmiştir.  
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 EİGM’nin talep tahminleri üzerinden kapasite tahmin çalışmaları yapan Planlama ve Stratejik 
Yönetim Dairesi Başkanlığı.  

3.3.9. Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı  

Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı kısa vadeli arz ve talep planlaması yapmakla birlikte, bu daire 
başkanlığının kullandığı herhangi bir model bulunmamaktadır. Arz planlaması amacıyla Başkanlık, 
elektrik üretim santralleri ve EPDK’den veri toplamaktadır. 

 EÜAŞ tarafından işletilen mevcut elektrik santralleri için yıllık elektrik üretim planlamaları 
istenmektedir.  

 Özel elektrik santralleri için, her santralden üretim planlamaları talep edilmektedir.  

 Yeni elektrik santralleri için EPDK’den hangi elektrik santrallerinin çalışmaya başlayacağı bilgisi 
istenmektedir. Bu bilginin alınmasının ardından ilgili tesisler aranarak tesislerin çalışıp 
çalışmayacağı bilgisi teyit edilmektedir.  

 Devlet Su İşleri’nden, hidroelektrik üretim tahmini yapmak üzere su geliri verileri alınmaktadır.  

Kısa dönem arz ve talep projeksiyonu için ETKB/EİGM koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 
katılımıyla toplantılar yapılmaktadır. (EPDK, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, TKİ, BOTAŞ, DSİ ve TTK) 
Bu toplantılarda içinde bulunulan yılın nihai değerlendirmesi yapılarak, bir sonraki yıla ilişkin Türkiye 
elektrik enerjisi talebi % artış miktarı EİGM tarafından TEİAŞ’a bildirilmektedir. Kısa vade arz ve talep 
projeksiyonu, izleyen bir yıl için yapılır.  

Son olarak Milli Yük Tevzi Merkezinin kısa dönem tahmin çalışması yapmadığı öğrenilmiştir. Merkezin, 
sekonder frekans kontrolü gibi yan hizmetlerin yönetiminde kullanılan AGC (Otomatik Üretim Kontrolü) 
SCADA Sisteminin parçası olan bir bilgisayar modeli bulunmaktadır. Bununla birlikte verilerin eksik 
olması sebebiyle sistemin çalışması zorlaşmakta, sistem çalışsa dahi elde edilen sonuçlar yetersiz 
kalmaktadır. Bu sebeple Merkez, kendi deneyimlerine dayanan ve genellikle doğru çıkan hesapları 
kullanmayı tercih etmektedir. Bu hesaplar yapılırken bir önceki hafta, haftanın ilgili günü ve İstanbul ve 
Ankara gibi büyükşehirlerin sıcaklık tahminleri göz önünde bulundurulmaktadır.  

3.3.10. Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı  

Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı, sadece EİGM tarafından yapılan talep tahminlerine 
dayalı kapasite projeksiyonları üzerinde çalışmaktadır.  

Geçmiş yıllarda WASP modeli kullanılmıştır9. 

Hâlihazırda Daire Başkanlığı’nın talep tahminine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Bunlara ek olarak TEİAŞ, dağıtım şirketlerinden her yıl, 10 yıllık talep tahminlerini almakla birlikte bu 
tahminlerden kendi çalışmalarında yararlanmamaktadır. Bunun sebebi, şirketlerin toplam talepleri MW 
cinsinden yani yük olarak değil kWh cinsinden yani enerji olarak ibraz etmeleridir. Yük Tevzi Dairesi 
Başkanlığı, kapasite yatırım planlamalarında enerji tahminlerinden ziyade puant talep tahminlerini 
istemektedir.  

Planlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı, iletim yatırım planlaması için uzun vadeli bölgesel 
talep tahmini yapmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde sıralanabilir: 

                                                   
 
 
9 WASP, IAEA ENPEP modelleme paketlerinin kapasite planlama modelidir. Talep tahminlerinde MAED 
ile birlikte kullanılır.  
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1. Türkiye’deki toplam kışlık/yazlık sistem puant yükleri ve ilkbahar/sonbahar sistem asgari 
yüklerine ilişkin talep tahmini, istatistiksel analizler kullanılarak belirlenmektedir.  

2. Bölgelerin toplam talep tahmini içerisindeki payları, trend analizleriyle hesaplanmaktadır.  

3. Bunun sonrasında, trafo merkezlerinin ilgili bölgesel talep tahminleri içerisindeki payları 
hesaplanmaktadır.  

Bu çalışmalar TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile birlikte 
gerçekleştirilmektedir. Bunun haricinde kısa vadeli talep tahmini çalışması yapılmamaktadır.  

Daha önce de belirtildiği üzere, TEİAŞ’ın Planlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı, EİGM’den 
alınan talep tahminlerine dayanarak bir kapasite projeksiyonu çalışması yürütmektedir.  

3.3.11. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)  

Anketlere yanıt veren iki daire başkanlığı bulunmaktadır: 

 Doğa Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü - Şebeke Planlama ve Talep Tahmin Dairesi Başkanlığı 

 Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 

Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı BOTAŞ’ın Ticaret bölümüne bağlı olarak çalışırken 
diğer daire başkanlığının İletim bölümünde çalıştığına dikkat edilmesi gerekir. Bu bağlamda bakıldığında 
ilgili daire başkanlıklarının kendi talep tahminlerini farklı amaçlarla yaptıkları söylenebilir. 

3.3.12. Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü - Şebeke Planlama ve Talep 
Tahmin Dairesi Başkanlığı 

Doğal gaz için üç farklı tahmin çalışması yapılmaktadır: 

 Kısa Vadeli: 10 gün veya 32 gün  

 Orta Vadeli: 7 ay10 

 Uzun Vadeli: 10-20 yıl 

Tahmin çalışması kurum içerisinde kullanılmak üzere yapıldığından elde edilen sonuçlar kamuya 
açıklanmamaktadır. 

Tahmin çalışmasında Çok Değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) yöntemi kullanılmaktadır. 
Modelde geçen değişkenler şu şekilde sıralanabilir: 

 Meteorolojik Veriler (Sıcaklık vb.) 

 Tüketim Değerleri 

 Ekonomik Göstergeler 

Gerekli veriler, giriş çıkış noktalarındaki gaz akışına ilişkin bilgiler gibi,  Elektronik Bülten Tablosu (EBT) 
ve SCADA üzerinden temin edilmektedir. Tahmin modelleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 
temin edilen geçmişe dönük meteorolojik veri setleri kullanılarak oluşturulmuştur. Diğer taraftan, uzun 
vadeli tahmin çalışmalarında kullanılan veriler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çeşitli kaynaklardan alınmıştır.  

                                                   
 
 
10 BOTAŞ, 7 aydan fazla bir zaman zarfını kapsayan tahminlerini orta vadeli olarak adlandırmaktadır. 
Genel anlamda bakıldığında orta vadeli talep tahminleri 3 ila 5 yıl gibi daha uzun bir süreyi 
kapsamaktadır. Bu gibi tanımlar kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. 
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Bununla birlikte, doğal gaz ve meteorolojik veriler haricinde, geriye dönük girdi verilerinin zamanında ve 
doğru şekilde alınmasında bazı sorunlar yaşanmaktadır.  

3.3.13. Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 

Doğal gaz için üç farklı tahmin çalışması yapılmaktadır: 

 Kısa Vadeli: 1 yıl veya daha az 

 Orta Vadeli: 1 ila 5 yıl 

 Uzun Vadeli: 10-20 yıl 

Kısa vadeli tahmin çalışması her hafta yapılmaktadır. Orta ve uzun vadeli tahmin çalışmaları ise yılda 
bir kere gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalar kamuya açık değildir.  

Kısa vadeli tahminlerin yapılmasının ardında yatan amaç, doğal gaz arzını günlük olarak planlamak iken 
orta ve uzun vadeli tahmin çalışmaları BOTAŞ yatırımlarına yön vermek, yıllık arz planı hazırlamak ve 
doğal gaz satış hedef ve stratejilerini belirlemek için yapılır.  

Kullanılan ana değişkenler şu şekilde sıralanabilir: 

 Isıtma derece gün 

 Soğutma derece gün 

 Haftanın günleri 

 Hidroelektrik santrallerin doluluk oranları 

 Toplam ulusal elektrik tüketimi 

 Nüfus ve abone artış oranı 

 Sanayinin yıllık büyüme oranı 

Konut, sanayi ve elektrik sektörü düzeylerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan 
değişkenler şu şekilde sıralanabilir: 

 Konut: Abone sayısı 

 Elektrik: Elektrik santralleri, kapasite faktörleri 

 Sanayi: Organize sanayi bölgeleri ve büyük üretim tesisleri 

Veri kaynakları şu şekilde sıralanabilir: 

 Python kodları kullanılarak accuweather.com ve wunderground.com sitelerinden alınan şehir 
sıcaklık verileri. 

 Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (mgm.gov.tr) alınan 
aylık iklim değerleri.  

 ETKB’den alınan iklim raporları. 

 EBT’den (Elektrik Bülten Tablosu) alınan RM/A (basınç azaltma ve ölçüm) istasyonuna dayalı 
tüketim verileri. 

 Piyasa araştırması. 

 Potansiyel müşteri profili oluşturulması. 

 Masa başı çalışma yöntemiyle şehir ve ülke düzeyinde olası doğal gaz talebi hesaplaması. 

Sektör düzeyinde güvenilir veri alınması konusunda bazı dönemlerde sorun yaşandığı belirtilmiştir.  
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4. Türkiye’de Talep Tahmininin Değerlendirilmesi  

4.1. Talep Tahmin Uygulamalarına Genel Bakış 

Aşağıda verilen tabloda, ETKB’nin ve bağlı,ilgili ve ilişkili kuruluşların sırasıyla elektrik, doğal gaz ve 
toplam enerji talebi için yaptıkları talep tahmin çalışmaları verilmektedir.  

Türkiye’de başlıca kurumların elektrik talep tahmini çalışmalarına genel bakış: 

Kurum Daire Başkanlığı Süre Yöntem/Model Sıklık 

EİGM/ETKB Arz Güvenliği 20 yıl Ekonometrik 2 yılda bir 

EPDK Tarife 10 yıl Dağıtım 

şirketlerinden 
toplayarak 

Yılda bir 

EPDK Strateji Belirlenmemiş Ekonometrik Belirlenmemiş; 2015 

itibarıyle başlayacak 

TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi Sonraki yıl İstatistiksel Henüz bir planlama 

yok, ancak proje 
hazırlık aşamasında 

TEİAŞ Milli Yük Tevzi 

Merkezi 

Sonraki gün Elle hesaplama  Her gün 

Kaynak: Deloitte, Enerdata Analizi 

Türkiye’de başlıca kurumların doğal gaz talep tahmini çalışmalarına genel bakış: 

Kurum Daire Başkanlığı Süre Yöntem/Model Sıklık 

EİGM Arz Güvenliği 45-10 gün İstatistiksel Gerektiğinde 

EPDK Tarife 1-3 yıl İstatistiksel Yılda bir 

BOTAŞ Şebeke Planlama ve 
Talep Tahmini 

Kısa-uzun vade İstatistiksel Gerektiğinde 

BOTAŞ Doğal Gaz Pazarlama 
ve Satış 

Kısa-uzun vade İstatistiksel Gerektiğinde 

Kaynak: Deloitte, Enerdata Analizi 

Türkiye’de başlıca kurumların toplam enerji talep tahmini çalışmalarına genel bakış: 

                                                   
 
 
11 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (Türkçe kısaltması EİE olarak bilinen) kapatılmış olup 
bunun yerine 2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir. 

Kurum Süre Yöntem/Model Sıklık 

EİGM /ETKB Uzun dönem MAED 2006’ya kadar (artık 
kullanılmamaktadır) 

YEGM11 /ETKB Uzun dönem MedPro 2006-2007 yıllarında (artık 
kullanılmamaktadır) 

EİGM /ETKB  Uzun dönem LEAP Pilot proje olarak bir defaya 
mahsus kullanılmıştır  
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Kaynak: Deloitte, Enerdata Analizi 

4.2. Türkiye’de Talep Tahmin Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi 

ETKB ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları tarafından gerçekleştirilen talep tahmin uygulamalarına yönelik 
olarak şu sonuçlara varılmıştır: 

 Yalnızca elektrik ve doğal gaz için talep tahmini yapılmaktadır.  

 İki tür talep tahmini görülmektedir: Kısa dönem tahminleri ağırlıklı olmak üzere kısa dönem ve 
uzun dönem (10 yıl ya da daha fazla). 

 Kamuya açık uzun dönem talep tahminleri yalnızca elektrik alanında bulunmaktadır.  

 Uzun dönem talep tahminleri de dâhil olmak üzere tüm tahminlerde istatistiksel veya 
ekonometrik modeller kullanılmaktadır, uzun dönem talep tahminleri için bu modeller çoğunlukla 
daha az uyarlanabilirdir. 

 Toplam enerji talebine ilişkin herhangi bir tahmin yapılmamaktadır.  

 Birden fazla enerji türünü kapsayan bu tür tahminler, geçmiş yıllarda ETKB tarafından MAED 
modeli kullanılarak düzenli olarak, ayrıca belirli iki proje kapsamında MedPro ve LEAP modelleri 
kullanılarak yapılmıştır.  

 Uzun dönem talep tahminlerinde, fiyatların etkisi veya enerji verimliliğine ilişkin politika ve 
önlemlerin göz önünde bulundurulmadığı düşünülmektedir.  

Kısa dönem elektrik ve doğal gaz talep tahminlerinde ETKB ve bağlı, ilgli ve ilişkili kuruluşların iyi bir 
modelleme araçları portfolyosuna sahip oldukları görülmektedir.  

Bununla birlikte, yeni altyapıların geliştirilmesine ilişkin planlar için önem arz eden ve çeşitli alanlardaki 
(arz güvenliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler vb.) enerji politikalarını tasarlamak için doğru 
adımların atılmasında kullanılan uzun vade tahminlerine bakıldığında durumun bu kadar olumlu 
olmadığı ve iyileştirilmesi gereken hususlar olduğu açıktır.  

Bu açıdan bakıldığında, ETKB’nin durumu, AB ülkelerindeki bakanlıklardan ve diğer ilgili kuruluşlardan 
oldukça farklıdır. AB yönetimleri, enerji tüketimi12, enerji verimliliği13, yenilenebilir enerjiler14 ve sera gazı 
emisyonları için belirlenen birçok hedeften herhangi bir sapma olup olmadığını kontrol etmek amacıyla 
Avrupa Komisyonu’na nihai ve birincil enerji talep tahminlerini ve UNFCCC’ye toplam sera gazı 
emisyonuna ilişkin bilgileri düzenli olarak vermekle yükümlüdür. Bu zorunlu raporlardan bağımsız olarak 
birçok AB ülkesi, yine aynı şekilde değerlendirilmesi gereken kendilerine özgü politika hedefleri 
koymuştur15. 

                                                   
 
 
12 Enerji Verimlilik Direktifi (EED) Madde 3 bu tür hedef ve tahminlerin 2020 itibariyle düzenlenmesini 

gerektirmektedir.  
13 EED Madde 7, 2014 ila 2020 yılları arasında %1,5 ek tasarrufta bulunulmasını gerektirmektedir; AB 

düzeyinde 2030 yılı için enerji tasarrufuna ilişkin yeni hedefler belirlenmiş olup üye devletlerin ilgili 

zaman zarfı için tahminlerde bulunması gerekecektir.  
14 Tüm üye devletlerin nihai enerji talebi içerisindeki yenilenebilir enerji payına ilişkin ulusal hedefleri 
olup bu bağlamda nihai enerji talebi ve arz karışımına ilişkin tahminlerde bulunmaları gerekmektedir.  
15 Örneğin Fransa ve Almanya kendi enerji geçiş politikalarını belirli ulusal hedeflerle birlikte belirlemiş 
olup bahse konu ulusal hedefler AB ve UNFCCC hedeflerine ek olarak belirlenmiştir. 
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Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye ilişkin ulusal ve uluslararası hedeflerini izlemek amacıyla AB 
hükümetlerinin sadece doğal gaz veya elektrik gibi tek bir enerji tipini değil birden fazla enerji tipini içeren 
tahminler kullanmaları gerekmektedir. Sera gazı emisyonlarının yüzde seksenden fazlası enerji talebine 
bağlı olarak gerçekleştiği için, bu emisyon tahminlerinde bulunulması için enerji talebinin modellenmesi 
gerekmektedir. 

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla AB hükümetleri, politika ve önlemlerin talep üzerindeki etkisini 
yansıtabilen araçlar kullanmakta; mevcut önlemlerin muhtemel etkisininin ne olacağını ve hedeflerine 
ulaşmak için ek önlemler alınması gerekip gerekmediğini görebilmektedir. . Ayrıntılı politika önlemlerinin 
etkisini açıklayabilmek için bu tür modellerin oldukça detaylandırılmış olması gerekir, MedPro, MAED 
veya LEAP gibi nihai kullanıcı modelleri bunlara örnek olarak verilebilir. 
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5. Öneriler 

Öneriler, ancak ETKB’nin ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planlarına ve Türkiye’nin kalkınma 
planlarına, talep planlama bağlamında uyumlu olduğu takdirde faydalı olur.  

ETKB’nin Aralık 2014 tarihinde yayınlanan 2015 – 2019 Stratejik Planı, stratejik bir yol haritası olarak 
hazırlanmış olup enerji sektöründeki son strateji ve hedeflerin tanımlanması açısından değerli bir 
dokümandır.  

Plana göre, talep tahmini ile yakın ilişkisi olan birkaç strateji bulunmaktadır. Önemli olan stratejilerden 
bazıları aşağıda verilmiştir: 

Doğal gaz için:  

 Zor gün durumu yaşanabilecek bölgeler için bölgesel arz ve talep gelişimine yönelik altyapı 
planlarının hazırlanması sağlanacaktır; 

 Elektrik enerjisi ve doğal gazda yıllık talep projeksiyonları gözetilerek, elektrik enerjisinde 
depolama, akıllı şebekeler gibi teknolojik gelişmeler, doğal gazda depolama ve LNG terminali 
gibi yatırımlar gözetilerek mevcut elektrik enerjisi ve doğal gaz iletim yatırımlarının hayata 
geçirilmesi sağlanacaktır. 

 İhtiyaç olan doğal gaz depolama kapasitesinin, puant talebin, aylık ve yıllık talep 
projeksiyonlarının yer aldığı  “Doğal Gaz İletim Kapasite Projeksiyon Raporu”nun her yıl düzenli 
olarak hazırlanıp yayınlanması sağlanacaktır; 

 Zor gün durumu yaşanan bölgeler için bölgesel arz ve talep gelişimine koşut altyapı planının 
TEİAŞ ve BOTAŞ tarafından yapılması, elektrik enerjisi iletim sisteminde (n-1)16 kriterine göre 
planlanmış yatırımların kısıt arz eden bölgelerde öncelikli olarak tamamlanması sağlanacaktır. 

Verimlilik açısından: 

 Talep tahminlerine enerji verimliliği etkisinin de dahil edileceği metodoloji tamamlanacaktır. 
Bunun nasıl yapılacağına dair öneriler şu şekilde sıralanabilir: Mevcut enerji modelinin 
uyarlanması (bakınız 4.2)veya MedPro veya LEAP gibi spesifik bir nihai kullanıcı modelinin 
kullanılması (bakınız 4.3) veya hatta bu iki yaklaşımın birleştirilmesi (bakınız 4.4).  

Talep modellemesi ile ilişkilendirilebilecek olan stratejiler bunlarla sınırlı değildir; yukarıda yalnızca en 
öne çıkan stratejilerden bahsedilmiştir. Talep modellemesinin uygun şekilde yapılması, bu stratejilerin 
yerine getirilmesi için bir ön koşul olarak düşünülebilir.  

Yukarıda verilen bilgiler ışığında ETKB ve ilgili kuruluşlardaki talep modelleme uygulamalarına ilişkin 
birkaç öneride bulunulabilir: 

 

                                                   
 
 
16 Servisteki şebeke elemanlarından birinin işlevini yerine getirmemesi durumunda diğer şebeke 
elamanlarının ve şebekenin etkilenmemesi 
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5.1. ETKB’nin Mevcut Elektrik Talep Modeline Enerji 
Fiyatlarının Etkisinin Dahil Edilmesi  

Uzun vadeli enerji talep modeli, asıl olarak faaliyetin makro-ekonomik faktörlerine (GSYİH ve katma 
değer) dayanmakta, fiyatların etkisini dikkate almamaktadır ki uzun vadede doğal gazın uluslararası 
piyasadaki fiyatına veya Türkiye’deki fiyatlandırma politikasına bağlı olarak değişiklik görülebilir. 
Ekonometrik modellemede fiyatın da ilave bir değişken olarak eklenmesi önerilebilir.  

Tüketici fiyatlarının tahmin periyodu içerisinde, (örneğin 20 yıldan daha uzun tahmin periyotlarında) 
değişmesi ve özellikle de artması; fiyatların etkisinin enerji talep modellemesine dahil edilmesini önemli 
kılmaktadır. Örneğin elektrik talep modelleri için şu analiz yapılabilir: 

Elektrik fiyatları uzun vadede 3 faktöre bağlı olarak değişebilir: 

 Kısmen uluslararası petrol fiyatlarıyla da ilişkili olan doğal gaz fiyatındaki değişiklik; 

 Yenilenebilirlere verilen desteğin maliyetinin elektrik fiyatına yansıtılması; 

 İklim politikalarının etkisi ve özellikle de Paris’te düzenlenen COP 2117’in çıktıları. 

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşük olduğu günümüzde, doğal gaz fiyatı elektrik fiyatının artışında rol 
oynayan bir faktör olmamakla birlikte bu durum önümüzdeki 20 yıl içerisinde değişebilir. Yine bu durum, 
IEA WEO gibi enerji piyasalarına ilişkin uluslararası çalışmalara dayanan senaryo değişkeni olarak 
kullanılabilir. Türkiye’de doğal gaz tedariği petrolle bağlantılı ve Amerikan Doları üzerinden yapılan uzun 
vadeli kontratlara dayandığından dolayı, petrol fiyatları ve Amerikan Doları / Türk Lirası döviz kurlarının 
fiyatlar üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2015 yılı toplam doğal gaz talebinin 
%79’unu ithal eden BOTAŞ’ın fiyatlandırma sisteminin (bir tür çapraz sübvansiyon ile) fiyatlar üzerinde 
doğrudan etkisi olması sebebiyle, sübvansiyona ilişkin bu devlet politikasının anlaşılması ve tahmin 
edilmesi, fiyat hareketlerinin incelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

                                                   
 
 
17 Paris İklim Değişikliği Konferansı 
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İkinci faktör, yenilenebilir enerjileri güçlü bir şekilde destekleyen bazı AB ülkeleri için önem arz etmekte 
olup (Almanya’daki mesken fiyatlarının %20’si) AB üye ülkelerindeki elektrik fiyatları arasındaki uçurumu 
(örneğin, Fransa ve Danimarka veya Almanya arasında konut elektrik fiyatları) açıklamaktadır. 
Türkiye'de YEKDEM'in (Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması) işleyişinde maliyet 
tedarikçiler tarafından karşılanmaktadır. Tedarikçiler bu maliyeti toptan satış piyasasında elektrik enerjisi 
birim fiyatına yansıtmaktadır. 

Üçüncü faktör, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelecekte AB ülkeleri için en önemli faktör olarak 
görülmektedir. Şu anda karbon fiyatı düşük olması nedeniyle hâlihazırda önemli bir etkisi bulunmasa 
dahi, yapılan tüm tahminlerde karbon fiyatının artacağı ve dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan 
yakıtlar ve buna bağlı olarak da elektrik enerjisi fiyatları üzerinde etkili olacağı öngörülmektedir. 
Türkiye’nin bundan ne kadar etkileneceği birçok farklı faktöre bağlı olup bunlardan en önemlisi 
COP21’de üzerinde uzlaşmaya varılan karardır. Geçmiş yıllarda gelişmekte olan ülkeler herhangi bir 
taahhütte bulunmadığından Türkiye’nin emisyon konusunda taahhütler vermesi olası gözükmemektedir.  

Elektrik fiyatlarını talep tahminine eklemenin en olağan yolu, elektrik talebinin fiyata bağlı değişmesini 
açıklayan fiyat esnekliğidir. Örneğin, tipik bir esneklik -0.3 olduğunda, bu rakam fiyatların %10 artması 
halinde uzun vadede talepte %3 azalma gözlemleneceği anlamına gelmektedir.  

Tipik bir model aşağıda verilmektedir:  

𝑬 = 𝒌 ∗ 𝒀𝒆𝟏 ∗ 𝑷𝒆𝟐     veya     𝒍𝒏𝑬 = 𝒆𝟏 ∗ 𝒍𝒏𝒀 + 𝒆𝟐 ∗ 𝒍𝒏𝑷 + 𝑲 

 
Verilen denklemde: 

Y: GSYİH, Katma Değer, özel tüketim (sabit fiyat);  

P:  Enerji fiyatı (sabit fiyat);  

e1: gelir esnekliği  

e2: fiyat esnekliğidir.  

5.2. Uzun Vadeli Elektrik Talep Modelinde Enerji Verimlilik 
Politikalarının Etkisinin Dahil Edilmesi 

Tüm AB ülkelerinde enerji verimliliği, elektrik de dâhil olmak üzere gelecekte ortaya çıkacak olan enerji 
talebinin başlıca faktörü olarak görülmektedir. Çünkü şu anda geçerli olan enerji verimlilik mevzuatına 
uygun yeni cihazlar ve binalar var olan stoktan daha verimlidir. Bu durum Türkiye için de önem taşımakla 
birlikte Türkiye’deki enerji talebine ilişkin verimlilik iyileştirmeleri AB ülkelerindeki iyileştirmelerden daha 
düşük bir seviyede olabilir. Enerji verimliliğinin etkisi özellikle uzun vadeli tahminler (örneğin, 20 yıl) için 
önemlidir, çünkü bu periyotta cihazların çoğunun yenileneceği düşünülmektedir. 

Mevcut modellemede kullanılan değişkenler dikkate alındığında, enerji verimliliğinin etkisinin hesaba 
katılmadığı görülmektedir. Var olan elektrik modelinde bu durum iki şekilde uygulanabilir: 

 Bu etkiyi elde etmek için bir “teknik ilerleme değişkeni” eklemek (bu katsayıyı ayarlamanın zor 
olduğu dikkate alınarak), 

 Veya 4.1’de önerildiği şekilde modele fiyatların dahil edilmesi (enerji fiyat esnekliğinin hem 
fiyatın etkisini hem de düzenlemelerin etkisini kapsadığı düşünülerek - ki en yaygın uygulama 
budur). 
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İlk durum, bu modele trend değişkeni eklenmesi anlamına gelir. Trend değişkeni formülü şu şekilde 
olabilir: 

𝒍𝒏𝑬 = 𝑨 ∗ 𝒍𝒏𝒀 + 𝑫𝒕 

Verilen denklemde: 

D: Trend katsayısı ve 

t: Yıl 

İkinci durumda model 4.1’de verildiği şekilde bırakılabilir, yalnızca fiyat esnekliği daha geniş bir anlama 
sahip olabilir. Bu yaklaşımın anlamlı olabilmesi için Türkiye’deki talep fiyat esnekliğine ilişkin detaylı bir 
çalışmanın yapılması gerekmektedir.  

5.3. Bakanlığın Enerji Verimliliği de dâhil olmak üzere Toplam 
Enerji Talebine ilişkin Düzenli Tahminler Yapması  

Elektrik talebine ilişkin mevcut çalışmaların ve yukarıda ele alınan iyileştirme önerilerinin ötesinde, 
ETKB’nin toplam enerji talebini tahmin etmede kullanacağı bir model benimsemesi önerilmektedir. Bu 
model, detaylı bir “nihai kullanım” modeli olmalı ve yenilenebilir enerjilerin difüzyonu da dahil olmak 
üzere enerji ve enerji verimlilik önlemlerinin belirgin etkisi arasındaki ilişkiyi göz önünde 
bulundurabilmelidir.  

Nihai kullanım modelleri, diğer adıyla tekno-ekonomik veya tümevarım modelleri, talebin ekonometrik 
veya istatistiksel modellerde olduğu gibi toplaştırma yöntemiyle değil alt sektör veya nihai kullanımlar 
yoluyla daha detaylı şekilde modellendiği yöntemlerdir. Ayrıca bu tür modeller yalnızca ekonomik 
değişkenleri değil aynı zamanda enerji verimlilik politikalarının etkisini de göz önünde bulundurabilmek 
amacıyla ekipman ve teknolojileri de yansıtmaya çalışır.  

Örneğin hane halkı sektöründe bu tür bir modelin kullanılması halinde mekan ısıtması, su ısıtması, 
iklimlendirme, çeşitli büyük ev aletleri (buzdolabı, çamaşır makinesi), yemek yapma ve ışıklandırma gibi 
farklı nihai kullanımlar göz önünde bulundurulur. Gelecekte yeni binalara getirilebilecek verimlilik 
standartlarını göz önünde bulundurmanın yanı sıra, bu model farklı yaşlardaki konutları (mevcut binalar, 
bina standardı sonrasında inşa edilmiş, ikinci standart sonrasında yapılmış vb.) da birbirinden 
ayıracaktır.  

Bu modelle çalışmak, ekonometrik modellerde olduğu gibi yalnızca ekonomik senaryonun 
tanımlanmasını değil, buna ek olarak göz önünde bulundurulması gereken enerji verimlilik politikası 
önlemlerinin belirlenmesini (diğer bir deyişle enerji verimlilik politikası senaryosu) de gerektirir. Bu tür bir 
senaryo, bina standardının bir daha ne zaman güncelleneceğini, güncellenme seviyesini, akkor telli 
ampüllerin yavaş yavaş kullanımdan kaldırılmalarını, buzdolapları ve/veya klimalar için asgari verimlilik 
standartları vb. düzenlemeleri de içerir.  

Bu tür bir yaklaşım, AB ülkelerinde hâlihazırda geçerli olan uygulamalara daha yakındır18. Bu tür bir 
çalışmanın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularından sorumlu kuruluşlarla yakın işbirliği 
içerisinde yapılması gerekir, çünkü çalışmadan elde edilecek olan ana girdiler, enerji verimliliğiyle 
ilişkilendirilecek ve bu kurumlar bu tür modeller (MedPro vb.) konusunda deneyim sahibi olacaklardır.  

                                                   
 
 
18 Talep planlamaya ilişkin AB uygulamalarının açıklaması, Enerji Planlama Raporu (EPR) olarak bilinen başka bir 
raporun konusudur.  
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5.4. Uzun Vadeli Talep Tahminleri Açısından Farklı Girişimlerin 
Daha İyi bir Şekilde Entegre Edilmesi 

Elektrik talep tahminleri alanında, dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan ve EPDK tarafından 
toplaştırılan tahminlerin, en azından doğrulama amacıyla ETKB tarafından göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. 

Buna ek olarak, ETKB’nin yukarıda önerildiği gibi bir nihai kullanım modeli uygulaması halinde, bahse 
konu tahminler ve Enerji İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan elektrik tahminleri arasında bir bağlantı 
olması gerekmektedir; örneğin 4.2’de teknik ilerlemeyi yansıtmak için kullanılması önerilen katsayı, 
MedPro gibi daha detaylı bir nihai kullanım modelinden alınan sonuçlara bağlı olarak yeniden 
düzenlenebilir. Bu tür bir uygulama Fransa’da yapılmaktadır.  

Hem modellemede kullanılan verilerin hem de tahminlerden elde edilen sonuçların şeffaf olması ve 
Bakanlık ve ilişkili kuruluşlarda görev yapan ilgili kitlenin büyük kısmı için erişilebilir olması büyük önem 
arz etmektedir19.  

  

                                                   
 
 
19 Bu tür bir uygulama binalar için enerji talep tahmini yapılan Entranze isimli bir Avrupa Komisyonu projesinde 
uygulanmıştır. Projeden elde edilen başlıca veriler ve tahminlerin sonuçları, kullanıcı dostu bir arayüz kullanılarak 
kamuya açılmıştır (http://www.entranze-scenario.enerdata.eu/site/). 

http://www.entranze-scenario.enerdata.eu/site/


Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına                                                                         
İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Kurumsal İnceleme Raporu –  

Güncellenmiş Versiyon 

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı – Ekim 2016 24 

 

6. Projenin Kapasite Gelişimine Katkısı 

Görev 1 kapsamındaki kapasite gelişimi çeşitli yollarla gerçekleştirilmiştir. Bunların başında, içeriği 

Bakanlık personelinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş, enerji planlama eğitim ve seminerleri 

gelmektedir. Eğitim içeriği, konu uzmanları ve Bakanlık üst yetkilileriyle istişare edilerek final halini almış, 

tüm eğitimler vaka analizleri ve interaktif soru cevap kısımlarıyla katılımcıların maksimum faydalanacağı 

şekle getirilmiştir. Yine eğitime katılacak personel sayısı ve eğitimin düzenleneceği yer ve tarih de, 

eğitimden büyük oranda fayda sağlanması için, Bakanlık yetkililerinin yönlendirmesiyle belirlenmiştir. 

Tüm eğitim materyalleri, katılımcıların daha sonra da faydalanması ve daha geniş kitlelere 

dağıtılabilmesi amacıyla hem yazılı hem de elektronik kopya olarak dağıtılmıştır. Bu eğitimlere yaklaşık 

200’e yakın personel katılmıştır. 

Projenin kapasite gelişimine katkısı, konu uzmanları tarafından verilen eğitimlerin yanı sıra, hazırlanan 

raporlar ve bu raporların Bakanlık’taki ilgili ekiplere sunumlarının gerçekleştirilmesi yoluyla olmuştur. 

Raporların hem hazırlanması hem de teslim edilikten sonraki yorumların alınması ve revizyonu 

sürecinde, konu uzmanlarının katıldığı ikili toplantılar yapılması, Bakanlık personelinin kapasite 

gelişiminde büyük rol oynamıştır.  

Tüm bunların dışında, Bakanlık yetkililerince talep edilen ek sunum ve toplantı talepleri de, Danışman 

tarafından büyük bir özenle karşılanmış, danışman bu sunumlar için sadece proje ekibini değil, aynı 

zamanda bünyesindeki diğer konu uzmanlarını da kullanmıştır. 

Proje süresince düzenlenen enerji planlama ve eğitim seminerleri aşağıdaki gibidir:   

Enerji İstatistikleri Eğitimi (4-5 Haziran 2015) 

Toplamda 44 kişinin katıldığı eğitim içeriği aşağıdaki gibidir:  

4 Haziran Oturum 1 – Giriş: Uluslararası Enerji Muhasebesi Kuralları  

Oturum 2 – Enerji Dengesi, Tedarik ve Enerji Dönüşümleri 

Vaka Analizleri 

5 Haziran Oturum 3 – Final Enerji Tüketimi Hesaplamaları 

Oturum 4 – Sera Gazı Emisyonları 

Oturum 5 – Final Enerji Tüketimi için Veri Toplam Yöntemleri 

Vaka Analizleri 

 
Enerji İstatistikleri Eğitimi (4-5 Nisan 2016): 

Toplamda 41 kişinin katıldığı eğitimin içeriği aşağıdaki şekildedir:   

4 Haziran Oturum 1 – Genel Enerji İstatistikleri: AB ülkeleri tarafından toplanan ve yayınlanan 

veriler, veri toplama ve işleme yöntemleri  

Interaktif Soru-Cevap Bölümü 
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5 Haziran Oturum 2 – Veri Yayınlama: AB ülkeleri tarafından uygulanan veri yayınlama 

yöntemleri, uluslararası kurumlara veri raporlamaları 

Interaktif Soru-Cevap Bölümü 

 

Enerji İstatistikleri Eğitimi (26-27-28-29 Nisan 2016): 

Toplamda 110 kişinin katıldığı eğitim içeriği aşağıdaki şekildedir:   

26 Haziran Oturum 1 – Enerji Göstergeleri: Enerji göstergeleri ve istatistiklerden enerji 

göstergelerinin elde edilme metodları, AB ve G-20 ülkelerinde kullanılan enerji 

göstergeleri örnekleri, enerji verimliliği göstergeleri 

Interaktif Soru-Cevap Bölümü 

27 Haziran Oturum 2 – AB’de Uygulanan Ev Anketleri, Piyasa Liberalizasyonuna Dair 

Göstergeler 

Oturum 3 – Enerji İstatistikleri ile İlgili AB Mevzuatı 

28 Haziran Oturum 4 – Enerji Tahmin Modelleri 

Interaktif Soru-Cevap Bölümü 

29 Haziran Oturum 5 – MEdPro Tahmin Çalışması ve Edinilen Sonuçlar 

Interaktif Soru-Cevap Bölümü 

 

Bunlara ek olarak, projede yapılan pilot tahmin çalışması, YEGM ve EİGM personellerinin hem kendi 

kendi kullandıkları tahmin modelleri konusunda hem de genel olarak modelleme konusunda gelişimlerini 

sağlamıştır. EİGM’nin ekonometrik modeli, konu uzmanları tarafından geliştirilmiş; verimlilik ve fiyat 

değişkeni gibi son dönemlerde öne çıkan noktaların eklenmesi sağlanmıştır. 

YEGM ile yürütülen MedPro çalışmasında da, 2009 yılında gerçekleştirilen MedPro çalışması, 

Danışman bünyesindeki MEdPro uzmanları ile birlikte güncellenmiş, pilot çalışmanın yürütülmesi 

süresince YEGM uzmanlarının kapasite gelişimi sağlanmıştır. Aynı zamanda 5-6 Kasım 2015 

tarihlerinde, YEGM’den daha geniş bir katılımcı kitlesiyle MedPro eğitimi gerçekleştirilmiş; yapılan 

çalışmanın daha fazla personel tarafından öğrenilmesi amaçlanmıştır.  
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7. Ekler 

Ek-1  Anket Soruları 

Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı:  
Bölüm/Daire:  

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:        

Telefon:   

E-Mail:  

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Elektrik 

o Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

o Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

o Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

 

 
4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

 

 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 
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 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 

 

 

7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

 
 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Ek-2  Anket Cevapları 

Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: ETKB EİGM  
Bölüm/Daire: Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Abdulkadir Duman & Mehmet fatih Uslu & Yasin Dülgeroğlu 

Telefon: 213 14 04  

E-Mail: aduman@enerji.gov.tr, mfuslu@enerji.gov.tr, ydulgeroglu@enerji.gov.tr, 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Bilmiyorum 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdiyseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

 Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

o Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

 Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

2 Yılda bir 20 Yıllık Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu 

Her gün 45 Günlük Elektrik ve Doğalgaz Talep Tahmini 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

20 Yıllık Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu: 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari 

 

Günlük talep tahminleri kamuya açık değildir. 

 
 

4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

 

mailto:aduman@enerji.gov.tr
mailto:mfuslu@enerji.gov.tr
mailto:ydulgeroglu@enerji.gov.tr
http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/EIGM-Raporlari
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Günlük talep tahminleri kurum içi kullanım için gereklidir. 

20 Yıllık Talep Projeksiyonu 6446 sayılı Elektrik Piyasası 20. Maddesi gereği 
hazırlanmaktadır. 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

Adı yok 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

20 Yıllık projeksiyonun ekonometri modelinde; Bir önceki sene sektörlerin (sanayi, tarım 
vb.) gerçekleşen değerleri, nüfus, ekonomik büyüme hedefleri, kayıp-kaçak oranı hedefleri. 

Benchmark yönteminde; 2023 yılında Türkiye kişi başı tüketimin 5500 kWh olacağı kabulü 
ile lineer interpolasyon ile ara değerler (yıllar) hesaplanmaktadır. 

Diğer bir yöntem esneklik katsayısı (% Elektrik Talep Artışı/% Ekonomik büyüme oranı) 
yöntemidir. Gerçekleşen esneklik katsayılarından bir denklem kurulmakta ve ekonomik 
büyüme hedefleri girilerek elektrik talep artışı (%) bulunmaktadır. 

 

Günlük elektrik ve doğalgaz talep tahmininde ağırlıklı olarak hava sıcaklıkları 
kullanılmaktadır. 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

Günlük Talep tahminlerinde İstanbul ve Ankara şehirlerinin hava sıcaklıkları, bir önceki 
günde gerçekleşen toplam talep, kukla değişken olarak günler. 

 

 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

Daha önce talep projeksiyonu hazırlayan ekip şu anda genel müdürlüğümüz de 
çalışmadıkları için daha önce nasıl hazırlandığı konusunda bilgimiz bulunmamaktadır. 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 
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7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

Kalkınma Bakanlığının web sayfasından, TEİAŞ ve BOTAŞ’ın raporlarından veriler 
derlenmektedir. 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

Modelde hangi değişkenlerin olmasının gerektiği karar vermek oldukça zor olmaktadır. 
Ayrıca Değişen katsayılarının anlamlı çıkmaması da ayrı bir problemdir. 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 

Ekonometri yöntemiyle model kurmak oldukça zor olmaktadır. Günlerce anlamsız 
çalışmalar ile vaktimiz harcanmaktadır. Ayrıca senaryoları yansıtmak da bazen zor 
olabilmektedir. 

 

Eğitim sırasında bize önerebileceğiniz paket bir yazılım var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Bölüm/Daire: Tarifeler Dairesi Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim: Ahmet Doğan 

Telefon: (0312) 2014497 

E-Mail: ahmetdogan@epdk.org.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 

bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Hayır 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 

gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 

rica ediyoruz.  

 
1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

 Doğalgaz 

 Petrol 

 Bütün enerji tipleri 

 Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 
2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (tam vade yazınız) 

 Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

o Uzun Vade: 10-20 yıl 

 
3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

2014 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Evet 

www.epdk.org.tr 

(http://www.epdk.org.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/mevzuat?id=113) 

 
 

4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

 

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 4.4.a, 4.4.b, 4.4.e ve Madde 7.a.2 

http://www.epdk.org.tr/
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5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

ARIMA, Kalman Filtresi 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

Gerçekleşen İthalat ve Tüketim Verileri 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 
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7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

Kurum Elektronik Bildirim Sistemi üzerinden doğal gaz piyasasında lisanslı şirketlerden her 
yıl sonunda veri talep edilmekte ve geçmişe yönelik mevcut veriler Kurum veritabanından 
elde edilmektedir.  

 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

Veri güvenliği 

Tüketim verilerinin iklim şartlarından etkilenmesi, doğal gaz piyasasının halen gelişmekte 
olan bir piyasa olması ve piyasada fiyat-tüketim miktarı ilişkisinin bulunmaması nedeniyle 
yaşanan modelleme zorlukları 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: BOTAŞ 
Bölüm/Daire: Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Boru Hatları Ağ Planlama ve 
Talep Tahmin Müdürlüğü 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Şebnem Dilaveroğlu 

Telefon:  0 312 297 38 56 

E-Mail: sebnem.dilaveroglu@botas.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Hayır 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

 Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

 Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

 Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

17 Haziran 2015 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Söz konusu çalışma, yalnızca kurum içi faaliyetlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. 
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4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

Çalışma kurum içi kullanım amacıyla yapılmıştır ve belirli periyotlarda yapılmaya devam 
edilmektedir. 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS), söz konusu yöntem SPM yazılımı 
altında modül olarak bulunmaktadır. 

 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

Çok değişkenli Uyarlanabilir Regresyon Eğrileri (MARS) yöntemiyle çalışılmıştır. 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

- Meteorolojik veriler (sıcaklık vb.) 

- Tüketim Bilgileri 

- Ekonomik Göstergeler 

 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 

 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına                                                                         
İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Kurumsal İnceleme Raporu –  

Güncellenmiş Versiyon 

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı – Ekim 2016 36 

 

7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

Söz konusu çalışmalarda kullanılan very setleri oluşturulurken, 

- EBT ve SCADA’dan sağlanan veriler kullanılmaktadır. 

- Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilmiş geçmişe yönelik meteorolojik 
veri setleri kullanılarak tahmin modelleri oluşturulmuştur. 

- Uzun vadeli tahminlerde (10-20 yıllık) kullanılan ekonomik veriler, International 
Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), International Energy Agency (IEA) gibi çeşitli kaynaklardan toplanmıştır. 

 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

Doğalgaz ve meteorolojik veriler dışındaki diğer girdilerin, geçmişe dönük ve tahmin 
mertebesinde belirlenen sıklıkta ve aralıkta elde edilmesinde zaman zaman sıkıntılar 
yaşanmaktadır. 

 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: BOTAŞ 
Bölüm/Daire: Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Selim ÇELİKTEN 

Telefon:  0 312 297 31 78 

E-Mail: selim.celikten@botas.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Hayır 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

 Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

 Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

 Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

Son Çalışma Tarihi: 

Kısa vadeli çalışma: 22.06.2015 

Orta ve Uzun vadeli çalışma: 14.05.2015 

Kısa vade: Her hafta, Orta ve Uzun vade: Senede bir 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Hayır 
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4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

Kısa Vade: Günlük doğal gaz arzının planlamasını sağlamak 

Orta ve Uzun Vade: Botaş’ın yatırımlarına yön vermek, Yıllık arz planlaması sağlamak, 
doğal gaz satış hedef ve stratejilerini belirlemek 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

Regresyon ve ARIMA 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

- Isıtma Derecegün 

- Soğutma Derecegün 

- Haftanın günleri 

- HES doluluk oranları 

- Türkiye toplam elektrik üretimi 

- Nüfus ve abone artış hızı 

- Yıllık Sanayi büyüme oranı 

 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

Konut, Sanayi ve Elektrik sektörleri bazında çalışma yapılmaktadır. 

 

Kullanılan değişkenler: 

Konut = Abone 

Elektrik = Santral ve Otoprodüktör 

Sanayi = OSB ve üretim tesisleri 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 
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 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 

 

 

7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

- Python programında yazılan kodlarla accuweather.com ve wunderground.com 
sitelerinden il bazlı sıcaklık verisi çekişi 

- mgm.gov.tr sitesinden aylık iklim değerleri temini 

- ETKB’den iklim raporları temini 

- EBT’den günlük RM/A istasyonu bazlı tüketim verisi temini 

- Pazar araştırmalarının yapılması 

Potansiyel müşteriler envanterinin oluşturulması 

- Masabaşı çalışması yöntemi kullanılarak il ve ilçe bazında muhtemel doğal gaz 
talebinin belirlenmesi 

 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

Sektörel bazda güvenilir very akışında zaman zaman aksamalar olması 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: TEİAŞ 
Bölüm/Daire: Planlama ve Stratejik Yönetim D. Bşk. 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Abdüssamet KANDEMİR 

Telefon:   

E-Mail: abdussamet.kandemir@teias.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

o Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

 Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

o Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

Her yıl, 27.05.2015 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Açık değildir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi,  
BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına                                                                         
İlişkin Danışmanlık Hizmetleri   Kurumsal İnceleme Raporu –  

Güncellenmiş Versiyon 

 

Deloitte & DNV GL İş Ortaklığı – Ekim 2016 41 

 

4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

TEİAŞ’ın 5 ve 10 yıllık iletim sistemi planlamalarında kullanılmak üzere 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

SARIMA ve HoltWinters 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

Yoktur 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 

 

 

7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

Yük Tevzi Bilgi Sistemi 
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8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

Bahar minimum tahminlerinde aşırı sapmalar 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
Bölüm/Daire: Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Ersoy METİN 

Telefon:  0 312 295 52 41 

E-Mail: emetin@yegm.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Bertrand Chateau - ENERDATA 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

 Doğalgaz 

 Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

o Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

 Uzun Vade: 10-20 yıl (2000 ile 2030 yılları arası) 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

2006, bir defaya mahsus 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Çalışmanın sonuçları Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. 
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4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

Kurum içi kullanım 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

MedPro 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

Kullanılan değişkenler Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

Kullanılan değişkenler Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 
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7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

- Resmi istatistik 

- Kurum içi yapılan anket çalışmaları 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

- Resmi istatistik kapsamında yeterince very bulunmaması 

- Resmi istatistik kapsamında olan verilerdeki tutarsızlık 
 
 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Bölüm/Daire: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Özhan ÖNAL 

Telefon:  0 312 295 87 17 

E-Mail: ozhan.onal@taek.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Hayır 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Hayır 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

10. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Elektrik 

o Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

o Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

11. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

o Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

o Uzun Vade: 10-20 yıl 

12. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

 

 
13. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

 

 

 
14. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

 

 Yöntem (metodoloji): 
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iii. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

 

iv. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

 

 

 
15. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 

 

 

16. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

 

 

17. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

 
 

 

18. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Enerji Talep Tahmin Çalışmaları Anketi 

Kurum Adı: EİGM 
Bölüm/Daire: Enerji ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığı 

Anketi Dolduran Kişiye Ait: 
İsim:       Ali Osman KILINÇASLAN 

Telefon:  0 312 212 6420/7609 

E-Mail: aokilincaslan@enerji.gov.tr 

 Kurumunuzda talep tahmin çalışmalarında bulunuyor musunuz? (Evet/Hayır) 

Evet 

 Kurumunuzda geçmişte ya da şu anda bir danışman tarafından talep tahmin çalışmalarında 
bulunuldu mu (eğer evetse danışmanın ismi nedir)? 

Evet, Charlie HEAPS 

 Yukarıdaki sorulardan en az birine evet cevabı verdi iseniz kendiniz veya danışman tarafından 
gerçekleştirilen talep tahmin çalışmasının kapsamı hakkında aşağıdaki sorular aracılığı ile bilgi 
rica ediyoruz.  

 

1. Enerji Tipi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Elektrik 

o Doğalgaz 

o Petrol 

o Bütün enerji tipleri 

 Emisyonlar (COx, NOx, SOx) 

 

2. Çalışmanın vadesi (ilgili alanları işaretleyiniz): 

o Kısa vade: 1 yıl veya daha az (yaz ve kış dönemleri için günlük) 

o Orta vade: 1 ile 5 yıl arası 

o Uzun Vade: 10-20 yıl 

3. Çalışmanın sıklığı (her yıl, her 2 yılda bir...) 

 Son çalışmanın tarihi: 

Temmuz 2015 

 

 Sonuçlar kamuya açık mıydı (nereden erişilebilir)? 

Çalışmalar kamuya açık değildir. 
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4. Çalışmanın amacı? (örn. kapasite planlama, kurum içi kullanım, ilgili mevzuat uyarınca 

gibi. Mevzuat referansında spesifik olarak kanun, yönetmelik, madde belirtiniz.) 

Elektrik Üretiminden kaynaklanan seragazı emisyonlarının hesaplanması. 

 
5. Kullanılan yöntem veya model (ilgili alanları işaretleyiniz): 

 Modelin (varsa) adı: 

LEAP 

 Yöntem (metodoloji): 

i. Ekonometri/İstatistik: 

 Kullanılan değişkenler 

- GSMH  

- Nüfus 

- Katma değer  

- Sektörel Katma Değer verileri 
 

ii. Aşağıdan yukarıya doğru (sektör, müşteri ve nihai tüketicilerin detaylı 

gösterimi): 

 Detay miktarı: kullanılan değişkenler 

- Ev ve Hizmetler 

- Tarımsal Enerji Kullanımı 

- Sanayi Enerji Kullanımı 

- Ulaşım  

- Enerji Dışı Yakıt Kullanımı 

- Ulaşım  

 

 

 

 
6. Kurumunuzda daha önce kullanılmış ancak şu an kullanımda olmayan bir talep tahmin 

modeli bulunmakta mıdır? 

 Hangi model? 

 

 Modelin kullanımdan kalkış tarihi? 

 

 Modelin uzmanları (eğitim alanlar) hala kurum çalışanı mı? 

Evet 

 Modelin şu an kullanılmamasının sebepleri nedir? 
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7. Talep tahmin çalışmaları için veri toplama prosedürünüz nedir? Hangi kaynaklardan ve 

hangi kanallardan veri toplanmaktadır? 

Açık kaynak, hükümet hedefleri, TUİK verileri ve projeksiyonları, İMF, EİA WB verileri, ETKB 
de çalışan uzman görüşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üretilen ama açık 
kaynak olmayan veriler, Enerji Denge Tabloları 

 

8. Talep tahmin çalışmalarında karşılaştığınız ana problemler ve zorluklar nelerdir? 

 

 

9. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? 
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriği hakkında tek sorumluluk sahibi 

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


