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1. Giriş 

Bu rapor, KEMA International B.V. (DNV GL Group’a ait olan ve DNV GL adıyla faaliyet gösteren) ve 

DELOITTE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, AB IPA12/CS01 numaralı Katılım 

Öncesi Yardım Aracı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Enerji Sektörü Teknik Yardım 

Projesi olan “Müktesebata Uyum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesi, 

BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığı” projesi kapsamında 

yazılmıştır. Projenin faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır (ETKB). 

Okuyucular şunu bilmelidir ki raporda Danışmanların görüşleri sunulmaktadır ve bunlar AB veya 

ETKB’nin görüşleri ile örtüşmek zorunda değildir. 

Bu İnceleme Raporunun (İR) amacı, enerji alanında Türk ve Avrupa mevzuatı arasındaki temel 

farklılıkların genel bir değerlendirmesini Türk hükümetindeki karar alıcılara sunmak ve böylelikle 

Türkiye’yi enerji sektöründeki müktesebata uyum ve gelecekteki katılımcı görüşmelerine hazırlamaktır.  

Bu görev kapsamında temel etkinlik, ilgili alanlardaki mevcut Türk mevzuatının mevcut AB mevzuatı ile 

karşılaştırılması olmuştur. Bu karşılaştırma, iki mevzuat arasında hangi farklılıkların olduğunu ve bu 

farklılıkların nerelerde yer aldığını açıklayan bir fark analizinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. 

Bölüm 2.1’de doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerjiler (kıs. YE), enerji verimliliği ve enerji istatistikleri 

ve hesapları alanlarında AB mevzuatı ve düzenleyici çerçeve hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bu 

sektörlerin her biri için AB çerçevesinin ana hatları Bölüm 2.1’de sunulmakta ve AB müktesebatının ana 

unsurları ve hükümleri tespit edilmektedir. Ayrıca, bu alanların her birinde Avrupa Birliği’nde görülen 

uygulamaların ana hatları da sunulmaktadır. Birçok alanda elektrik ve doğal gaza ilişkin genel 

düzenleyici çerçeve özdeştir (örneğin, piyasa açıklığı, düzenleyici kurumlar ve ayrıştırma). Her bir 

bölümü daha seçici okuyucular için okunabilir hale getirmek amacıyla özdeş düzenlemelerin ayrıntıları 

hem elektrik hem de doğal gaz bölümlerinde tekrar edilmektedir.  

Bölüm 2.2’de Türkiye’nin yasal çerçevesinin çok ayrıntılı bir şekilde genel değerlendirmesi yapılarak 

resim tamamlanmaktadır. Çoğu okuyucunun Türkiye’deki durumu iyi bildiğini varsaydığımız için bu 

bölüm çok kısa tutulmuştur.  

İki yasal çerçevenin karşılaştırılmasının sonucu olarak AB yasal çerçevesinin söz konusu temel 

hususları ile kıyaslamaları gösteren bir dizi kapsamlı tablo oluşturulmuştur. Genellikle uzun olan bu 

tablolar Ek 1’de yer almaktadır. Bu yapılan karşılaştırmanın mahiyeti, fark analizini ve gelecekte 

yapılacak Düzenleyici Etki Analizi için yolu açan ilk ön sonuç olarak farkları kapatmaya yönelik 

potansiyel politika seçeneklerinin kısa bir anlatımını içeren Bölüm 2.3’te ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmaktadır.    

Bölüm 2.4’te raporun bulguları kısa bir şekilde özetlenmektedir. 

Müktesebata Uyum ve İnceleme Raporu 5 kitapçığa ayrılmıştır. Bu kitapçıkta İstatistik ele alınmaktadır. 
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1.1.  AB Enerji Politikası 

Günümüzün Avrupa Birliği’nin kurulmasında temel olan belgelerden birisi, Avrupa Kömür ve Çelik 

Topluluğunun(ECSC) ortaya çıkmasına da vesile olan Paris Antlaşması’nda(1951) şekillendirilen enerji 

politikasıdır. Ancak bu tarihsel durum, AB üyesi ülkelerin kendi topraklarındaki egemenlerinin yasal 

gerçekliğini gölgelememelidir. En önemlisi ise son zamanlarda koordinasyonu artırmaya yönelik 

gösterilen çabalara rağmen, enerji arz güvenliği büyük oranda ulusal ölçekte bir politika olarak kalmıştır. 

Avrupa Birliği iki alanda ortak bir yapılanma ortaya koyabilmiştir: iç piyasalarında elektrik ve gaz 

üzerindeki hükümet denetiminin kaldırılması ve iklim politikalarının düzenlenmesi. Şekil 1 de,bu 

yapılanmanın politik gelişimi 1987’deki Tek Avrupa Senedi’nden başlayarak gösterilmektedir.  

  

Şekil 1 AB Enerji ve İklim Politika’sının Kilometre Taşları 
 

AB iç enerji piyasası denildiğinde genellikle tek bir proje kastedilmektedir. Ancak temelini bir değil iki 

farklı mantıksal sistem oluşturmaktadır. 1988 ve 2009 arasındaki politik gelişmelere bakacak olursak, 

sürecin, liberalleşme aşaması için bir yol haritası oluşturma ve AB oluşumlarının rollerinin 

etkinleştirilmesi olarak iki kısımdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Temel olarak, öncelikle üye ülkelerin 

etkinliği söz konusu idi, daha sonra AB komisyonun daha fazla güç toplaması ile enerji sektörü 

üzerindeki hâkimiyet alanını genişlettiği ve derinleştirdiği söylenebilir. 

Yukarıda bahsedilen yoğunlaşma süreci 1980’lerin sonunda uluslarüstü oluşumların güçlendiği 

sinyallerini veren Tek Senet (1987) ve Maastricht Antlaşması(1993) ile başlatıldı. Süreç başladığından 

beri elektrik ve gaz piyasalarının liberalleşmesini amaçlayan üç paket kabul edildi. Bunlar Avrupa’da 

kamusal tekellerinin hakim olduğu görünümü tüketiciyi koruyan ve ayrımcılığın olmadığı bir piyasa 

görünümüne dönüştürdü. Bu üç paketten sonuncusu, günümüzün iç piyasalarının belkemiğini 

oluşturmaktadır, ayrıca bu raporun ana konusudur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (EEC) ortak çevre politikasının geçmişi, ilk ortak çevresel hareket 

planının kabul edildiği 1973 yılına dayanmaktadır. Avrupa Komisyonunun 1991’den beri,C02 

emisyonunu sınırlandırma ve enerji verimliliğini artırma stratejilerinden başlayarak, iklim ile ilgili 

girişimlerinin bulunduğu doğrudur. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği politikasının gerçek 

anlamdaki başlangıç noktasının 1997’deki Kyoto Protokolü olduğunu söylemek yerinde olur. Uluslarası 

anlamda iklim değişikliğini hafifletme bağlamındaki bu ilk çığır açıcı antlaşma ile, AB ve AB üyesi ülkeler 

ulusal karbon emisyonu azaltma hedeflerini ilk defa benimsemiş oldular. Bu benimseme, Avrupa 

Tek Avrupa 

Senedi,1987 

EC İç Piyasa 

Beyaz Belgesi 

Birinci Enerji 

Paketi 

İkinci Enerji 

Paketi 

Üçüncü 

Enerji Paketi 
Enerji Birliği 

Kyoto 

Protokolü 

Avrupa İklim 

Değişikliği 

Programı 

AB Iklim ve 

Enerji 

Paketi/2020 

Stratejisi 

2030 Enerji 

Stratejisi 

2014-Günümüz 
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Komisyonu’nun Kyoto Protokolü’nü uygulamak için gereken tüm AB stratejilerini tespit etmek, 

geliştirmek ve uygulamak amacı ile Avrupa İklim Değişikliği Programı’nın(ECCP) oluşturmasına zemin 

hazırladı, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Şeması’nın(EU ETS), ECCP kapsamında tasarlanan en 

önemli politika olduğu geniş oranda kabul görmektedir. Buna ek olarak 2007’deki zirvede AB liderleri, 

2020 stratejilerini uygulamak için tasarlanan direktif ve mevzuatın oluşturduğu AB iklim ve enerji 

paketine zemin hazırlayan emisyon azaltma,yenilenebilir enerji gelişimi ve enerji verimliliğini artırma 

amaçları adı altında 2020 İklim Politikası Stratejisi’ni kabul ettiler. 2014’te, AB liderleri 2020 strateji 

paketinin peşinden gelecek olan 2030 enerji stratejileri paketi ile ilgili mütabık oldular. Şu anda Avrupa 

Komisyonu 2030 strateji paketinin düzenlemeleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, enerji güvenliği halen AB üyesi ülkelerin ulusal ilgi alanlarına ait bir 

konudur. AB gelecekteki enerji tedariği konusunda hala şüphesel baskıların olmasının bir sonucu olarak, 

enerji güvenliğinin ve dayanışmanın esas olduğu Enerji Birliği konseptini oluşturmuştur. Ancak şuanki 

hali ile, Enerji Birliğinin üye ülkelerin kendi yasal süreçlerine dönüşebilecek kapsamlı ve bağlayıcı bir AB 

yapılanması olduğu şüphelidir. Bu konsept en büyük sorunsalı çözme yolunda atılmış küçük bir adımdır; 

o da üye ülkelerin ulusal çıkarlarının ortak AB öncelikleri ile bir hale getirilebilmesidir. 

 

1.2. AB Antlaşmaları 

AB Antlaşmaları, ek mevzuatın uygulamaya konması için hukuki bir temel işlevi görür. Bu demektir ki 

AB tarafından atılan her adım, tüm AB Üye Devletlerinin kendi iradesiyle ve demokratik bir şekilde 

onaylamış olduğu antlaşmalara dayanmaktadır. Örneğin, eğer bir antlaşmada bir politika alanından söz 

edilmiyorsa Komisyon, o alanda bir kanun teklif edemez.   

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (TFEU), AB’nin temel antlaşmasıdır. Bu antlaşma daha 

önce Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma (TEC) olarak bilinmekteydi.   TFEU, adını 1 Aralık 2009’da 

yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile aldı ve antlaşmada değişiklik yapıldı. TFEU’da Avrupa Birliği’nin 

organizasyonel ve işlevsel ayrıntıları açıklanmaktadır.  

TFEU’nun 194. Maddesi, enerji alanında AB’nin özel hukuki dayanağını ortaya koymaktadır. AB’nin 

halihazırda rekabet kanunu ve iç pazara yönelik hükümler aracılığıyla enerji alanında aktif olmasına 

karşın AB ile Üye Devletler arasında bu alanda yetkinliğin özel bir şekilde paylaşımı ancak Lizbon 

Antlaşması’nın 194. maddesinin kabulüyle uygulamaya konmuştur. Bu maddeye göre AB, aşağıdaki 

amaçlarla Avrupa düzeyinde tedbirler alma hakkına sahiptir: 

 Enerji piyasasının işleyişinin güvence altına alınması  

 Enerji tedarikinin güvenliğinin sağlanması 

 Enerji verimliliğinin, enerji tasarrufunun, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

geliştirilmesinin desteklenmesi 

 Enerji şebekelerinin birbirine bağlanmasının desteklenmesi 

Buna ek olarak TFEU, rekabet kanunu ve ortak pazar hakkında yalnızca AB enerji mevzuatının birkaç 

temel parametresini değil, aynı zamanda Üye Devletlerin enerji kanunlarını belirleyen farklı hükümler de 

içermektedir ve bunlar aşağıda kısaca açıklanmaktadır. 

TFEU  Md.  34 

ABİA Md. 34’te “ithalata yönelik niceliksel kısıtlamalar ve eşdeğer etkiye sahip tüm tedbirlerin Üye 

Devletler arasında yasaklanacağı” ifade edilmektedir. 

TFEU Md.  37  
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ABİA Md. 37’de “malların satın alındığı ve pazarlandığı koşullara ilişkin olarak Üye Devletlerin 

vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapılmamasının sağlanması için Üye Devletlerin ticari nitelikli tüm 

Devlet tekellerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasını” öngörülmektedir. Ayrıca “bu Maddenin 

hükümleri, bir Üye Devletin hukuken veya fiilen ve doğrudan veya dolaylı olarak Üye Devletler arasındaki 

ihracat veya ithalatı denetlemesini belirlemesini veya önemli derecede etkilemesini sağlayan herkes için 

geçerlidir. Bu hükümler, aynı şekilde Devlet tarafından diğerlerine işletme yetkisi verilen tekeller için de 

geçerlidir.” Ayrıca, bu maddede paragraf 2’de “Üye Devletlerin paragraf 1’de belirtilen ilkelere aykırı olan 

veya gümrük vergilerinin yasaklanması ve Üye Devletler arasındaki niceliksel kısıtlamalar ile ilgili 

maddelerin kapsamını sınırlandıran yeni tedbirler almaktan kaçınması” öngörülmektedir. 

TFEU Md. 101  

ABİA Md. 101, “Üye Devletler arasında ticareti etkileyebilecek ve iç piyasada rekabetin önlenmesi, 

kısıtlanması veya bozulması amacına sahip olan veya bunları gerçekleştirebilecek teşebbüsler 

arasındaki tüm anlaşmaları, teşebbüs birliği kararlarını ve uyumlu eylemleri” iç piyasa ile uyumsuz 

oldukları gerekçesiyle yasaklamaktadır.  Bu hükme aykırı olan tüm anlaşma veya kararlar otomatik 

olarak geçersiz sayılır. Özellikle, doğrudan veya dolaylı alım veya satım fiyatlarının veya diğer tüm ticari 

koşulların sabitlenmesi, üretimin, piyasaların, teknik gelişimin veya yatırımların kısıtlanması veya kontrol 

edilmesi, piyasaların veya tedarik kaynaklarının paylaşılması, ticaret yapan diğer taraflarla yapılan 

eşdeğer işlemlere farklı koşullar uygulanması ve böylelikle bu tarafların rekabet açısından dezavantajlı 

bir konuma sokulması ve sözleşmelerin yapılmasının, nitelikleri veya ticari kullanım ile ilgili olarak bu 

sözleşmelerin konusuyla hiçbir bağlantısı olmayan ek yükümlülüklerin başka taraflarca kabul edilmesi 

şartına tabi tutulması yasaklanmıştır.    Ancak, malların üretimi veya dağıtımının geliştirilmesine veya 

teknik veya ekonomik ilerlemenin desteklenmesine katkıda bulunan, elde edilen faydaların önemli bir 

miktarının tüketicilere yansıtılmasını sağlayan ve “ilgili teşebbüslere bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

vazgeçilmez olmayan kısıtlamaları uygulamayan” ve “bu teşebbüslere söz konusu ürünlerin önemli bir 

kısmına ilişkin olarak rekabetin ortadan kaldırılması imkanını vermeyen” belirli anlaşma, karar ve 

uygulamalar için farklı tedbirlerin yasaklanması uygulanamaz olarak ilan edilebilir.  

TFEU Md. 102  

ABİA Md. 102’de “iç piyasada veya piyasanın önemli bir kısmında baskın bir konuma sahip bir veya 

birden fazla teşebbüsün [...] her türlü istismarı, iç piyasa ile uyumsuz olduğu ve Üye Devletler arasındaki 

ticareti etkileyebileceği gerekçesiyle” yasaklanmaktadır. Özellikle, antlaşmada şu tür istismarlar 

tanımlanmaktadır: haksız alım veya satım fiyatlarının veya diğer haksız ticari koşulların doğrudan veya 

dolaylı olarak dikte edilmesi, üretimin, piyasaların veya teknik gelişimin tüketicilerin zararına olacak 

şekilde kısıtlanması, piyasaların veya tedarik kaynaklarının paylaşılması, ticaret yapan diğer taraflarla 

yapılan eşdeğer işlemlere farklı koşullar uygulanması ve böylelikle bu tarafların rekabet açısından 

dezavantajlı bir konuma sokulması ve sözleşmelerin yapılmasının, nitelikleri veya ticari kullanım ile ilgili 

olarak bu sözleşmelerin konusuyla hiçbir bağlantısı olmayan ek yükümlülüklerin başka taraflarca kabul 

edilmesi şartına tabi tutulması. 

TFEU Md. 106  

ABİA Md. 106(1), “kamu teşebbüslerine veya Üye Devletlerin özel veya münhasır haklar verdiği 

teşebbüslere ilişkin olarak Üye Devletlerin Antlaşmalarda yer alan kurallara aykırı hiçbir tedbiri 

getirmemesini veya yürürlükte tutmamasını” öngörür.  Aykırı tedbir getirilmemesi belirtilen kurallar 

özellikle Madde 18’de (uyruk nedeniyle her türlü ayrımcılığın genel olarak yasaklanması) ve Madde 101 

ile Madde 109 arasındaki maddelerde öngörülen kurallardır (özellikle teşebbüsler ve devletlerin verdiği 

yardımlar için geçerli olan rekabete ilişkin kurallar). Ayrıca TFEU Md. 106(2)’ye göre, genel ekonomik 

çıkar sağlayan hizmetlerin işletilmesi yetkisi verilen veya mali tekel nitelikli teşebbüsler, rekabete ilişkin 

kurallara, bu kuralların uygulanmasının kendilerine verilen özel görevlerin ifasını hukuken veya fiilen 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal  

Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri  Müktesebata Uyum  
                                                                                                                                 İnceleme Raporu – Onaylanmış Final Versiyon 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  13 

engellemediği ölçüde tabi olacaktır.   Ticaretin geliştirilmesi, AB’nin çıkarlarına aykırı olacak derecede 

etkilenmemelidir.  Md. 106(3)’te “Komisyonun bu Maddenin hükümlerinin uygulanmasını sağlayacağı ve 

gerekli durumlarda uygun direktif veya kararları Üye Devletlere bildireceği” ifade edilmektedir. 

TFEU Md. 107  

ABİA Md.  107 ve sonrasında yer alan maddelerde Devletler tarafından verilen yardımlar düzenlenmekte 

ve paragraf 1’de “bir Üye Devlet tarafından veya Devlet kaynakları aracılığıyla herhangi bir şekilde 

verilen ve belirli teşebbüsleri veya belirli malların üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma 

tehdidinde bulunan ve bu yüzden Üye Devletler arasındaki ticareti etkileyen herhangi bir yardımın iç 

piyasa ile uyumsuz olduğu” ifade edilmektedir. Ancak Md. 107(2)’de yasağın farklı gerekçeleri 

sunulmakta ve diğer tedbirlerin yanında aşağıdaki tedbirlerin iç piyasa ile uyumlu olduğu belirtilmektedir: 

ilgili ürünlerin menşesi ile ilgili olarak hiçbir ayrımcılık yapılmadan verilmesi kaydıyla sosyal bir niteliği 

olan ve bireysel tüketicilere verilen yardımların yanı sıra doğal afetlerin veya istisnai olayların sebep 

olduğu zarar ve hasarları gidermeye yönelik yardımlar.   Ayrıca, TFEU Md. 107(3)’e göre, eğer bir 

yardım, yaşam standardının anormal derecede düşük olduğu veya ciddi ölçüde eksik istihdam olan 

yerlerin ekonomik gelişimini desteklemek, Avrupa’nın ortak çıkarına olan önemli bir projenin 

gerçekleştirilmesine destek olmak veya bir Üye Devletin ekonomisindeki ciddi bir sıkıntıyı gidermek ya 

da belirli ekonomik faaliyetlerin veya belirli ekonomik alanların geliştirilmesini kolaylaştırmak için 

veriliyorsa, ortak çıkara aykırı olacak derecede ticari koşulları olumsuz bir şekilde etkilemediği sürece iç 

piyasa ile uyumlu olarak değerlendirilebilir.   

1.3. AB Enerji Müktesebatının Türkiye’ye Yönelik Şartları 

AB müktesebatı, şu ana kadar oluşturulan tüm AB kanunları anlamına gelir. Enerji müktesebatı 

doğrudan elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji (YE), çevre, enerji verimliliği ve rekabet alanlarında 

AB’nin temel enerji mevzuatından oluşsa da dolaylı olarak bağlantılı başka alanlar da mevcuttur.1 Yirmi 

yılı aşkın süredir AB’nin enerji politikalarının profilini oluşturan birçok Direktif ve Yönetmeliğin yer aldığı 

kompleks bir hukuki oluşumdur.   

AB mevzuatının yapısı dahilinde AB Antlaşmaları, Direktifleri, Yönetmelikleri, Kararları ve diğer yasaları 

(Tavsiyeler ve Görüşler gibi) arasında ayrım yapılabilir.  

Tablo 1: AB mevzuatının yapısı 
Hukuki Düzenleme Tanım 

Antlaşma 

AB Antlaşması, AB’nin münhasır, paylaşılan veya destekleyici yetkinliklere sahip 

olduğu, yani AB’nin etkin olabildiği politika alanlarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla 

bu Antlaşma, AB mevzuatının geliştirilmesi ve kabul edilmesi için dayanak sağlayan 

hukuki temeli ve genel üst düzey hedefleri belirlemektedir. 

                                                   
1 Bu raporda, elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve istatistik alanlarında AB’nin enerji müktesebatını 
doğrudan idare eden mevzuata odaklanıyoruz.  AB hukukunun niteliği göz önünde bulundurulduğunda, temel hükümler, hukuki 

olarak bu alanlardan birisinde yer almıyor olsa da disiplinler arası bir şekilde enerji sektörü için de geçerli olabilir.  Örneğin, Rekabet 
- kendi mevzuatı olmasına ve çeşitli sektörlerde uygulanmasına karşın, rekabet kuralları yalnızca bu raporda ele alınan mevzuat 
kısmıyla ilgili olduğu ölçüde analiz edilmektedir.   
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Direktifler 

 

Bir “direktif”, belirli bir sonucu gerçekleştirmek için ulusal mevzuatta uygulanmak 

üzere üye devletlere verilen bir çeşit yönergedir.  Bu sonucu gerçekleştirmek için 

gerekli olan yasama türü ve yöntemine karar vermek ulusal hükümetlere bağlıdır.  

Genellikle, üye devletlerin direktifleri doğru bir şekilde uygulamaya koymak için 

kendi kanunlarında değişiklikler yapması (iç hukuka aktarma olarak anılır) gerekir. 

Çoğunlukla, bir Direktifte mevzuatın uygulamaya konulması gereken son tarih 

belirtilir. 

Yönetmelikler  

 

Yönetmeliklerin iç hukuka aktarılması gerekmez ve bunlar, belirtilen tarihten itibaren 

hukuki olarak bağlayıcıdır. Bir yönetmelik yürürlüğe girdiğinde aynı konuyla ilgili olan 

tüm ulusal kanunlara üstün gelir ve sonradan çıkarılacak ulusal mevzuat da bu 

yönetmelikle tutarlı olmalı ve bu yönetmelik dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 

Elektrik Yönetmeliği ve Gaz Yönetmeliği, pazar katılımcıları için doğrudan etkisi olan 

çeşitli şartlar öngörür.  

Kararlar 

 

Kararlar, üye devletlerin kanun ve yönetmeliklerini yakınlaştırmak dışında herhangi 

bir amaçla kullanılır.  Bir “karar”, kime hitap ediyorsa (örneğin bir AB ülkesi veya bir 

şirket) onun için bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanabilir. 

Diğer 

Düzenlemeler 

Tavsiyeler ve görüşler bağlayıcı değildir. Bir tavsiye, kurumların görüşlerini 

bildirmelerine ve hitap edilenlere hukuki bir zorunluluk dikte etmeden bir eylem planı 

dahilinde hareket edilmesini önermesine olanak tanır.   Benzer şekilde, bir “görüş”, 

kurumların bağlayıcı olmayan bir şekilde bir beyanda bulunmasına olanak tanıyan 

bir araçtır. 

 

AB hukukunda ilgili AB enerji mevzuatının tespit edilmesinin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda 

raporda, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ana ilgi alanları sunularak konu bölümlere ayrılmıştır:    
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Şekil 2: AB Enerji Müktesebatına Genel Bakış 

 
 

Raporda, aşağıdakilere bakılarak AB enerji müktesebatının ana hatları açıklanmaktadır:  

 İlk olarak, diğer tüm hukuki kanun ve düzenlemelerin elde edildiği AB hukuki temelinin (AB 

antlaşmaları) altında yatan esaslar;  

 İkinci olarak, bu hukuki temelin üzerine inşa edilen ve bu rapor kapsamında beş ana 

kategoriye ayrılan kanuni düzenlemeler; 

 Elektrik; 

 Doğal Gaz; 

 Yenilenebilir Enerji (YE); 

 Enerji Verimliliği; 

 Enerji İstatistikleri ve Hesapları. 

Bu alanların her biri için ilgili hukuki ve düzenleyici hükümler genellikle, her bir alan için daha sonra ek 

mevzuatlarla genişletilen özel Direktif ve Yönetmelikler dahilinde tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda 

ana Direktifler, doğal gaz ve elektrik için “Enerji Paketleri” olarak anılan düzenlemeler dahilinde daha 

fazla operasyonel ayrıntı içeren Yönetmeliklerle birlikte kabul edilmiştir. Aşağıdaki bölümlerde AB enerji 

müktesebatının en önemli yasal düzenlemeleri, bunların çeşitli AB Üye Devletlerinde (ÜD’ler) 

uygulanmasına ilişkin pratiklerle birlikte ele alınmaktadır. 



Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal  

Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve  
Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri  Müktesebata Uyum  
                                                                                                                                 İnceleme Raporu – Onaylanmış Final Versiyon 

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Mart 2016  16 

1.4. Mevcut Türk Mevzuatına Genel Bakış 

Bölüm 2.1’de doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji istatistiklerine ilişkin 

hukuki ve düzenleyici çerçeve ayrıntılı bir şekilde anlatılırken aşağıdaki alt bölümlerde Türkiye’nin hukuki 

ve düzenleyici çerçevesinin kısa bir genel değerlendirmesi sunulmaktadır. Bu genel değerlendirme, 

Türkiye’deki durum hakkında fazla bilgi sahibi olmayan okuyucular için faydalı olacaktır, ancak bu 

raporun okuyacak çoğu kişinin duruma aşina olduğu varsayılmaktadır. 

Türkiye’deki elektrik piyasasındaki düzenleyici yapı aşağıdaki gibidir: Kanunda genel ilkeler belirtilir, 

Bakanlar Kurulu ve/veya Yüksek Planlama Kurulu, kanunun ruhuna uygun olarak Strateji Belgesi gibi 

kararlar çıkarır, İkincil yönetmeliklerde (yönetmelik ve tebliğler) ayrıntılı kurallar belirtilir ve son olarak 

EPDK’nin Kurul Kararlarında, anlaşmazlıkların çözümü, ayrıntılı prosedürler, tarife onayı, serbest 

tüketici limitinin belirlenmesi, lisans düzenlenmesi vb. gibi operasyonel ayrıntılar tanımlanır.  

1.5. Fark Analizi 

Aşağıdaki alt bölümde Türkiye’deki doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji 

istatistiklerine ilişkin hukuki ve düzenleyici çerçeve, enerji sektörüne ilişkin AB müktesebatına uyum 

açısından değerlendirilmektedir. Değerlendirmede AB’nin hukuki çerçevesinden öğrenilen esaslar 

izlenmektedir. Aşağıdaki alt bölümlerde, AB’nin hukuki dokümanlarının ana unsurlarına ilişkin olarak AB 

ve Türkiye’nin hukuki ve düzenleyici çerçeveleri karşılaştırılmaktadır. Her bir konu için iki Ek 

sunulmaktadır: Bunlardan ilki, değerlendirmenin sonuçlarını tüm detaylarıyla tablo halinde içermektedir. 

İkincisinde ise ilgili AB Direktiflerinin Türk kanunları ile madde madde şeklinde daha kapsamlı bir 

karşılaştırması sunulmaktadır. 

Müktesebata Uyum ve İnceleme Raporu 5 kitapçığa ayrılmıştır. Bu kitapçıkta İstatistik ele alınmaktadır. 
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2. Enerji İstatistikleri 

2.1. Enerji İstatistikleri ve Hesapları Mevzuatı (AB) 

Üye Devletlerin Eurostat’a ilettiği istatistiklere dayanarak verimli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermek 

için Avrupa Birliği, şahısların, hanelerin, hükümetlerin, işletmelerin ve diğer kuruluşların kararlarını 

desteklemek için Eurostat’tan, ulusal istatistik enstitülerinden ve diğer ulusal kurumlardan tarafsız ve 

güvenilir istatistiklerin akışına ihtiyaç duymaktadır. Yönetmelik (EC) 223/2009, Bölüm II, Madde 4’e göre 

“Avrupa İstatistik Sistemi (AİS), Topluluk istatistik kurumu olan Komisyon (Eurostat) ile ulusal istatistik 

enstitüleri (UİE’ler) ve her bir Üye Devlette Avrupa istatistiklerinin oluşturulması, sunulması ve 

yayılmasından sorumlu diğer ulusal kurumlar arasındaki ortaklıktır.”  

Eurostat çok çeşitli istatistikler sunmaktadır. Enerji piyasalarına (petrol, kömür, gaz ve elektrik) ilişkin 

olarak Eurostat, enerji fiyatlarına ve ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin verileri yayımlar ve 2050’ye 

kadar olan enerji trendlerinin projeksiyonunu çıkarır2. Enerji istatistikleri genellikle Görev 1 kapsamında 

yer almaktadır. Ayrıca ekonomik ve çevresel verileri, uzamsal bilgileri, enerji üretimini, tüketimi, Avrupa 

Birliği (AB) ve yurt dışındaki vergilendirmeyi ve fiyatları kapsayan çeşitli enerji istatistikleri de 

tutulmaktadır. Bu bölümde ağırlıklı olarak ele alınacak olan istatistikler, ekonomi, enerji ve çevre ile ilgili 

verileri kapsayan enerji istatistikleridir. Bu istatistik ve hesapların Görev 1 yerine Görev 2 kapsamında 

yer almasına rağmen çoğu hesap, ekonomi, enerji ve çevreyle ilgili halihazırda mevcut verilerin ulusal 

hesapların muhasebe ilkeleriyle tutarlı bir şekilde yeniden düzenlenmesiyle derlendiğini; bu yüzden 

verilerin kaynağı olan UİE’ler için hesapların sunulmasına ilişkin kaynak gereksinimlerinin oldukça küçük 

olabildiğini anlamak önemlidir. 

Enerji ve çevre hesapları son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmektedir ve ekonomi, enerji ve çevre 

arasındaki karşılıklı etkileşimlere dair verilere yönelik politika ihtiyaçları da bu doğrultuda artmaktadır.3 

Avrupa Birliği dışında hesaplar ayrıca Birleşmiş Milletler’in 2015 sonrasına yönelik sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ve OECD, UNEP ve ILO’nun yeşil büyüme, yeşil ekonomi, yeşil işlere vb. yönelik 

girişimlerine ilişkin birleştirici bir çerçeve olarak talep görmektedir. AB düzeyindeki özel örnekler, Avrupa 

2020 stratejisini, kaynak verimliliği hakim girişimini ve 7. Çevre Eylem Planını (2020) içermektedir. Şekil 

2’de alandaki düzenleme çalışmalarının gelişimi ana hatlarıyla gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3: AB’nin Enerji İstatistikleri ve Hesaplarına İlişkin Hukuki ve Düzenleyici Çerçevesinin 
Gelişimi 

 
  

                                                   
2 Bkz. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports 
3 Avrupa İstatistik Sistemi Komitesinin 21. Toplantısı, gündemin 24. maddesi: 
Çevre Hesapları Çalışma Programına İlişkin Avrupa Stratejisi Hedef 2.21, (Lüksemburg, Mayıs 2014).  

2008 2009

Regulation (EU) 223/2009

2011 2014

Regulation (EU) 538/2014

Regulation (EU) 1099/2008 Regulation (EU) 691/2010Yönetmelik (EU) 1099/2008 Yönetmelik (EU) 691/2010 

Yönetmelik (EU) 233/2009 Yönetmelik (EU) 538/2014 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
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Diğer Direktifler 

Enerji istatistikleri ve hesaplarına ek olarak, doğal gaz (bölüm 2.1), elektrik (bölüm 3.1), yenilenebilir 

enerji (bölüm 4.1) ve enerji verimliliği (bölüm 5.1) mevzuatı ile ilgili bazı Direktif ve Yönetmeliklerde 

istatistiksel raporlama zorunlu kılınmaktadır. Bu raporlama şartları, gerektiği şekilde her bir ilgili mevzuat 

bölümünde tanımlanmakta ve ayrıca bütünlük sağlanması için bu enerji istatistikleri ve hesapları 

bölümünde de ele alınmaktadır.  

Veri kaynakları 

Yönetmelik (EU) 1099/2009, Madde 3’e göre Üye Devletler, “Enerji ürünleri ve bunların Topluluktaki 

toplam miktarlarına ilişkin verileri aşağıdaki kaynaklardan derleyecektir: 

 Birincil ve dönüştürülmüş enerji üretim, ticaret, dağıtım ve iletim şirketleri, ve enerji ürünlerini 

ithal ve ihraç eden kurumlara yönelik spesifik istatistiksel araştırmalar; 

 İmalat sanayisi ve taşımacılık sektörlerindeki ve haneler de dahil olmak üzere diğer 

sektörlerdeki nihai enerji kullanıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen diğer istatistiksel 

araştırmalar;   

 Diğer istatistiksel tahmin prosedürleri veya elektrik ve gaz piyasalarının düzenleyicileri gibi 

idari kaynaklar dahil olmak üzere diğer kaynaklar.” 

Enerji ve çevresel modüllere ilişkin Yönetmelik (EU) 691/2011’de Üye Devletlerin “aşağıda belirtilen 

farklı kaynakların bir kombinasyonunu kullanarak ve idari basitleştirme ilkesini uygulayarak gerekli 

verileri toplaması öngörülmektedir: 

 Araştırmalar; 

 Özelliklerin bazılarının tüm ünitelerde gözlemlenmediği durumlarda istatistiksel tahmin 

prosedürleri; 

 İdari kaynaklar.” 

 

AB enerji istatistikleri yönetmeliğinin başlıca hükümleri Tablo 2’de özetlenmektedir.  

Tablo 2: AB istatistikleri mevzuatının temel unsurlarının özeti 

AB 

müktesebatının 

temel unsurları 

Açıklama Mevzuat 

Emisyonlar 
 64 endüstri grubunun ve hanelerin sebep olduğu 

14 farklı gazı gösteren emisyon hesapları 

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik Yönetmelik 

691/2011/EU, 

Madde  3 

Vergiler 
 Enerji, ulaştırma (yakıt dışında), kirlilik ve 

kaynaklara dair 4 vergi türünün ayrımının yapıldığı çevre 

vergileri   

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik  Yönetmelik 
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 64 endüstri grubu, haneler ve yerleşik 

olmayanlar için 

691/2011/EU, 

Madde 3 

Materyal akışı 

hesapları 

 Yerli çıkarma faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı 

gösteren, yaklaşık 50 materyal türüne ilişkin materyal 

akışı hesapları 

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik  Yönetmelik 

691/2011/EU, 

Madde 3 

Çevre koruma 

harcamaları 

 Yerleşik birimlerin çevre koruma hizmetlerini 

kullanımının, çevre koruma faaliyetlerine ilişkin gayri safi 

sabit sermaye oluşumunun ve çevre koruma için yapılan 

transferlerin toplamından dünyanın geri kalanı 

tarafından sağlanan finansman çıkarıldığında elde 

edilen miktar olarak tanımlanmaktadır. 

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik  Yönetmelik 

691/2011/EU, 

Madde 3 

Çevresel mal ve 

hizmetler 

 Çevresel mal ve hizmetler sektörü hesaplarında, 

ulusal hesaplardan, yapısal iş istatistiklerinden, ticari 

kayıtlardan ve diğer kaynaklardan elde edilen 

hâlihazırda mevcut bilgilerden faydalanılması 

öngörülmektedir. 

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik  Yönetmelik 

691/2011/EU, 

Madde 3 

Enerji akışı 

hesapları 

 Ulusal ekonomilerdeki yerleşik birimlerin 

ekonomik faaliyetlerine göre enerji verilerinin 

kaydedilmesi 

 Doğal enerji girdileri, enerji ürünleri ve enerji 

artıklarının temini ve kullanımı 

Üç değişiklik 

yapılmış 

Yönetmelik (EC) 

1099/2008 

Veri iletimi 

 Üye Devletlerin Yönetmeliğin eklerinde 

belirtilen, gizli veriler de dahil olmak üzere tüm verilerin 

Eurostat’a iletmesi öngörülmektedir. 

Yönetmelik 

538/2014/EU ile 

değişik  Yönetmelik 

691/2011/EU, 

Madde 6 

 

2.1.1. Yönetmelik (EU) No 691/2011 

Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya dair Komisyon Bildirisine ve Avrupa 2020 stratejisinin hedeflerine uygun 

olarak Yönetmelik (EU) 691/2011’de enerji-çevre politikası kararlarına dayanak olarak ekonomik 

konularla beraber çevresel konuları da tutarlı bir şekilde içeren bir veri çerçevesinin geliştirilmesi 

öngörülmektedir. Yönetmeliğin çıkarıldığı tarihte Üye Devletlerde verilerin kullanılabilirliği ve olgunluğu 

göz önüne alındığında Yönetmelikte ilk olarak emisyon hesapları, çevreyle ilgili vergi gelirleri ve materyal 

akışı hesapları (MAH) olmak üzere çevresel hesaplara ilişkin üç modül yer almaktaydı.4  

Yaklaşık 3 yıl sonra Avrupa Komisyonu, yeni modüller ve ikinci bir hesaplar dizisi getiren Yönetmelik 

538/2014 ile ilk Yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelik kapsamında öngörüldüğü şekilde yeni 

modüllerin geliştirilmesi ve uygulamaya konması Yönetmelik (EU) 538/2014 ile mümkün olmuştur.  Yeni 

                                                   
4 Modüllerin Çevresel Ekonomik Muhasebe Sistemi (SEEA) Merkezi Çerçevesine tam olarak uygun olması amaçlanmaktadır. 
SEEA çerçevesi, Ulusal Hesaplar Sistemi (UHS) ile benzer bir muhasebe yapısına sahiptir ve çevresel ve ekonomik istatistikler in 
bütünlüğünün sağlanması için UHS ile tutarlı kavram, tanım ve sınıflandırmaları kullanır. 
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Yeni yönetmelik, orijinal Yönetmeliğin kapsamını çevre koruma harcamaları, çevresel mal ve hizmetler 

sektörü (ÇMHS) ve fiziksel enerji akışları gibi yeni modülleri kapsayacak şekilde genişletmiştir.  

Üye Devletler, gizli veriler de dahil olmak üzere Yönetmelikte Ek I (hava emisyonları), Ek II (çevreyle 

ilgili vergiler) ve Ek III’te (ekonomi genelinde materyal akışı) belirtilen verileri belirtilen zaman dilimleri 

içerisinden Eurostat’a iletecektir.5 Hava emisyonlarına ilişkin hesaplar6, ekonomik faaliyet 

hesaplarındaki çevreyle ilgili vergiler ve ekonomi genelinde materyal akışı hesapları olmak üzere üç 

modülün oluşturulması ve uygulamaya konması Yönetmelik (EU) 691/2011 ile sağlanmıştır. 

Bu Yönetmelik, enerji-çevre muhasebesine ilişkin ilk Avrupa Birliği Yönetmeliğiydi. Bu Yönetmelik 

aşağıdaki uygulamaları getirmiştir: 

 64 endüstri grubunun ve hanelerin sebep olduğu 14 farklı gazı gösteren emisyon hesapları 

 Her biri 64 endüstri grubu, haneler ve yerleşik olmayanlar özelinde gösterilen enerji, ulaştırma 

(yakıt dışında), kirlilik ve kaynaklara dair 4 vergi türünün ayrımının yapıldığı çevre vergileri; 

 Yerli çıkarma faaliyetlerini, ithalat ve ihracatı gösteren, yaklaşık 50 materyal türüne ilişkin 

materyal akışı hesapları. O halde, her bir materyal türü için toplam Yerli Materyal Tüketimi = 

yerli kaynakların çıkarılması + ithalat - ihracat. 

Bu üç modüle ilişkin olarak Eurostat’a raporların sunulması, Eurostat tarafından ‘iyi düzeyde ve 

gelişmekte’ olarak değerlendirilmektedir. Yönetmelik kapsamında ilk resmi veri iletiminin, hava 

emisyonlarına ve çevreyle ilgili vergilere dair modüller için en geç 30 Eylül 2013 tarihinde ve ekonomi 

genelinde materyal akışı hesapları için en geç 31 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi 

öngörülmekteydi.   Yaklaşık 20 ülke, çevreyle ilgili vergilere ve hava emisyonları hesaplarına ilişkin 

olarak ve 24 ülke de materyal akışı hesaplarına ilişkin olarak eksiksiz veya neredeyse eksiksiz veriler 

sunmuştur. Eurostat’a göre zaman içinde kapsam (ülkelerin sayısı ve her bir tablonun tamamlanma 

derecesi), zamanlılık ve güvenilirlik sürekli olarak gelişmektedir.   

Altı Üye Devlete (İspanya, Fransa, Kıbrıs, Malta, Avusturya ve Polonya) kısmi veya genel derogasyon 

(AB’de bir uygulamanın kapsamı dışında bırakılma) tanınarak (6 Kasım 2012 tarihli Komisyon Kararı 

2012/691/EU, 8 Kasım 2012 tarihli OJ L308, s.23) iki yıl sonrasına kadar verileri sunmasına izin 

verilmiştir.  Ayrıca, AEA Anlaşması, Ek XXI’de yapılan değişikliğe göre Norveç ve İzlanda, Yönetmeliğin 

şartlarına tabidir ve İzlanda iki yıl derogasyona sahipken Lihtenştayn tamamen muaf tutulmuştur. 

Çevre koruma harcamaları hesapları, çevresel mal ve hizmetler sektörü hesapları ve fiziksel enerji akışı 

hesapları üç yeni modülün oluşturulması ve uygulamaya konması, Yönetmelik (EU) 538/2014 ile 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar, sırasıyla konsolide Yönetmelikteki Ek IV (çevre koruma harcamaları), Ek V 

(mal ve hizmetler) ve Ek VI’da (fiziksel enerji akışları) daha detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.  

Yönetmelik (EU) 691/2011, Madde 10’da gelecekte öncelikli olarak oluşturulabilecek olası yeni 

modüllerin bir listesi de tanımlanmaktadır. Bu liste, şu anda görüşülmekte olan ve hesapların yansıtıldığı 

sonraki alt bölümde kısmen aynı şekilde verilmektedir.  

 

                                                   
5Eurostat, Çevre Hesaplarına İlişkin Metodoloji Şartları (internet sitesi: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology; erişim tarihi 11 Haziran 2015)  
6Avrupa emisyon envanterleri Avrupa Çevre Ajansı tarafından derlenmektedir ve farklı sınır tanımları geçerli olduğu için hava 
emisyonu hesaplarından farklıdır.  
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2.1.2. Diğer Düzenlemeler 

Önceki paragrafta belirtildiği gibi Yönetmelik (EC) 1099/2008’de Topluluğun istatistik kurumunda 

karşılaştırılabilir yıllık, aylık ve kısa dönemli aylık enerji istatistiklerinin üretilmesi, iletimi, 

değerlendirilmesi ve yayılmasına ilişkin ortak bir çerçeve oluşturulmaktadır. Bu düzenlemeler, bu 

projede Görev 1 kapsamında yer almaktadır (bkz. başlangıç raporu). 

Yönetmelik (EU) 691/2011, Madde 10’da gelecekte öncelikli olarak oluşturulabilecek olası yeni 

modüllerin bir listesi de tanımlanmaktadır. İleriye dönük olarak potansiyel bir üçüncü hesaplar dizisi de 

şu anda görüşülmektedir ve şunları içermektedir: 

 Deneyimli Üye Devletlerden oluşan bir görev ekibinin verilerin toplanmasına ilişkin bir çerçeve 

oluşturduğu Çevreyle İlgili Transferler (sübvansiyonlar).  

 ÇMHS’ye dair yeni bir modülün uygulamaya konmasıyla birlikte kaynak yönetim faaliyetlerine 

odaklanılan Kaynak Kullanım ve Yönetim Harcamaları Hesapları (KKYHH). 

 Kavramsal çalışmaların ilerleme sağladığı ancak temel verilerde eksiklik yaşanan su akış 

hesapları. 

 SEEA ile tutarlı olarak Ormanlara İlişkin Entegre Çevresel ve Ekonomik Muhasebenin 

geliştirilmesiyle Orman Hesapları.  

Eurostat’a göre kapsam dahilindeki istatistiksel Direktif ve Yönetmelikler çok sayıda ve çok çeşitlidir. Bu 

raporda anlatılan enerji istatistikleri düzenlemelerinin ötesinde başka Direktif ve Yönetmelik dokümanları 

kapsamında düzenlenen ek veri ve istatistikler, enerji sektörüyle ilgili spesifik amaçlarla ilgili olabilir: 

enerji sektöründe veya enerji-yoğun endüstrilerde istihdam ve değer yaratımı, demografik gelişme 

(enerji talebiyle ilgili) ve enerji altyapısına ilişkin uzamsal bilgiler.7 Ancak bu raporun kapsamında bir 

analiz yer almamaktadır. Halkın erişimine açık verilere genel bir bakış için farklı istatistiklere ilişkin 

hukuki dayanağın açıklandığı Eurostat internet sitesine8 bakın. 

Enerji 

Enerji miktarlarına ilişkin veri koleksiyonlarını kapsayan ana mevzuat, Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyinin enerji istatistiklerine dair 22 Ekim 2008 tarihli ve (EC) 1099/2008 sayılı Yönetmeliğidir. 

Bu Yönetmelik, kabul edilişinden bu yana üç kez değiştirilmiştir9: 

 Yıllık nükleer istatistiklerin oluşturulmasına ve NACE Rev. 2’ye göre metodolojik referansların 

uyarlanmasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin enerji istatistiklerine dair 22 

Ekim 2008 tarihli ve (EC) 1099/2008 sayılı Yönetmeliğinde değişiklik yapan 20 Eylül 2010 

tarihli Komisyon Yönetmeliği (EU) 844/2010. 

 Aylık ve yıllık enerji istatistiklerine ilişkin güncellemelerin uygulamaya konmasına ilişkin olarak, 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin enerji istatistiklerine dair (EC) 1099/2008 sayılı 

Yönetmeliğinde değişiklik yapan 13 Şubat 2013 tarihli Komisyon Yönetmeliği (EU) 147/2013.  

                                                   
7 AB INSPIRE Direktifinde (Direktif 2007/2/EC) yer alan uzamsal bilgi şartlarının tanımı için bu projedeki görev 1.2’ye ilişkin raporla 

kıyaslama yapın. 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/web/main 
9 Enerji miktarlarına ilişkin veri koleksiyonlarını zorunlu kılan Yönetmeliklerin birleştirilmiş bir sürümü şu adreste bulunabi lir. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=celex:02008r1099-20140521; erişim tarihi: 15.06.2015. 
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 Hanelerde yıllık enerji tüketim istatistiklerinin uygulamaya konmasına ilişkin olarak, Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyinin enerji istatistiklerine dair (EC) 1099/2008 sayılı Yönetmeliğinde 

değişiklik yapan 24 Nisan 2014 tarihli Komisyon Yönetmeliği (EU) 431/2014.  

 

Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Enerji  

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiye ilişkin ulusal hedefler, Direktif 2001/77/EC ve Direktif 

2003/30/EC’de önce değişiklik yapan ve daha sonra bu direktifleri ilga eden, Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin kullanımının teşvik edilmesine dair 

23 Nisan 2009 tarihli ve 2009/28/EC sayılı Direktifinde ortaya konmaktadır. Bu ulusal hedefler, 2020’de 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payının %20 olmasına ilişkin AB hedefiyle tutarlıdır. Bu 

Direktifte ayrıca yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payına ilişkin istatistiksel muhasebe 

kriterleri de ortaya konmaktadır (bkz. alt bölümler). 

Fiyatlar: Elektrik ve Doğal Gaz 

Endüstriyle son kullanıcılar için elektrik ve doğal gaz fiyatları verilerinin toplanmasına ilişkin hukuki 

dayanak, endüstriyel son kullanıcılara uygulanan gaz ve elektrik fiyatlarının şeffaflığının geliştirilmesine 

yönelik bir Topluluk prosedürüyle ilgili 22 Ekim 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 

2008/92/EC’dir. 

Hanelere yönelik elektrik ve doğal gaz fiyatları gönüllü olarak toplanmaktadır. 

Acil Durum Petrol Stokları 

Acil durum petrol stoklarına dair verilerin toplanmasına ilişkin hukuki dayanak, Üye Devletlerin minimum 

düzeyde ham petrol ve/veya petrol ürünü stokları bulundurması yönünde bir yükümlülük öngören 14 

Eylül 2009 tarihli Konsey Direktifi 2009/119/EC’dir.  

Geleceğe Yönelik Enerji Politikası 

24 Ekim 2014’te AB Devlet ve Hükümet Başkanları, 2030 yılına yönelik başlıca hedefleri ve iklim ve 

enerjiye ilişkin AB çerçevesinin mimarisini kararlaştırmıştır (EUCO 169/14). 

22 Ocak 2014’te Avrupa Komisyonu, 2020-2030 dönemine ilişkin iklim ve enerji hakkında Bildirim 

Politikası çerçevesini kabul etmiştir; enerji ve iklim hedefleri 2030’a kadar yerine getirilecektir 

(COM/2014/015 final). 

15 Aralık 2011’de Avrupa Komisyonu, bir yandan enerji arzının güvenliğini ve rekabetçiliğini sağlarken 

AB’nin karbon giderme hedefini yerine getirmenin sebep olduğu zorlukları değerlendirdiği Enerji Yol 

Haritası Bildirisi 2050’yi (COM/2011/0885 final) kabul etmiştir. Enerji Yol Haritası 2050, tüm paydaşlarla 

birlikte uzun dönemli bir Avrupa çerçevesi oluşturmaya yönelik dayanağı teşkil etmektedir. 

8 Mart 2011’de Avrupa Komisyonu, 2050’de düşük karbonlu rekabetçi bir ekonomiye geçmeye yönelik 

Yol Haritası Bildirisini kabul etmiştir; bu bildiride Komisyon, Avrupa ekonomisini daha çok iklim dostu ve 

daha az enerji tüketen bir ekonomi haline getirmeye yönelik maliyet-etkin yolları değerlendirmektedir.  

Enerji Verimliliği 

Enerji verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik ortak tedbirler çerçevesi, Direktif 20097125/EC ve Direktif 

2010/30/EU’da değişiklik yapan ve Direktif 2004/8/EC ve 2006/32/EC’yi ilga eden, 25 Ekim 2012 tarihli 

enerji verimliliğine dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2012/27/EU’da ortaya konmaktadır. Bu 

Direktifte 2020’de enerji verimliliğine dair %20’lik hedefin tutturulması ele alınmaktadır. AB-28 enerji 
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verimliliği hedefinin nicel niteliği şu şekildedir: Birliğin 2020 enerji tüketimi, 1,483 Mtep birincil enerjiden 

veya 1,086 Mtep nihai enerjiden fazla olmayacaktır. 

Ulaştırma 

Direktif ve Yönetmelikler şunları içerir: 

 Malların ve yolcuların deniz yoluyla taşınmasına ilişkin resmi istatistiksel yayınlara dair 6 

Mayıs 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 2009/42/EC (yeniden 

şekillendirilmiş) 

 Konsey Direktifi 80/1119/EEC’yi ilga eden, iç su yollarında malların taşınmasına ilişkin 

istatistiklere dair 6 Eylül 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) 

1365/2006  

 Malların ve yolcuların karayoluyla taşınmasına ilişkin resmi istatistiksel yayınlara dair 18 Ocak 

2012 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EU) 70/2012 (yeniden 

şekillendirilmiş) 

 Demiryolu taşımacılığı istatistiklerine ilişkin 16 Aralık 2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Yönetmeliği (EC) 91/2003  

 Yolcuların, kargoların ve postaların hava yoluyla taşınmasına ilişkin resmi istatistiksel 

yayınlara dair 27 Şubat 2003 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (EC) 

437/2003  

Son olarak bazı uzamsal bilgiler istenebilir.  

2.1.3. Avrupa Birliği’ndeki Uygulama 

Bu alt bölümde Eurostat’ın rolüne kısaca değineceğiz. Muhasebe yöntemleri açısından mevcut 

uygulamalara ilişkin olarak okuyucuları bu projedeki Görev 1 kapsamında yayımlanacak rapora 

yönlendiriyoruz. 

Yönetmelik (EU) 691/2011, Madde 10’a göre Eurostat, “veri kalitesi ve veri toplama yöntemlerini daha 

da geliştirerek verilerin kapsamı ve karşılaştırılabilirliğini artırmayı ve iş ve idare çevreleri üzerindeki idari 

yükü azaltmayı” amaçlamaktadır. Yönetmelik (EU) No. 691/2011 ve Yönetmelik (EU) No. 538/2014’ün 

şartlarına uymak için Eurostat, her bir modül için veri toplama ve derleme aşamalarında izlenmesi 

gereken farklı adımlara yönelik çerçeveleri oluşturur ve yayılmasını sağlar. Doğru ve karşılaştırılabilir bir 

çevre hesabı oluşturmak için her bir metodolojik raporda onaylanan veya tavsiye edilen veri 

kaynaklarının yanı sıra başka birçok istatistiksel özellik de tanımlanmaktadır.10 

Bölüm 1’de belirtildiği gibi, yaklaşık 20 ülke, çevreyle ilgili vergilere ve hava emisyonları hesaplarına 

ilişkin olarak ve 24 ülke de materyal akışı hesaplarına ilişkin olarak eksiksiz veya neredeyse eksiksiz 

veriler sunmuştur. Eurostat’a göre kapsam (ülkelerin sayısı ve her bir tablonun tamamlanma derecesi), 

zamanlılık ve güvenilirlik sürekli olarak gelişmektedir.  Altı Üye Devlete (İspanya, Fransa, Kıbrıs, Malta, 

Avusturya ve Polonya) kısmi veya genel derogasyon (AB’de bir uygulamanın kapsamı dışında 

bırakılma) tanınarak (6 Kasım 2012 tarihli Komisyon Kararı 2012/691/EU, 8 Kasım 2012 tarihli OJ L308, 

s.23) iki yıl sonrasına kadar verileri sunmasına izin verilmiştir. Ayrıca, AEA Anlaşması, Ek XXI’de yapılan 

                                                   
10Avrupa Komisyonu, Eurostat, Çevre Hesapları: Metodoloji, internet sitesi: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology; erişim tarihi 11 Haziran 2015.  
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değişikliğe göre Norveç ve İzlanda, Yönetmeliğin şartlarına tabidir ve İzlanda iki yıl derogasyona 

sahipken Lihtenştayn tamamen muaf tutulmuştur.  
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2.2. Enerji İstatistikleri ve Enerji Hesapları Mevzuatı (Türkiye) 

 

 

Şekil 4: Türkiye’de Enerji İstatistiklerine Dair Hukuki ve Düzenleyici Çerçevenin Gelişimi 
 

2.2.1. Türkiye İstatistik Kanunu (5429 sayılı  Kanun) 

10 Ekim 2005’te yayımlanan bu Kanun, resmi istatistiklerin üretimine ilişkin temel ilkeleri ve standartları 

belirlemektedir. Bu Kanun ayrıca ilgili kurumlara yetki vermekte ve kamu kuruluşları arasındaki veri 

paylaşım sürecini koordine etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Kanunda istatistik üretim, derleme, 

değerlendirme, yayımlama ve dağıtım süreçleri tanımlanmaktadır.  

Kanuna tabi kuruluşlar, veri sorgulamalarına yanıt verme, verilerin kategorize edilmesi, verilerin 

tutarlılığının kontrol edilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması gibi talimatlara uymakla yükümlüdür. Bu 

bağlamda BOTAŞ, EÜAŞ, EPDK, Eti Maden İşletmeleri, MTA, TAEK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, 

TEMSAN, TKİ, TPAO, TTK, ve BOREN gibi kamu kuruluşları, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa 

uygun olarak enerji istatistiklerini derlemeli ve raporlamalıdır. Bu ilke aynı zamanda, TEİAŞ’ın Türkiye 

İstatistik Kanununa (5429 sayılı Kanun) göre verileri derlemesinin ve paylaşılmasının öngörüldüğü 

Elektrik Piyasası Kanunu’nda da belirtilmektedir. 

2.2.2. ETKB İstatistik Sistemi Yönetmeliği 

4 Nisan 2014’te çıkarılmış olan bu Yönetmelik, enerji piyasalarındaki kamu kuruluşları arasında bir veri 

paylaşım platformu kurmak için tasarlanmış ESIS “Stratejik Yönetim ve İstatistik Sisteminin” amaç, 

bağlam ve ilkelerini kolaylaştırmaktadır.  Bu Yönetmeliğin temel amacı, ETKB’nin bağlı kuruluşlarından 

enerjiyle ilgili verilerin toplanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Bu Yönetmelik, ESIS projesine dahil olan hesap ve politikaların doğru bir şekilde hesaplanmasını 

sağlamak için yayımlanmıştır.  Bu hesaplar, enerji politikalarının belirlenmesi, politikaların izlenmesi, arz 

güvenliğinin izlenmesi, genel enerji dengesi ve sera gazı emisyonları olarak ifade edilebilir. Ayrıca, bu 

Yönetmelik coğrafi bilgi sistemine uygun olarak verilerin toplanması, verilerin depolanması, verilerin 

işlenmesi ve ETKB ile bağlı kuruluşları arasında veri iletimine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Enerji Piyasası 
Bildirim Yönetmeliği 

5429 sayılı Türkiye 
İstatistik Kanunu 

ETKB'nin İstatistik 
Sistemi Veri Yönetmeliği 
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2.2.3. Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği  

27 Mayıs 2014’ye yayımlanmış olan bu Yönetmelik, EPDK’dan sorgulanan enerji verilerinin 

toplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.  Bu Yönetmelik, piyasaların izlenmesi, veri analizi 

ve veri raporlama gibi süreçleri kapsar.  Bu Yönetmelik ayrıca Elektrik Piyasası, Doğal Gaz Piyasası, 

Petrol Piyasası ve LNG Piyasası gibi enerji piyasalarının her biri için 4 bildirim yükümlülük tablosunu 

içerir.  Bu tablolar, veri kategorilerini, bildirim türünü ve EPDK’ya iletilecek verilere ilişkin bildirim süresini 

gösterir. 

2.3. Enerji İstatistikleri ve Enerji Hesapları Mevzuatı (Fark Analizi) 

2.3.1. Mevcut Türk Mevzuatının AB Müktesebatı ile Karşılaştırmalı Analizi 

Bu bölümde, kısım 2.1’de açıklandığı gibi enerji istatistiklerine ilişkin AB mevzuatına göre Türkiye’nin 

mevzuatının farklılıklarının bir değerlendirmesi sunulmaktadır. 2.1’de giriş bölümünde belirtilen esas 

konular şunları içerir: 

 Hava emisyonları 

 Vergiler 

 Materyal akışı hesapları 

 Çevre koruma harcamaları 

 Çevresel mal ve hizmetler 

 Enerji akışı hesapları 

 Veri iletimi 

İlgili Türk kanun ve yönetmelikleri de bölüm 1.2’de sunulmuştur.  

Hava Emisyonları 

AB yönetmeliği, hava emisyonlarının ekonomik üretim ve endüstriler ve haneler tarafından 

gerçekleştirilen tüketim faaliyetleri ile bağlantısının kurulmasını gerektirmektedir.  Hava emisyonlarına 

ilişkin hesaplarda, hava emisyonlarına ilişkin veriler, ulusal hesaplar sistemiyle (yani Avrupa için ESA) 

uyumlu bir şekilde kaydedilir ve sunulur. ESA 95’te görülebileceği gibi ulusal ekonomilerin hava 

emisyonları, bunlara sebep olan ekonomik faaliyetlerin dökümüyle birlikte kaydedilir. Türkiye’deki 

mevzuat ise sera gazı emisyonlarına odaklanmıştır ve daha kapsamlı gaz emisyon kayıtlarını içermez 

ve ekonomik üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon akışını izlemez. 

AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin AB istatistiksel standardını kabul 

etmesi gerekecektir. 

Vergiler 

Avrupa Birliği’nde istatistik yönetmeliğinde, ulusal ekonomilerin çevreyle ilgili vergi gelirlerinin ekonomik 

faaliyete göre kaydedilmesi öngörülmektedir.  Ekonomik faaliyetler hem üretim hem de tüketimden 

oluşur; öngörülen vergi kategorileri, enerji vergilerini, ulaştırma vergilerini, kirlilik vergilerini ve kaynak 

vergilerini kapsar.  Türkiye’de belediye ile ilgili çevresel vergi faaliyetlerine odaklanılması, ulaşım 

araçlarının emisyon vergisi gibi çevreyle ilgili daha kapsamlı vergileri temsil etmez. 
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AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin AB istatistiksel standardını kabul 

etmesi gerekecektir. 

Materyal Akışı Hesapları 

AB düzenlemelerinde Üye Devletlerin ayrıntılı materyal akışı bilgileri sunması öngörülmektedir.  Bu 

bilgiler ayrıca ulusal ekonomiler için ekonomi genelinde materyal akışı göstergelerinin derlenmesi için 

de kullanılmaktadır. Ekonomi genelinde materyal akışı hesapları, hava ve su akışları hariç olmak üzere 

yıllık kütle birimleri olarak ölçülen tüm katı, gaz ve sıvı materyalleri kapsar. Türkiye’deki enerji 

istatistikleri, materyal akışlarına dair verileri içermez. 

AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin istatistiklerine materyal akışlarını 

dahil etmesi gerekecektir. 

Çevre Koruma Harcamaları 

Yerleşik birimlerin çevre koruma hizmetlerini kullanımının, çevre koruma faaliyetlerine ilişkin gayri safi 

sabit sermaye oluşumunun (GSSSO) ve önceki öğelerin aynısı olmayan çevre koruma için yapılan 

transferlerin toplamından dünyanın geri kalanı tarafından sağlanan finansman çıkarıldığında elde edilen 

miktar olarak tanımlanan çevre korumaya ilişkin ulusal harcama verilerinin derlenmesine olanak 

tanınması. Türkiye’deki mevcut istatistiklerde çevreyle ilgili harcamaların yerleşik birimlere ve koruma 

faaliyetlerine göre detaylı dökümü gösterilmemektedir. 

AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin AB istatistiksel standardını kabul 

etmesi gerekecektir. 

Çevresel Mal ve Hizmetler  

Çevresel ürünleri üreten ulusal ekonomi üretim faaliyetlerine dair verilerin ESA kapsamında raporlanan 

verilerle uyumlu bir şekilde kaydedilmesi ve sunulması.  Çevresel mal ve hizmetler sektörü hesaplarında, 

ulusal hesaplardan, yapısal iş istatistiklerinden, ticari kayıtlardan ve diğer kaynaklardan elde edilen 

halihazırda mevcut bilgilerden faydalanılmalıdır. Türkiye’nin istatistik kurumu şu anda çevresel mal ve 

hizmetlere ilişkin raporlama yapmamaktadır. 

AB müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye’nin istatistiklerine çevresel mal ve 

hizmetleri dahil etmesi gerekecektir. 

Enerji Akışı Hesapları 

AB’deki fiziksel enerji akışı hesaplarında ulusal ekonomilerdeki yerleşik birimlerin ekonomik 

faaliyetlerine göre enerji verileri kaydedilmektedir. Doğal enerji girdileri, enerji ürünleri ve enerji 

artıklarının temini ve kullanımı hakkında veriler sunulmaktadır. Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve 

biriktirmeyi içermektedir. Türkiye’deki istatistiklerde sunulan veriler, AB standartlarıyla (ve aslında 

uluslararası standartlarla) tam uyum içindedir. 

Türkiye’deki enerji akışı hesapları, AB’nin düzenleyici şartlarıyla tam olarak uygunluk göstermektedir. 

Veri İletimi 

Avrupa Birliği’nde Üye Devletler, gizli veriler de dahil olmak üzere Eklerde (ve bu bölümde) tanımlanan 

verileri Avrupa Komisyonu’na (yani Eurostat’a) iletmelidir. Türkiye bir Üye Devlet olmadığından böyle bir 

yükümlülüğe sahip değildir. İstatistiksel raporlamaya fazla ilgi gösterilmemektedir.  

Türkiye şu anda verilerini Eurostat’a raporlamakla yükümlü değildir, ancak Avrupa Birliği’ne katılınca bu 

yükümlülüğe sahip olacaktır. 
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Aşağıdaki tabloda AB enerji istatistikleri düzenlemelerine ilişkin fark analizi özetlenmektedir. 

Tablo 3: AB enerji istatistikleri mevzuatına ilişkin fark analizinin özeti 

 

AB müktesebatının 

temel unsurları 
Farklılık değerlendirmesi 

Hava emisyonları 

 Sera gazı emisyonlarına yeterli ölçüde odaklanılmamaktadır. 

 Daha kapsamlı gaz emisyon kayıtları ve ekonomik üretim ve tüketim 

faaliyetlerinde kaynaklanan emisyon akışlarına ilişkin verilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 Kayıtlar, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine uygundur. 

Vergiler 

 Kayıtlar yalnızca belediye birimlerinden toplandığı için kapsam 

yetersizdir ve ulaşım araçlarının emisyon vergisi gibi daha geniş kapsamlı 

çevre vergilerini içermemektedir.  

Materyal akışı 

hesapları 

 Raporlama yapılmamaktadır. 

 

Çevre koruma 

harcamaları 

 Çevreyle ilgili harcamaların yerleşik birimlere ve koruma faaliyetlerine 

göre detaylı dökümü gösterilmemektedir. 

 

Çevresel mal ve 

hizmetler 

 Raporlama yapılmamaktadır. 

 

Enerji akışı 

hesapları 

 Enerji dengesi hesabı, AB düzenlemelerinde belirtilen gerekli tanımı 

kapsamaktadır. 

Veri iletimi 

 Türkiye bir Üye Devlet olmadığından Eurostat’a sınırlı raporlama 

yapılmaktadır. 

 

 

2.3.2. Uyumlaştırma Seçenekleri  

Enerji istatistikleri alanında uyumlaştırmaya ilişkin olarak Türkiye için farklı uyumlaştırma seçenekleri 

yoktur: Tüm Üye Devletler, Eklerde belirtilen düzenleyici standartları kabul etmeli ve buna göre verileri 

Eurostat’a raporlamalıdır. Bu, tutarsızlıkların önlenmesi ve Avrupa Birliği’ndeki enerji ve çevre 

faaliyetlerinin eksiksiz bir resminin oluşturulması için gereklidir. Bu yüzden aşağıdaki tabloda 

uyumlaştırma seçenekleri yerine uyumlaştırma ihtiyaçları belirtilmektedir. 
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Tablo 4: Enerji istatistiklerinde uyumlaştırma ihtiyaçlarına genel bakış 
AB müktesebatının 

temel unsurları 
Uyumlaştırma ihtiyacı 

Hava emisyonları 
 Türkiye’deki istatistikler, Eklerde öngörüldüğü şekilde hava 

emisyonlarını tüm yönleriyle kapsamalıdır. 

Vergiler 
 Türkiye’deki istatistikler, Eklerde öngörüldüğü şekilde çevre vergilerini 

tüm yönleriyle kapsamalıdır.  

Materyal akışı 

hesapları 

 Raporlama yapılmaya başlanması 

 

Çevre koruma 

harcamaları 

 Türkiye’deki istatistiklerde çevreyle ilgili harcamaların yerleşik 

birimlere ve koruma faaliyetlerine göre detaylı dökümünün gösterilmesi 

uygulamasının başlaması gerekmektedir. 

Çevresel mal ve 

hizmetler 

 Raporlama yapılmaya başlanması 

 

Enerji akışı 

hesapları 
 Uyumlaştırma ihtiyacı yok 

Veri iletimi 

 Bir Üye Devlet olarak Türkiye, raporlama yükümlülüklerine tabi 

olacaktır. 

 

 

2.4. Enerji İstatistikleri ve Hesaplarının Özeti 

Enerji istatistikleri alanında Türkiye’nin veri toplama kapsamını AB müktesebatının şartlarını 

karşılayacak şekilde genişletmesi gerekecektir. Şu anda yalnızca enerji dengesi hesapları, enerji 

istatistikleri ile ilgili AB düzenlemelerinde öngörülen gerekli kapsamı tam olarak karşılamaktadır. 

Emisyonlar ve çevre vergileri gibi bazı alanlarda Türkiye’deki mevcut istatistikler, AB’de öngörülen 

istatistiksel şartlara göre eksikken materyal akışı hesapları ve çevresel mal ve hizmetler gibi diğer 

alanlarda şu anda hiçbir raporlama yapılmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

katılmasının ardından istatistiksel verileri artırması ve bunları Eurostat’a raporlaması gerekecektir. 

Ancak bazı Üye Devletlerin yeni istatistik şartlarının uygulanmasına ilişkin son tarihlere uymakta 

güçlükler yaşamasının ardından onlara uyumlaştırma faaliyetleri için ek süre verilmiş olduğu da 

bilinmelidir.  
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EK 

 

Ek 1 - Enerji İstatistikleri ve Hesapları (Ayrıntılı Karşılaştırma Tablosu) 

 

No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm 

Değerlendirme ve   

Açıklamalar 

1 Ekonominin çevre üzerindeki baskılarını izlemenin bir yolu olarak çevresel ekonomi hesapları; tanımlar 

1.1  

‘Hava emisyonlarının’ tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“ulusal ekonomiden (üretim veya tüketim 

süreci) gaz veya partikül maddelerin 

atmosfere (çevre sisteminin bir parçası olarak) 

fiziksel akışı” 

“atmosfere salınan ve sera 

gazı etkisine sebep olacak 

şekilde ısıyı hapseden gaz 

emisyonu” (TÜIK, Sera Gazı 

Emisyonu) 

Tanım, gaz emisyonlarının 

fiziksel akışını 

içermemektedir. 

1.2 

‘Çevreyle ilgili verginin’ tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“vergi matrahı, çevre üzerinde kanıtlanmış ve 

spesifik bir olumsuz etkisi olan bir şeyin 

fiziksel bir birimi olan ve ESA (Avrupa 

Hesaplar Sistemi) 95’te vergi olarak 

tanımlanan bir vergi” 

“vergi matrahını belediye 

birimlerinin çevre 

faaliyetlerinin oluşturduğu bir 

vergi” (TÜİK, Kamu Sektörü 

Çevre Harcama İstatistikleri) 

Tanım, ulaşım araçlarının 

emisyon vergisi gibi diğer ilgili 

vergileri kapsamamaktadır. 

1.3 

‘Ekonomi çapında materyal akışı 

hesaplarının’ tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“ulusal ekonomilere materyal girişlerinin, 

ekonomideki materyal stokundaki 

değişikliklerin ve diğer ekonomilere veya 

çevreye giden materyal çıkışların tutarlı bir 

şekilde derlenmesiyle elde edilen kayıtlar” 

Belirli bir ayrı tanım yoktur. 

Belirtilmemektedir ancak giriş-

stok-çıkış kavramı genel 

olarak kabul edilen bir ilkedir. 

1.4 

‘Çevre koruma harcamalarının’ 

tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“yerleşik birimlerin çevre korumaya tahsis 

ettiği ekonomik kaynaklar. Çevre koruma, ana 

amacı kirliliğin ve çevreyi bozucu diğer 

unsurların önlenmesi, azaltılması ve ortadan 

kaldırılması olan tüm faaliyet ve eylemleri 

içerir.” 

“üretim ve tüketim 

faaliyetlerinden kaynaklanan 

çevre kirliliğinin önlenmesi 

ve azaltılmasına yönelik 

harcamalar” (TÜİK, Kamu 

Sektörü Çevre Harcamaları 

İstatistikleri, Özel Sektör 

Türkiye’deki ilgili tanım, AB 

mevzuatında öngörülen 

tanımı kapsamaktadır. 
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No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm 

Değerlendirme ve   

Açıklamalar 

Çevre Harcamaları 

İstatistikleri) 

1.5  

‘Çevresel mal ve hizmetler 

sektörünün’ tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“bir ulusal ekonominin çevresel ürünler 

(çevresel mal ve hizmetler) üreten üretim 

faaliyetleri” 

belirtilmiyor belirtilmiyor 

1.6 

‘Fiziksel enerji akışı hesaplarının' 

tanımı 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

2) 

“ulusal ekonomilere fiziksel enerji akışlarının, 

ekonomide dolaşımda olan akışların ve diğer 

ekonomilere veya çevreye giden çıkışların 

tutarlı bir şekilde derlenmesiyle elde edilen 

kayıtlar” 

Birincil enerji kaynakları, 

stok değişimleri ve tüketici 

endüstrilere fiziksel enerji 

akışı denge hesabı olarak 

derlenmektedir. (ETKB) 

Tanım, çevreye giden enerji 

akışını kapsamamaktadır. 

2 
Çevresel Ekonomik Muhasebe Sistemi (ÇEMS) Merkezi Çerçevesine tam uygunluk gösteren Avrupa çevresel ekonomi hesaplarının 

toplanması, derlenmesi, iletilmesi ve değerlendirilmesine yönelik ortak bir çerçeve olan çevresel ekonomik hesap modülleri 

2.1 

Ek I’de belirtildiği şekilde hava 

emisyonlarına ilişkin bir çevresel 

ekonomik hesap olan hava 

emisyonları modülü 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Hava emisyonlarının ekonomik üretim ve 

endüstriler ve haneler tarafından 

gerçekleştirilen tüketim faaliyetleri ile 

bağlantısının kurulması.  Hava emisyonlarına 

ilişkin hesaplarda, hava emisyonlarına ilişkin 

veriler, ulusal hesaplar sistemiyle (yani Avrupa 

için ESA) uyumlu bir şekilde kaydedilir ve 

sunulur.  ESA 95’te görülebileceği gibi ulusal 

ekonomilerin hava emisyonları, bunlara sebep 

olan ekonomik faaliyetlerin dökümüyle birlikte 

kaydedilir. Yönetmelikte Ek I, Bölüm 3’te 

Sera gazı emisyonlarının 

kaydedilmesi ve CO2, CH4, 

N2O vb. dahil olmak üzere 

gaz emisyonlarına ilişkin 

verilerin sunulması. Bu 

kayıtlar, sera gazı 

emisyonları ve ekonomik 

gaz emisyonları ile üretim 

faaliyetleri arasında bağ 

kurmak için ilgili bakanlıklar 

ve sanayi birliklerinden 

Sera gazı emisyonlarına 

odaklanılmış olması 

sebebiyle, daha kapsamlı gaz 

emisyon kayıtları yoktur ve 

ekonomik üretim ve tüketim 

faaliyetlerinden kaynaklanan 

emisyon akışı 

izlenmemektedir. 
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No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm 

Değerlendirme ve   

Açıklamalar 

tanımlanan hava kirleticilerinin emisyonlarına 

dair istatistiklerin sunulması 

toplanır. Kayıtlar, BM İklim 

Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine uygundur. 

2.2 

Ek II’de belirtildiği gibi ekonomik 

faaliyet modüllerine göre 

çevreyle ilgili vergiler 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Ulusal ekonomilerin çevreyle ilgili vergi 

gelirlerinin ekonomik faaliyete göre 

kaydedilmesi.  Ekonomik faaliyetler üretim ve 

tüketimi içermektedir. 

Çevreyle ilgili vergilere dair istatistiklerin 

aşağıdaki özelliklere göre tutulması: 

- enerji vergileri 

- ulaştırma vergileri 

- kirlilik vergileri 

- kaynak vergileri 

Çevresel atıkların 

satışlarından elde edilen 

gelirler ve çevresel vergi 

gelirlerinin kaydedilmesi. Bu 

kayıtlar, yalnızca belediye 

birimlerinden 

toplanmaktadır. 

Belediye ile ilgili çevresel 

vergi faaliyetlerine 

odaklanılması, ulaşım 

araçlarının emisyon vergisi 

gibi çevreyle ilgili daha 

kapsamlı vergileri temsil 

etmez. 

2.3 

Ek III’te belirtildiği gibi ekonomi 

genelinde materyal akışı 

hesapları modülü 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Ayrıntılı materyal akışlarının sunulması. Bu 

bilgiler ayrıca ulusal ekonomiler için ekonomi 

genelinde materyal akışı göstergelerinin 

derlenmesi için de kullanılmaktadır. Ekonomi 

genelinde materyal akışı hesapları, hava ve 

su akışları hariç olmak üzere yıllık kütle 

birimleri olarak ölçülen tüm katı, gaz ve sıvı 

materyalleri kapsar. 

belirtilmiyor belirtilmiyor 

2.4 

Ek IV’te belirtildiği gibi çevre 

koruma harcamaları modülü 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Yerleşik birimlerin çevre koruma hizmetlerini 

kullanımının, çevre koruma faaliyetlerine 

ilişkin gayri safi sabit sermaye oluşumunun ve 

önceki öğelerin aynısı olmayan çevre koruma 

için yapılan transferlerin toplamından 

dünyanın geri kalanı tarafından sağlanan 

finansman çıkarıldığında elde edilen miktar 

Hem kamu sektörünün hem 

de özel sektörün cari hesap 

harcamaları (kişisel 

harcamalar ve hizmet 

alımları) ve yatırım 

harcamaları (tesis ve 

makine yatırımları) 

Çevreyle ilgili harcamaların 

yerleşik birimlere ve koruma 

faaliyetlerine göre detaylı 

dökümü gösterilmemektedir. 
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No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm 

Değerlendirme ve   

Açıklamalar 

olarak tanımlanan çevre korumaya ilişkin 

ulusal harcama verilerinin derlenmesine 

olanak tanınması. 

kapsamında kategorize 

edilen çevreyle ilgili 

harcamaların kaydedilmesi. 

2.5 

Ek V’te belirtildiği gibi çevresel 

mal ve hizmetler modülü 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Çevresel ürünleri üreten ulusal ekonomi 

üretim faaliyetlerine dair verilerin ESA 

kapsamında raporlanan verilerle uyumlu bir 

şekilde kaydedilmesi ve sunulması.  

Çevresel mal ve hizmetler sektörü 

hesaplarında, ulusal hesaplardan, yapısal iş 

istatistiklerinden, ticari kayıtlardan ve diğer 

kaynaklardan elde edilen halihazırda mevcut 

bilgilerden faydalanılmalıdır. 

Belirtilmiyor Belirtilmiyor 

2.6 

Ek VI’da belirtildiği gibi fiziksel 

enerji akışı hesapları modülü 

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

3) 

Fiziksel enerji akışı hesaplarında ulusal 

ekonomilerdeki yerleşik birimlerin ekonomik 

faaliyetlerine göre enerji verileri 

kaydedilmektedir. Doğal enerji girdileri, enerji 

ürünleri ve enerji artıklarının temini ve 

kullanımı hakkında veriler sunulmaktadır. 

Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve 

biriktirmeyi içermektedir. 

Fiziksel enerji dengesi 

istatistiklerinde birincil enerji 

kaynaklarına ve tüketen 

ekonomilere ilişkin enerji 

verileri her bir endüstri için 

ayrı ayrı kaydedilmektedir. 

Arz, ithalat, ihracat, 

istatistiksel hatalar, 

stoklardaki değişimler ve 

tüketim verilerini içerir. 

Türkiye’de enerji dengesi 

hesabı ile ilgili tanım, AB 

mevzuatında öngörülen 

tanımı kapsamaktadır. 

3 Çevresel ekonomik hesaplar; Ek I, II, III, IV, V ve VI’da belirtilen verilerin iletimi 
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No. 
AB’nin hukuki/düzenleyici 

hükümleri 

AB mevzuatında   

belirtildiği şekilde şartlar 

Türk mevzuatında   

karşılık gelen hüküm 

Değerlendirme ve   

Açıklamalar 

3.1 

Komisyona (Eurostat) İletim  

(Yönetmelik 538/2014/EU ile değişik 

Yönetmelik 691/2011/EU, Madde  

6) 

Üye Devletler, gizli veriler de dahil olmak 

üzere Eklerde belirtilen verileri Komisyona 

(Eurostat) iletir. 

Yok Yok 
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Deloitte, Birleşik Krallık merkezli garanti ile sınırlı 

özel bir şirket olan Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited ve onun her biri hukuki açıdan ayrı ve 

bağımsız birer teşekkül olan üye firmalarından 

birini veya daha fazlasını ifade etmektedir. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve onun üye 

firmalarının hukuki yapısı hakkında ayrıntılı bilgi 

için lütfen şu adresi ziyaret edin: 

www.deloitte.com/about 

Deloitte, birçok endüstriyi kapsayan kamusal ve 

özel müşterilere denetim, danışmanlık ve mali 

müşavirlik hizmetleri vermektedir. 150’yi aşkın 

ülkedeki üye firmaların global olarak bağlı ağıyla 

Deloitte, müşterilere birinci sınıf imkanlar ve 

yüksek kaliteli hizmetler sunarak onlara en 

karmaşık ticari faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları 

anlayışı kazandırır. Deloitte, bölgede hepsi 

mükemmeliyet standardını yakalamaya adanmış 

200.000 profesyonele sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji endüstrisinde DNV GL bünyesinde DNV, 

KEMA, Garrad Hassan ve GL Yenilenebilir Enerji 

Sertifikasyonu’nun gücünü birleştiriyoruz. DNV 

GL’nin 2.500 enerji uzmanı, tüm dünyadan 

müşterilerin güvenli, güvenilir, verimli ve 

sürdürülebilir enerji arzında bulunmalarında 

onlara destek oluyoruz. Yenilenebilir kaynaklar 

ve enerji verimliliği dahil olmak üzere enerji 

değer zincirine tüm dünyada bilinen test, 

sertifikasyon ve danışmanlık hizmetlerini 

sunuyoruz. Uzmanlık alanlarımız, kara ve 

denizde rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, 

geleneksel elektrik üretimi, iletim ve dağıtım, 

akıllı şebekeler ve sürdürülebilir enerji 

kullanımının yanı sıra enerji piyasaları ve 

düzenlemelerini kapsamaktadır. Test, 

sertifikasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz 

birbirinden bağımsız olarak verilmektedir. DNV 

GL hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet 

sitemizi ziyaret edin: www.dnvgl.com 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


