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İDARİ ÖZET 
 

İşbu rapor, “Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın 
Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” 
projesi Görev 1 kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Deloitte ve DNV GL ortak girişimi 
tarafından hazırlanmıştır. Görev 1’in hedefleri ve alt görevleri, ETKB’yi ve ilgili kurumlarını enerji 
sektöründe talep tahmini; planlama, istatistiksel veriler ve denge tablolarına ilişkin sorumlulukları 
konusunda kurumsal olarak değerlendirmenin yanı sıra etkili enerji bilgi sistemleri ve veri toplama 
sistemlerinin sağlanması için hangi adımların atılması gerektiği konusuna netlik kazandırmak için 
ETKB’ye uzun vadede tavsiyelerde bulunmaktır. Görev 1, enerj istatistikleri, veri toplama, denge 
tabloları, enerji talep tahmini ve enerji planlama konularında ETKB’nin kurumsal kapasitesini 
arttıracaktır. 
 
Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu (EPR), Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de kullanılan enerji talep 
tahmini ile elektrik ve gaz planlaması için kullanılan modeller arasındaki farklılıkları değerlendirerek 
öneriler sunmayı amaçlar. Bu amaca istinaden, rapor öncelikle talep tahmini ve enerji planlamada 
uluslararası olarak kabul görmüş araç ve modelleri değerlendirmekte, daha sonra da daha önceden 
yayımlanmış bir rapor olan IRR (Kurumsal İnceleme Raporu) kapsamında yapılan çalışmaları temel 
alarak Türkiye’de kullanılmakta olan talep tahmini araştırmalarında benimsenen yaklaşımı 
incelemektedir. Sonra da Türkiye ile AB çapında kullanılan mevcut modeller arasındaki farkları analiz 
etmektedir. 
 
ETKB, talep tahmini çalışmalarıyla ilgilenmiş, geçmişte ülke ülke geneli için enerji talep tahmini 
çalışmaları gerçekleştirmiş ve bu çalışmalarda MAED Modeli kullanmıştır. Bakanlık halen talep tahmini 
ile ilgilenmekte olan farklı yapılanmalara sahiptir; ama çoğu enerji talebi, kapasite planlama veya sera 
gazı emisyonlarının tahminine ilişkin tek seferlik  (ad-hoc) projeler kapsamında (örneğin LEAP veya 
MedPRO ile yapılan eski çalışmalar) yapılmıştır. Buna ek olarak, talep planlaması alanında çalışan 
kurumlar arasındaki iletişim her zaman iyi değildir. 
 
Elektrik enerjisi arz planlaması tarafında TEİAŞ, Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince uzun 
dönemli üretim planı yapmakla yükümlüdür.  TEİAŞ bunun için halen WASP modelini kullanmaktadır. 
Ancak, 2004 yılından bu yana Bakanlık tarafından yapılması gereken talep tahminine dayanması 
gereken, politikaların yansıtıldığı ve Bakanlıkça onaylanmış bir üretim planı henüz yayınlanmamıştır.  
Orta dönem için, modellemeyi temel almayan ve daha çok tecrübeye dayalı bir pratik yaklaşım 
geliştirmiştir (Kapasite Projeksiyonu). Bu projeksiyon bir planlama modeline dayalı değildir. Elektrik 
planlaması perspektifinden bakıldığında planlanan projelerin talebi karşılayıp karşılamadığının kontrolü 
amacıyla kullanılan kısa vadeli (beş yıllık) bir yaklaşımdır. Oysa, enerji sektöründeki yatırımların 
tamamlanma süresini göz önünde bulundurarak pek çok Bakanlık,  planlamada daha uzun vadelere 
bakmakta ve farklı senaryo seçenekleri altında gelecekteki enerji mixini tespit etmeyi hedeflemektedir. 
Dolayısıyla, uzun ve orta dönem için sağlıklı talep tahminlerinin ve bu tahminlere dayalı olarak farklı arz 
senaryolarını oluşturan, bu senaryoların çevre, maliyet ve arz güvenliği açılarından etkilerini irdeleyen 
planlama modellerinin kullanılması yararlı olacaktır. 
 
Danışman, Bakanlığın gelecekte enerji tedariği arz ve talep politikalarının etkisi ve sera gazı 
emisyonlarının tahminine yönelik farklı kurumların raporlama şartlarını karşılamasını sağlayacak 3 tip 
modeli temel almasını önermektedir: 
 

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

 Uzun vadede çok yakıtlı tahminleri yapabilmek, enerji verim programları ve politikalarının 
enerji talebine olan etkisinin simülasyonunu yapmayı mümkün kılmak için MedPRO veya 
LEAP gibi aşağıdan yukarıya bir talep modelinin uygulanması. Bu çalışma, ekonometrik model 
tahminleriyle uyumlu olmalıdır; örneğin, nihai kullanım modelinin sonuçları temel alınarak 
teknik ilerlemeyi gösteren bir değişken katsayısı eklenmesi 
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 WASP gibi bir arz modelinin uzun vadede farklı elektrik mixlerinin simülasyonunu yapmasını 
sağlamak. Bu model, veri olarak talep tahminlerini kullanabilir. 

 
Yapılan analizler ışığında, aşağıdaki öneriler de de ETKB ve ilgili kurumlarındaki talep modelleme 
çalışmalarına uygulanabilir: 

 Enerji verimliliği dahil olmak üzere toplam enerji talebine yönelik düzenli tahminler 
yapılması 

 Uzun vadeli talep tahminlerine yönelik farklı girişimlerin daha uyumlu hale getirilmesi 

 Uzun vadeli talep tahminleri için kullanılan verinin daha düzgün organize edilmesi ve 
paylaşımı 

 Enerji talep tahmini faaliyetlerinin daha iyi koordine edilmesi 

 Talep tahminine yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenmesi 

 Talep modellemeye bağlı olarak bir kalite kontrol prosedürü uygulanması 
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1. Arka Plan Bilgileri 
 

İşbu Enerji Talebi Hesaplama ve Planlama Raporu, “Müktesebata Uyum, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun 
Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesi Görev 1 bağlamında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile JV/Deloitte ve DNV GL arasında imzalanan Sözleşmede tanımlandığı şekilde 
hazırlanmıştır. 

Görev 1’in hedefleri ve alt görevleri, ETKB’yi ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını enerji sektöründe talep 
tahmini; planlama, istatistiksel veriler ve denge tablolarına ilişkin sorumlulukları konusunda kurumsal 
olarak değerlendirmenin yanı sıra etkili enerji bilgi sistemleri ve veri toplama sistemlerinin sağlanması 
için hangi adımların atılması gerektiği konusuna netlik kazandırmak için ETKB’ye uzun vadede 
önerilerde bulunmaktır. Görev 1, enerj istatistikleri, veri toplama, denge tabloları, enerji talep tahmini ve 
enerji planlama konularında ETKB’nin kurumsal kapasitesini arttıracaktır. 
 
Görev 1 kapsamında aşağıdakiler teslim edilmeye hazırdır: 
 

 Kurumsal Değerlendirme Raporu (IRR) 

 Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu (EPR) 

 Enerji İstatistikleri ve Hesapları Raporu (ESR) 

 Enerji Planlama ve Enerji Bilgi Sistemi Eylem Planı (EPAP) 
 
Bu görev çerçevesinde sağlanacak raporlara ek olarak, Enerji Planlama Semineri (EPS) ve Enerji 
Planlama Eğitimleri gerçekleştirilecektir. Enerji İstatistikleri üzerine Haziran ayının ilk haftasında bir 
eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler ve yapılması plananan eğitimler EPR ve ESR’nin 
tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir, bu analizlerin sonuçları da o seminer ve eğitimlerin bir 
parçası olarak kullanılacaktır. 
 
Görev 1’in ilk teslim edilen raporu olan IRR’nin son hali, Ekim 2015’te teslim edilmiştir. Raporun amacı, 
talep tahmin çalışmalarında ETKB’nin ilgili iç birimlerinin faaliyetlerini değerlendirmektir. IRR, enerji talep 
tahminlerine yönelik bilgi birikimini derinlemesine incelemiştir. Bu çerçevede, ETKB’nin organizasyonu 
ve bağlı veya ilgili kuruluşlar da incelenmiştir. Talep tahminine ilişkin mevcut mevzuat ve hükümler analiz 
edilmiş, kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anlamak amacıyla ikili görüşmeler 
yapılmıştır. Yapılan analizler kapsamında ve Bakanlığın stratejik planı göz önünde bulundurularak 
önerilerde bulunulmuştur. Öneriler kısaca şunlardır: 

 ETKB’nin Mevcut Enerji Talep Modelinde Enerji Fiyatlarının Etkisinin Göz Önünde 
Bulundurulması 

 Uzun Vadeli Enerji Talebi Modelinde Enerji Verimliliği Politikalarının Göz Önünde 
Bulundurulması 

 Uzun Vadeli Talep Tahminlerine İlişkin Farklı Girişimlerin Daha Uyumlu Hale Getirilmesi 

 Enerji Verimliliği de Dahil Olmak Üzere Toplam Enerji Talebine İlişkin Düzenli Tahminlerin 
Yapılması 

 

Görev 1’in ikinci raporu olan bu rapor, Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu (EPR), enerji talep 
tahminlerinin hesaplanmasında ve elektrik ve gaz planlamalarının yapılmasında AB düzeyinde ve 
Türkiye’de kullanılan modelleri inceleyerek farklılıkları değerlendirmeyi ve önerilerde bulunmayı 
amaçlar. 
 
Bu amaçla rapor kapsamında öncelikle talep tahmini ve enerji planlamasında kullanılan, uluslararası 
düzeyde kabul edilen modeller ve araçlar incelenecek, daha sonrasında Türkiye’de talep tahmininde 
kullanılmakta olan yaklaşım bir önceki raporda yürütülen çalışmalara dayanılarak değerlendirilecektir. 
Akabinde, Türkiye’deki mevcut modeller ile AB çapında kullanılan modeller arasındaki farklar 
incelenecektir.  
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Bu raporun bir diğer amacı da ETKB ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların talep planlama modellerini 
kullanarak pilot bir talep planlama çalışması gerçekleştirmektir. Başlangıç aşamasında bu görevin, 
ETKB’nin mevcut elektrik talep modelinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunmak ve iyileştirmeler 
yapmak, YEGM’nin MedPro modelini yeniden yürürlüğe koymasına yardımcı olmak ve bir pilot çalışma 
gerçekleştirmek olarak uyarlanması kabul edilmiştir. ETKB’nin mevcut talep modeline ilişkin söz konusu 
iyileştirmeler, bu raporun bir parçası olarak bir Excel dosyasında ibraz edilmektedir. 
 
Son olarak rapor, öneriler bölümüyle tamamlanmaktadır. Bu Enerji Planlama Raporu’nda uygulanan 
farklı adımlar şu şekilde özetlenebilir: 
 

 

.   

Talep hesaplaması, birincil enerji 
ve elektrik planlamasında 

kullanılan uluslararası alanda 
kabul edilmiş araç ve modellerin 

gözden geçirilmesi 

 
 
 

ETKB ve bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlarında kullanılan 

modellerin gözden geçirilmesi 
 

 
 

Mevcut prosedürlerin başta AB 
tarafından kullanılanlar olmak 

üzere uluslararası düzeyde kabul 
edilen prosedürlerle 

karşılaştırılması 

 
 

 

Talep yönlü hesaplama 
çalışması yapılması 

 
 

 
 
 

 
 

Uzun vadeli enerji talebi 
planlaması, modellemesi, 
raporlaması ve kurumsal 
kapasiteye ilişkin öneriler 

sunulması 

 
 

 

Kurumsal yapının ve enerji ile ilgili 
veri toplamakla görevli kurumlar 

arasındaki koordinasyonun 
boşluklarının ve zayıf noktalarının 

belirlenmesi 
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2. Talep Tahmini ve Enerji Planlamasında 
Kullanılan, Uluslararası Düzeyde Kabul Edilen 
Modeller ve Araçlar 

2.1. Giriş  

2.1.1. Enerji Talebine ilişkin Farklı Tanımlar 

Enerji talebi, enerji talebi hesaplaması ve planlamasında kullanılan modeller incelenmeden önce 
açıklanması gereken kapsamlı bir kavramdır. Geleneksel bağlamda bakıldığında enerji uzmanları, nihai 
enerji talebi ve birincil enerji talebi olarak nitelendirilen iki farklı enerji talebi düzeyini birbirinden ayırır.  
 
Nihai enerji talebi, sanayi, taşımacılık, konut, hizmet (kamu ve ticaret sektörleri) ve tarım gibi nihai 
kullanıcı sektörlerinin talebine karşılık gelmekte olup elektrik, doğal gaz, petrol ürünleri, kömür, biyokütle 
vb. talepleri içerir. 
 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından Toplam Birincil Enerji Arzı (TPES) olarak da nitelendirilen 
birincil enerji talebi, bir ülkenin toplam enerji talebini, diğer bir deyişle bir ülkede kullanılan gaz, petrol, 
kömür, linyit, biyokütle, hidro ve diğer birincil enerji kaynaklarının toplam miktarını temsil etmektedir. Bu 
rakam, özellikle de elektrik üretimi açısından, nihai enerji talebi artı enerji dönüşümü talebine eşittir.  
 
Nihai enerji talebi büyük ölçüde ekonomik faaliyete (GSYİH ve yapısı), yaşam şekilleri (konutlarda 
kullanılan ekipman) ve teknolojilerin, binaların ve kullanılan ekipmanların enerji verimliliğine bağlıdır.  
 
Enerji dönüşümlerine ilişkin enerji talebi ise, başta elektrik üretmek için gerekli olan elektrik karışımı 
olmak üzere, ülke içerisinde gerekli olan dönüşüm tiplerine bağlıdır. Örneğin, enerji dönüşümlerinde 
kullanılacak gaza olan talep, büyük ölçüde doğal gazdan üretilen elektriğin miktarına, dolayısıyla da 
elektrik karışımına bağlı olacaktır.  
 
Aşağıdaki şekilde, doğal gaz için nihai ve birincil talep arasındaki fark özetlenmektedir. 
 

Şekil 1. Nihai ve birincil talep arasındaki fark 
 

  

18 

Birincil 
Talep 

Nihai Talep 

Elektrik Sektörü 

Sanayiler 

Binalar 

Elektrik santrali 

Nihai  

Talep 

Birincil 

Talep 
Kojen 

LNG 

Depo 

Kuyu 

Boru 

Ulaşım 

Kaynak: Enerdata  

Şekil 1: Nihai ve birincil talep arasındaki fark 
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2.1.2. Enerji Talebi ve Enerji Arz Modelleri  
 

Toplam enerji talebinin (TPES) hesaplanması, nihai talep hesaplamasına elektrik sektörü ve diğer 
dönüşümlere (ör. kok fabrikaları, rafineriler, biyoyakıt tesisleri vb.) ilişkin bir talep tahmininin eklenmesi 
anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, farklı modellerde veya aynı modelde bulunabilecek dört 
modelleme adımı bulunmaktadır:  

 Nihai enerji talebinin hesaplanması  

 kWh cinsinden nihai elektrik talebinin kW cinsinden talebe dönüştürülmesi yöntemiyle elektrik 
yük eğrisinin hesaplanması (ör. MAED veya Med Pro yük modülü);  

 Elektrik karışımının elektrik sektörünün yatırım seçeneği modeli çerçevesinde modellenmesi 
yoluyla elektrik üretimine ilişkin enerji talebinin hesaplanması (ör. WASP);  

 Diğer dönüşümler için enerji talebinin hesaplanması; 
 
Talep faktörleri farklı olduğu için nihai enerji talebinin ve enerji sektörü talebinin modellenmesinde farklı 
araçlar ve modeller gerekmektedir. Bu sebeple talep modelinin iki ana tipini şu şekilde düşünebiliriz: 

 Nihai enerji talebini hesaplama modelleri, diğer adıyla “talep modelleri”;  

 Enerji dönüşümlerinin taleplerini hesaplamada kullanılan modeller, diğer adıyla “enerji arz 
modelleri”. Bu modellerin ana unsuru, elektrik sektörünün talebini de almak için elektrik 
karışımının modellenmesidir. Bu tür modellerde genellikle arz ile talep arasındaki ilişki göz 
önünde bulundurulur. Biz bunlara “arz/talep modelleri” diyeceğiz. 

 
Bu raporda özellikle talep modellerine odaklanmakla birlikte, referans olarak, uluslararası bağlamda 
kabul edilen arz/talep modellerine de atıfta bulunacağız. Bu arz/talep modelleri arasından belirli bir 
kaynağa (elektrik veya gaz) atfedilen modeller ve tüm enerji türlerini kapsayan modeller arasında bir 
ayrım yaparak ilk gruba giren modelleri “elektrik veya gaz arz/talep modelleri” ikinci gruba giren 
modelleri ise “çok enerjili arz/talep modelleri” olarak nitelendireceğiz. Bu ayrımın yapılmasının sebebi, 
Türkiye’de şu ana kadar ETKB ve ilişkili kurumların elektrik veya gaz talebi ya da arz modelleri ile 
çalışmış olması, öte yandan AB ülkelerinde genellikle çok enerjili modellerin kullanılmasıdır. 
 

2.1.3. Gözden Geçirme Yaklaşımı 

İncelemede, gözden geçirilen modellerin güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte kullanım tipleri yapılan son 
çalışmalara atıfta bulunularak verilmiştir. Her modelin ayrı ayrı özelliklerini betimlemek amacıyla bir 
şablon oluşturulmuştur. Söz konusu şablon Ek 1’de verilmiş olup Ek 2 ila Ek 5’te raporda bahse konu 
edilen her bir model, söz konusu şablona göre açıklanmıştır. 
 
Uluslararası alanda kabul edilen modeller incelenirken, bir önceki bölümde atıfta bulunulan modellerin 
sınıflandırılması göre dikkate alınmıştır.  
 

 Çok enerjili modeller (Ek 2) ve tek enerji (Ek 3) modelleri arasındaki farklar ile birlikte talep 
modelleri;  

 Elektrik ve Gaz Arz Modelleri (Ek 4); 

 Çok Enerjili Arz/Talep Modelleri (Ek 5). 
 

2.2. Talep Modelleri 

2.2.1. Talep Modeli Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi  
 

Talep modelleme yöntemleri iki ana dala ayrılmaktadır. “Ekonometrik” modeller yalnızca ekonomik 
modellere ilişkin iken “tekno-ekonomik” modeller talebi nihai kullanım veya alt sektör bağlamında 
düzeylere ayrılmış şekilde ele alır; bu sebeple de “yukarıdan aşağıya” model özelliği gösteren ve “nihai 
kullanım” modelleri olarak da bilinen ekonomik modellerin aksine “aşağıdan yukarıya” modeller olarak 
isimlendirilirler. 

 
Bazı modeller iki yaklaşımı bir arada kullanabilir ve “melez model” olarak bilinir.  
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2.2.2. Ekonometrik Modeller 
 

Ekonometrik modellerde, enerji talebi (E), ekonomik değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonudur. Bu 
fonksiyonlar genellikle geçmiş dönemlere ait istatistiklere ilişkin regresyon analizleriyle ölçülendirilir. 
Ekonometrik modeller küresel veya sektörel olabilir. Örneğin elektriğe ilişkin küresel bir modelde, toplam 
elektrik talebi doğrudan hesaplanır. Sektörel modelde ise toplam elektrik talebi, sektörlerin (sanayi, 
konut, hizmet ve diğer sektörler) talepleri toplamı olup sektörlere özel alt modeller bulunur. ETKB EİGM 
tarafından hâlihazırda kullanılan elektrik talep modeli sektörel modeldir.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esneklik katsayılarıyla çalışabilmek için en sık kullanılan modeller, logaritma modelleridir. 

ln 𝐸 = 𝑒 ∗ ln 𝑌 + 𝐾 𝑜𝑟 𝐸 = 𝑘 ∗ 𝑌𝑒 
 

Y= Faaliyetin makro-ekonomik göstergesi (ör. GSYİH veya sabit fiyat üzerinden Katma Değer) 
 
Denklemde yer alan e katsayısı, gelir esnekliği olarak isimlendirilmekte olup tüketicilerin makroekonomik 
gösterge değişikliğine gösterdiği tepkiyi ölçtüğünden dolayı oldukça somut bir anlamı vardır (GSYİH). e 
için belirlenen 0,8 değeri, GSYİH’de %1 oranında değişiklik olması halinde tüketimin %0.8 oranında 
artacağı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bakıldığında, logaritma kullanılması, anlaşılması oldukça 
basit olan ve değerin anlamlılığı kolaylıkla kontrol edilebilen katsayıların kullanılmasına imkân tanır.  
 
Enerji talebi ekonometrik modelleri, enerji fiyatlarını genellikle, makroekonomik değişkene ek olarak 
ikinci açıklayıcı değişken olarak alır. Bu tür modeller genellikle fiyat ve vergilerdeki değişikliklerin talep 
üzerindeki etkilerini ölçmek için kullanılır. Modelin genel formülü şu şekildedir:  

ln 𝐸 = 𝑒1 ∗ ln 𝑌 + 𝑒2 ∗ ln 𝑃 + 𝐾 𝑜𝑟 𝐸 = 𝑘 ∗ 𝑌𝑒1∗𝑒2 
 

Verilen denklemde:  

 Y= Faaliyetin makro-ekonomik göstergesi (GSYİH Katma Değer) 

 P: Enerji fiyatı (sabit fiyat) 

 e1= Tüketicilerin, GSYİH veya Katma Değer değişikliğine gösterdiği tepkiyi ölçen gelir 

esnekliği  

 e2= Tüketicilerin fiyat değişikliğine gösterdiği tepkiyi ölçen gelir esnekliği  

 
Bu model, faaliyet veya fiyatta değişiklik olması halinde ortaya çıkacak tüketici durgunluğunu da hesaba 
katmak amacıyla, bir önceki yılın tüketimi gibi bir gecikme (E-1) eklenerek tamamlanabilir. Bunun altında 
yatan sebep tüketicilerin bir yıl içerisinde tepki vermemesi ve tepkinin birkaç yıla (genellikle 2 ila 3 yıl) 
yayılmasıdır. Bu tür modeller “dinamik model” olarak bilinir. Formülleri şu şekildedir: 
 

ln 𝐸 = 𝐴 ∗ ln 𝑌 + 𝐵 ∗ ln 𝑃 + 𝐶 ∗ ln(𝐸 − 1) +  𝐾 

 

 

Regresyon analizi  
değerlendirmesi için  
kaydedilen geçmiş  
yıllara ait bilgiler 

Geleceğe ilişkin dış değerlendirme 

 

E 

t 

Şekil 2 : Ekonometrik modellemeye genel bakış 
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Formüle göre:  

 A: Tüketicilerin gelir değişikliğine bir yıl içerisinde gösterdiği tepkiyi ölçen kısa vadeli gelir 

esnekliği 

 B: Tüketicilerin enerji fiyatlarındaki değişikliğe bir yıl içerisinde gösterdiği tepkiyi ölçen kısa 

fiyat esnekliği 

 A/(1-C): Tüketicilerin gelir değişikliğine gösterdiği uzun vadeli tepkiyi ölçen uzun vadeli gelir 

esnekliği 

 B/(1-C): Tüketicilerin fiyat değişikliğine gösterdiği uzun vadeli tepkiyi ölçen uzun vadeli fiyat 

esnekliği 

Model son olarak, enerji verimliliği etkisine benzer teknolojik eğilimi göz önünde bulundurmak 

amacıyla D eğilimi eklenmesi ile geliştirilebilir (ör. daha verimli elektrikli cihazların yaygınlaşması). 

Bununla birlikte, eğilimin regresyon ile değerlendirilmesi zor olup genellikle tekno-ekonomik modellerin 

sonuçlarından elde edilir: 

ln 𝐸 = 𝐴 ∗ ln 𝑌 + 𝐵 ∗ ln 𝑃 + 𝐶 ∗ ln(𝐸 − 1) +  𝐷𝑡 

Ekonometrik modellerin en temel güçlü yanı, kısa vadeli tahminler açısından oldukça güvenilir sonuçlar 
vermeleridir, çünkü bu tür modeller talep üzerindeki kısa vadeli etkilerin anlaşılması açısından bire birdir. 
İkinci avantajları ise fiyat ile ilgili konuları değerlendirmek açısından oldukça donanımlı olmalarıdır (ör. 
enerji veya karbon vergisi). 

Bu modellerin birincil zayıf yönü, geçmiş yıllara ait istatistiklere dayalı olmalarıdır. Fakat gelecek 
genellikle büyük farklılıklar getirir. İkinci zayıf yönü ise söz konusu modellerin, aşağıda belirtilenleri 
değerlendirmede zayıf kalmalarıdır: 

 Özellikle yeni binalar ve yeni ekipmanlar olmak üzere gelecekte enerji performansını önemli 
ölçüde etkileyecek olan fiyat dışı politika önlemleri (yönetmelikler, fiyat dışı teşvikler); 

 Hiçbir değişkenin yansıtamayacağı teknolojik değişiklikler, özellikle de fiyatlar ile tetiklenmiyor 
ise;  

 Birbirinden farklı birçok düzeyde gerçekleşen yaşam tarzı ve ekonomik yapı değişiklikleri.  

Bu sebeple, değerlendirme süreci uzadıkça ekonometrik modellerin güvenilirliği hızlı bir şekilde 

azalmakta olup bu tür modeller, politika ve ekonomik yapılarda (olağan durum) yalnızca küçük 

değişiklikler olduğu sürece kullanılmalıdır.  

2.2.3. Tekno Ekonomik Modeller 

Tekno ekonomik modellerde enerji talebi alt sektör ve nihai kullanıcı (veya taşıma modu) bağlamında 
detaylı bir düzeyde gösterilir. Bu bağlamda toplam talep, alt sektör ve nihai kullanıcı taleplerinin toplamı 
olarak hesaplanır. Bu sebeple de bu modeller aynı zamanda “nihai kullanım” modelleri veya “aşağıdan 
yukarıya” modelleri olarak da isimlendirilir.  
 
Aşağıdaki şekil, toplam elektrik talebinin nihai kullanım ve konut (konut sektörü), hizmetler ve sanayi alt 
sektörü elektrik talebi toplamı olarak elde edildiğini göstermektedir: 
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Bu modellerin ikinci ana özelliği ise, enerji talebinin yalnızca ekonomik değişkenlerin değil aynı zamanda 
kullanılan ekipman ve teknolojilerin de bir fonksiyonu olmasıdır. Buradaki amaç enerji verimliliği 
politikalarının etkisini göz önünde bulundurabilmektir. Söz konusu modellere bu sebeple “tekno-
ekonomik” adı verilmiştir. 
 
Bu sebeple de, birbirinden bağımsız eğilimler veya enerji verimliliği politikalarına bağlı teknolojik 
değişiklikler bu modellerin önemli bir bileşenidir. Bu durum, enerji verimliliği politikası bağlamına ait 
özelliklerin bir senaryo içerisinde belirlenmesinde de geçerlidir (enerji verimliliği politikası senaryosu). 
 
Tekno ekonomik modellerin bir diğer özelliği de kısıtlı kullanım ve rekabetçi kullanım arasında ayrım 
yapmasıdır. Özellikle de ısıl kullanımlarda, farklı verimlilik düzeylerine sahip teknolojiler ve enerji 
arasında yakıt ikamesi yapılabilmektedir (ör. ısınma, yemek yapma ve su ısıtma). Bu tür ısıl kullanımlar 
için talep hesaplaması önce kullanışlı enerji, sonrasında nihai enerji olmak üzere her zaman iki adımda 
yapılır. Bunun amacı, yakıt ikamelerinin etkilerini talep düzeyinde hesaba katabilmektir. Örneğin, 
gelişmekte olan ülkelerde yemek yapmak için kullanılan odunun LPG ile değiştirilmesi, nihai enerji 
talebini faktör 4 oranında düşürecektir çünkü LPG, odundan 4 kat daha kuvvetlidir. 
 
Tekno ekonomik modellerin konut sektöründe nasıl göründüğünü ve çalıştığını gösterebiliriz. Tekno 
ekonomik modeller genellikle aşağıda belirtilen nihai kullanımları göz önünde bulundurur:  

 Ortam ısıtma,  

 Su ısıtma,  

 İklimlendirme,  

 Büyük elektrikli aletler (ör. Buzdolapları, yıkama makineleri), 

 Yemek yapma,  

 Aydınlatma, 

 Küçük elektrikli aletler.  
 
Yeni inşaatlar veya yeni cihazlara ilişkin gelecekte güçlendirilecek olan verimlilik standartlarının ve 
mevcut binaların yenileme imkânlarının yanı sıra bu modeller şu hususları da göz önünde 
bulundurmaktadır: 

 Mevcut depolar (örneğin ilk yapı standardı öncesi ve sonrasında inşa edilen binalar, ikinci 
standart sonrası inşa edilen binalar) ve yeni inşaatlar (inşaat dönemine göre, gelecekte kabul 
edilecek farklı standartlara uygun şekilde) için farklı mesken yaşları; 

 Mevcut meskenler için yenileme seçenekleri; 

 Elektrik ve ısınma ekipmanları için mevcut ve yeni depolar. 
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Şekil 3: Talebin aşağıdan yukarıya değerlendirilmesi: Elektrik talep tahminleri örneği 
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Enerji verimliliği politikası senaryosu, konut sektörü örneğinde aşağıdaki hususları ayrıntılı bir şekilde 
ele almalıdır: 

 Bir sonraki inşaat standardı ne zaman güncellenecek ve bu güncelleme hangi düzeyde 
gerçekleşecektir?  

 Akkor lambalara karşı politika ne olacaktır (aşamalı olarak kaldırılması)? 

 Buzdolapları, klimalar vb. cihazlar için asgari verimlilik standartları ne olacaktır?  
 
Modellerde kullanılan denklemler oldukça basit olup muhasebe denklemleri özelliği taşımaktadır.  
 
Konut sektöründeki kısıtlandırılmış kullanımlar (örneğin elektrik) için talep (E) farklı cihaz veya nihai 
kullanımlar düzeyinde (u), aşağıda belirtilenlerin bir fonksiyonu olarak ifade edilmektedir: 

 Nihai kullanım veya ekipman Pu sahibi konut sayısı (konut sayısı ve farklı ekipman sahibi konut 
yüzdesi fonksiyonu, diğer bir deyişle ekipman sahibi olma); 

 Ekipman başına tüketim (kWh/cihaz cinsinden CUu), bu değer üzerindeki değişiklikler, teknolojik 
eğilimlere ve/veya enerji verimliliği politikası senaryosuna bağlı olacaktır: 

𝐸 = ∑ 𝑃𝑢 ∗ 𝐶𝑈𝑢 

 
Yakıt ikamesi (ısınma, yemek yapma vb.) olasılığı bulunan nihai kullanımlar için talep hesaplaması 
kullanılabilir ve nihai enerji talebinin ayrılması yoluyla iki adımda yapılır: 

𝐸 = ∑ 𝑃𝑢 ∗ 𝐶𝑈𝑈𝑢 ∗ 𝑃𝑀𝑢,𝑖/𝐸𝐹𝐹𝑢,𝑖 

Verilen denklemde: 

 CUUu: Kullanılabilir enerjideki özel enerji tüketimi; 

 PMu: Farklı enerji ve teknolojilerin piyasa payları;  

 EFFu,i: Nihai kullanım verimlilikleri 
 
Yukarıda verilen denklemlerde, üç ana değişken grubu görülmektedir: 

 Sosyo-ekonomik göstergeler (ekipman mülkiyeti); 

 Özel enerji tüketim göstergeleri (enerji performansı); 

 Piyasa payları. 
 
Sosyo-ekonomik göstergeler şu hususlara göre ele alınır:  

 Senaryo ile ilgili ekonomik büyüme, demografi ve sektörel politika hedeflerine (konut, toplu 
ulaşım vb.) ilişkin varsayımlar; 

 Eğilimler veya makro-ekonomik ya da sektörel değişkenlerle ekonometrik ilişkiler.  
 
Özel enerji tüketim göstergeleri teknolojik varsayımlardan yola çıkılarak elde edilir veya şu hususlar 
üzerinden ele alınır:  

 Enerji verimliliği politikaları çerçevesinde, yeni ekipmanların performanslarına veya mevcut 
ekipman iyileştirmelerine ilişkin varsayımlar; 

  Stok akışlarının dinamik simülasyonu (arabalar, meskenler, cihazlar); 
 
Piyasa payları şu hususlar üzerinden ele alınır:  

 Enerji verimliliği politikaları çerçevesinde, piyasa payı stratejilerine ve verimliliklere ilişkin 
varsayımlar;  

 Stok (mevcut/yeni) dinamikleri üzerinden simülasyon. 
 
Tekno-ekonomik modeller genellikle bir referans talep tahmini ve enerji verimliliği senaryosu 
oluşturmada kullanılır. Referans talep tahmini, mevcut enerji verimlilik politikalarının belirli bir sosyo-
ekonomik gelişim (“dayanak”) çerçevesinde, enerji talebi üzerindeki etkisini göstermek amacıyla 
hazırlanır. 
Enerji verimliliği senaryolarının hazırlanma amacı ise enerji verimliliği politikalarıyla ortaya çıkan 
değişikliklerin değerlendirilmesidir. “Dayanaklar” baz alınarak, aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi, 
enerji verimliliği iyileştirmelerine ilişkin mevcut potansiyelin anlaşılması mümkündür. 
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Tekno-ekonomik enerji talebi modelleri (ör. MEDEE, MEDPRO, MAED veya LEAP) genellikle tüm 
sektörleri kapsar. Bu bölümde, tekno-ekonomik sektörel enerji talebi modellerinin gelişimini, ilgili sektör 
(taşımacılık, bina vb.) için detaylı açıklaması ile birlikte inceleyeceğiz: 

 Taşımacılık için ASTRA (Fraunhofer-ISI)1 veya Tremove (University of Louvain)2; 

 Binalar için Invert (TU Vienna)3; 

 Sanayi, hizmet ve ev aletlerine özel modelleri bulunan Fraunhofer ISI FORECAST Platform4. 
 
Sonraki bölümlerde en bilinen tekno-ekonomik modeller (MedPro, MAED, LEAP) incelenecektir. 
Modellere ait özellikler, Ek 2’de özetlenmektedir. Daha önceden bahsettiğimiz detaylı sektörel model, 
ancak MedPro, MAED veya LEAP gibi modellerin iyi uygulanması halinde Türkiye için bir anlam ifade 
edecek olup sektörlere ilişkin detaylı politikaların değerlendirilmesi bağlamında ilgili sektörlerin 
modellenmesinde daha detaylı inceleme yapılması gerekmektedir. 
 
Tekno-ekonomik modellerin en temel güçlü yanı alternatif enerji kaynaklarının etkilerini ifade 
edebilmeleri ve uzun vadeli enerji verimliliği potansiyelini değerlendirebilmeleri olup bu özellik 
uluslararası ve bölgesel kuruluşların (AB, UNFCCC) giderek daha fazla aradığı şartlardandır. Bu 
modellerin AB idareleri tarafından kullanılmasının ardında yatan en temel sebep de budur. 
 
Modellerin en temel zayıf yönü ise çok fazla veri gerektirmesidir. Bununla birlikte söz konusu veriler 
farklı amaçlar için de toplanmalıdır çünkü bu yöntem enerji verimliliğinin enerji verimliliği göstergeleriyle 
izlenmesi için giderek daha fazla kullanılmaktadır5.  
 
Bu iki ana model ailesini özetlemek gerekirse, ekonometrik modellerin kısa ila orta vadeli modelleme 
için uygun iken tekno-ekonomik modellerin orta ila uzun vadeli modellemeler için uygun olduğunu 
söyleyebiliriz (aşağıdaki şekle bakınız). 
 
 

  

                                                   
 
 
1 http://www.astra-model.eu/ 
2 http://www.tmleuven.be/methode/tremove/home.htm 
3 http://www.invert.at/ 
4 http://www.forecast-model.eu/forecast-en/index.php 
5 Bu uygulama, ODYSSEE MURE projesi kapsamında, AB düzeyinde 20 yıldan uzun süredir 
yapılmaktadır (http://www.odyssee-mure.eu/). 

Verimlilik Senaryosu Referans Senaryo 

Enerji Verimliliği Potansiyeli 

Şekil 4: Tekno-ekonomik modellerden alınan tipik sonuçlar 

http://www.astra-model.eu/
http://www.tmleuven.be/methode/tremove/home.htm
http://www.invert.at/
http://www.odyssee-mure.eu/


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

 
Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu  

                                                     Onaylanmış Final 

  

  

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Aralık 2015 10 
 

 

2.2.3.1. MedPro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MedPro, Enerdata6 tarafından geliştirilmiş, uzun vadeli enerji talep tahminlerinde kullanılan aşağıdan 
yukarıya bir model olup 1970’li yılların ortasından beri farklı isimler altında geliştirilen MEDEE model 
ailesine aittir. Model, MEDEE-S isimli başka bir modelden uyarlanmıştır. Hem MedPRO hem de 
MEDEE-S Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Afrika’da, yaklaşık 100 tahmin çalışmasında yaklaşık 60 
ülkede kullanılmış olup Fransa ve Çin’de (Fransa’nın birçok bölgesi ve tüm Çin şehirlerinde) bölgesel 
düzeyde de uygulanmıştır.  
 
MedPro ilk dönemlerde, genellikle uzun vadeli talep tahminleri için kullanılmıştır. Son yıllarda birçok 
ülkenin enerji verimliliğine odaklandığı göz önünde bulundurulursa model artık enerji verimliliğini ve CO2 
azaltma politikalarının etkilerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. 
 
MedPro’nun temel özelliği, öğe boyutunun ve modellemesinin esnek olmasıdır. “Komut değişkenleri” adı 
verilen bir dizi özellik, kullanıcının modeli kendi önceliklerine, çalışmasının odak noktasına ve veri 
elverişliliğine göre tasarlamasına imkân tanımaktadır.  
 
Kullanıcı öncelikle göz önünde bulundurulacak alt sektör ve nihai kullanım (ya da taşıma şekli) sayısını 
ve tipini seçebilir. Azami sayı değiştirilememesine rağmen kategori, doğrudan kullanıcı tarafından 
belirlenebilir7. 
 
Bunun ardından kullanıcı, önerilen farklı alternatifler arasından modelleme seçeneklerinden birini 
seçebilir: Örneğin çelik üretimine ilişkin tahmin, farklı tahminler de varsa dış kaynaklı olabileceği gibi 
ekonometrik ilişki bazında bakılarak iç kaynaklı da olabilir. İkinci durum söz konusuysa kullanıcı 
açıklayıcı değişkeni seçebilir. 
 
Aşağıdaki grafikte, modelin komut değişkenleri tablosu üzerinden sanayi modeli için sunduğu esneklik 
gösterilmektedir. 
  

                                                   
 
 
6 MedPro ve MEDEE-S modellerinin yazarları B Lapillonne ve B Château’dur. 
7 MedPro, sanayi içerisinde 6 alt sektör ve 9 enerji yoğun ürün ile birlikte her biri için 2 prosesi (veya alt 
ürün); 12’ye kadar farklı tip mesken/konut (yaş sınıfları da dâhil), 6 nihai kullanım ve 8 ev cihazını; en 
fazla 4 alt sektörü ve hizmetler için 4 nihai kullanımı; taşımacılıkta en fazla 9 adet karayolu aracını ve 
farklı yolcuları/malları kapsayan en fazla 4 modu değerlendirebilir. 

Zaman 

Belirsizlik 

Kısa  vadeli Ekonometrik tahmin 

Orta vadeli 
Ekonomik tahmin, nihai - 

Kullanım modelleri 

Uzun  vadeli Nihai -  Kullanım modelleri, keşif  

senaryoları  

Çok uzun  vadeli Nihai -  Kullanım modelleri,  geriye 
dönük tahmin  

    

 

Kaynak: Enerdata  

, normatif senaryolar 

Şekil 5: Tekno-ekonomik ve ekonometrik modellerin kullanım 

kapsamları 
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Şekil 6: MedPro’nun öğe boyutu ve esneklik düzeyi: Sanayi komut değişkenleri örneği 

 
MedPro modelinin detay düzeyi aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 
 
Şekil 7: MedPro: Model yapısı 

Girdiler Modelin Yapısı Çıktılar 
BAZ YIL VERİLERİ 
Sosyo Ekonomik 

GSYİH, katma değer,  
nüfus, 
hane, 
ekipman oranları, 
istihdam… 

Teknik 

Yağ verimleri, 
özel tüketimler, 
Mesafe… 

TEMEL TALEP TAHMİN MODÜLÜ İSTEĞE BAĞLI 
MODÜLLER 

SOSYO EKONOMİK 

Temel Ayrıştırma İsteğe Bağlı ayrıştırma  > Sanayi çıktısı 

  > Araç stokları 

Makro ekonomik tutarlılık   > Trafik 

  > Mesken stokları 

Sanayi   > Ekipman 

 Termal nihai kullanıcılar  Sanayi alt sektörleri Enerji yoğun ürünler  

 

 Elektrik nihai 
kullanıcıları 

 İnşaat  Çelik  

   

 Enerji ile ilgili olmayan 
kullanımlar 

   

   

   

Taşımacılık   ÖZEL TÜKETİM 

  Özel araç  Tiplerine göre özel araç  Motosikletler > Enerji yoğun ürünler 
  Toplu taşıma yolcuları  
PARAMETRELER  Otobüs boyutuna göre 

yolcu 
 > Arabalar, otobüsler, 

kamyonlar >Esneklikler     - karayolu  
> Lojistik katsayıları    - demiryolu  Kamyon boyutuna göre 

nakliye 
 

> Çevirme katsayıları    - havayolu  > Isınma, sıcak su, 
cihazlar  Nakliye    

    - karayolu   > Üçüncül binalar 

    - demiryolu    
    - nehirler ve kıyılar   ENERJİYE göre TALEP 
   
  Uluslararası deniz   > Sanayi (dallarına göre) 

    > Ulaşım (şekil ve 

araçlara göre)  Tarım  
SENARYO  Traktörler   Enerji yoğun ürünler > Konut (kullanıma göre) 
Sosya Ekonomik  Su pompası  
> Demografi  Balıkçı tekneleri   > Üçüncül (kullanıma 

göre > Ekonomik büyüme  Termal nihai kullanımlar   
  > Tarım (kullanıma göre) 

> Sanayi büyümesi  Elektrik nihai 
kullanımları 

  
> Enerji fiyatları   > Toplam 

> Üretkenlik     
 Konut   GÖSTERGELER 
Teknik  Yemek pişirme ve diğer 

termal kullanımlar 
 Bölgeye göre kentsel  Sıcak su > Enerji yoğunluk 

>Verimlilikteki 
değişiklikler 

 Isınma > Gelir esnekliği 
 Bölgeye göre kırsal  İklimlendirme > Enerji masrafları 

Yeni ekipman 
performansları 

 Aydınlatma ve diğer 
elektrik kullanımları 

 Elektrikli cihazlar > CO2 emisyonları 
 Sosyal sınıfa göre 
kentsel 

  
> Piyasa payları   
 Üçüncül  Sosyal sınıfa göre 

kırsal 
  

  Elektrik nihai 
kullanımları 

  
    
  Termal nihai 

kullanımları 

 Alt sektörler  Işıklandırma  

    
  Gayrı resmi sektör    
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Nihai enerji talebinin sektörlere göre detaylı şekilde tahmin etme özelliğinin yanı sıra MedPro, elektrik 
karışımına ilişkin dış kaynaklı tahminler üzerinden birincil enerji talep tahmini de sunabilir. MedPro 
modelinin üç ana versiyonu bulunmakta olup bu versiyonların özellikleri aşağıda verildiği gibidir:  

 Standart: 
 Sera gazı emisyonlarının da katılmasıyla IPCC/UNFCCC envanter formatına göre tahminde 

bulunan MedPro çevre;  
 Yük eğrisi tahmininde bulunan Medload. 

 

2.2.3.2. LEAP 

LEAP (Uzun Vadeli Enerji Alternatifleri Planlama) bir enerji planlama modeli olup enerji talep ve arzının 
yanı sıra sera gazı emisyonlarını da (enerji ile ilgili olan ve olmayan sera gazları) kapsamaktadır. Yerel 
ve bölgesel hava kirleticilerinin emisyonlarını incelemek için de kullanılabilir. LEAP 1980 yılında 
hazırlanmıştır. Model Stockholm Environment Institute’de (SEI - Stockholm Çevre Enstitüsü) 
geliştirilmiştir. Model ulusal, bölgesel ve küresel seviyede dünya çapında yüzlerce kuruluşun yanı sıra 
kırsal kesimler veya metropoller tarafından kullanılmıştır8. 
 
Talep açısından bakıldığında LEAP, kullanıcının çalışmanın ihtiyacına ve/veya verilere erişilebilirliğe 
göre işleme katılacak sektör, alt sektör ve nihai kullanım sayısını belirleyebileceği esnek bir yapı sunar. 
Tüm veriler bir veri ağacı içerisinde, hiyerarşik düzene göre, büyük bilgi kategorilerine ayrılır. 
 
 
Şekil 8: LEAP’in ana ara yüzü 

 
Kaynak: LEAP 

LEAP birçok modelleme yaklaşımını bir arada bulundurur. Genel yaklaşımda enerji talebi; toplam 
faaliyet düzeyi ve enerji yoğunluğunun ürünü olarak hesaplanır. Bazı nihai kullanımlar söz konusu 
olduğunda LEAP, yakıt payları ve verimlilikleri göz önünde bulundurmak suretiyle yararlı bir enerji talep 
analizine dayanır. 
 
LEAP’in iki alternatif yaklaşımı bulunmaktadır: 

 Stok modelleme: Bu yaklaşım mevcut cihaz stoku ile yeni cihazları (satışlar) birbirinden ayırarak 
cihaz stoku gelişiminin değerlendirilmesi imkânını sunar. 

                                                   
 
 
8 LEEAP referansları için bakınız: http://www.energycommunity.org/default.asp?action=45 
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 Taşıma modelleme: Taşımacılık sektörü için kullanıcı araçların stok modellemesine dayanan ve 
yıllık ortalama mil hesabı ve birim yakıt tüketimi gibi belirli değişkenleri içeren özel bir yaklaşım 
seçebilir. 

 
Bu seçeneklere rağmen LEAP, MedPro kadar çok modelleme seçeneğine sahip değildir. MedPro ile 
LEAP karşılaştırması aşağıda verilmektedir. 
 

2.2.3.3. MAED 

MAED (Enerji Talebi Analiz Modeli) orta ila uzun vadeli enerji talebi tahminlerine yönelik aşağıdan 
yukarıya bir modeldir. MedPro gibi MEDEE modelleri ailesinden gelmektedir. MAED Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından, Üye Devletlere elektrik planlama çalışmalarında yardımcı olmak 
üzere hazırlanmıştır9. Model 50’den fazla ülkede birçok elektrik şirketi, devlet kurumu veya nükleer ajans 
tarafından kullanılmıştır.  
 
Sanayi (Tarım, İnşaat, Maden ve İmalat), Ulaşım, Hizmet ve konut sektörleri; MAED içerisinde kullanılan 
dört ana sektördür. Enerji talebi çok sayıda alt sektör arasında paylaştırılmıştır. MAED, kullanıcının 
çalışmanın ihtiyacına ve/veya verilere erişilebilirliğe göre işleme katılacak alt sektör sayısını 
belirleyebileceği esnek bir yapı sunar.  
 
 
 

 
Kaynak: MAED Kullanım Kılavuzu, IAEA 

 
Elektrik talebine özel ilgi gösterilmektedir. Bu sebeple de MAED, toplam elektrik talebini saatlik elektrik 
tüketimine (yılın her saatinde elektrik şebekesine binen yük) ve yük eğrisine dönüştüren bir elektrik 
modülüne sahiptir. Bu uygulamanın aksine fosil yakıt talebi kömür, gaz veya petrol olarak 
ayrılmamaktadır. 
 
MAED, kullanıcılara farklı modelleme yaklaşımları arasından bir seçim yapma imkânı tanımamaktadır. 
 
MAED basit ve standart bir tekno-ekonomik denkleme dayanmaktadır: Enerji talebi bir ekonomik 
faaliyetin faaliyet düzeyinden ve enerji yoğunluğundan elde edilir. Enerji çeşitleri arasında rekabet olan 

                                                   
 
 
9 Model ilk olarak Bruno Lapillonne tarafından 1980’li yıllarda MEDEE2 modelinden uyarlanmış olup 
daha sonra IAEA personeli ve danışmanları tarafından geliştirilmiştir.  

İlgili verilerin değiştirilmesinin ardından 
modelin otomatik olarak yeniden 
yapılandırılması için tıklayınız. 
 

Sütunların rakam uzunluğuna göre 

düzenlenmesi için tıklayınız. 
 

Tüm girdi verilerini silmek için 
tıklayınız. 
 

E5C hücresindeki birimden 
L50 hücresindeki birime 

dönüşüm faktörü  

TWh’tan ESQ hücresideki 
birime dönüşüm faktörü 
 

Nihai sonuçlara ilişkin enerji birimi Enerji talebi birimi 

(Varsayılan: GWa) 
 

Nüfus ve mesken birimi 
(Varsayılan: milyon) 
 

Varsayılan GSYİH 

değeri: milyar 
 

Para birimi: 
Amerikan Doları 

($) 
 

Şekil 9: MAED’te sunulan seçeneklerin açıklaması ve öğe boyutu 
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nihai kullanımlar için talep öncelikle kullanılabilir enerji cinsinden, daha sonrasında ise nihai talep 
cinsinden hesaplanır. MAED, stok modelleme gibi özel yaklaşımları içermemektedir. 
 
Enerji taleplerinde kullanılan faktörlerin büyük kısmı dış kaynaklıdır. MAED sosyo-ekonomik faktörlerin 
simülasyonunu kullanmamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da senaryoların genel tutarlılığı kullanıcıya 
ve kullanıcının enerji talep tahminindeki deneyimine bağlıdır. 
 

2.2.3.4. MedPRO, LEAP ve MAED’in karşılaştırması 

Aşağıdaki tabloda, MedPro, LEAP ve MAED farklı kriterlere göre karşılaştırılmaktadır: 

 Esneklikleri; 

 Baz yılın kalibrasyonu; 

 Talep modelleme; 

 Sonuçların tutarlılık kontrolü. 

 İşlevsellikler 
 
Modellerin esnekliği 
 
Modellerin tamamı esnek bir yapı sunmakta olup bu esnek yapı uygulama yapılan ülkenin şartlarına 
(sektör tipleri, verilerin erişilebilirliği vb.) uyum sağlamalarına imkân tanımaktadır. Bununla birlikte söz 
konusu esneklik ara yüzlerinde bulunduğu için MedPro ve LEAP’ta daha fazladır. Modeller arasındaki 
en büyük fark, talep faktörlerinin dinamikleriyle ilgilidir. Örneğin, MedPro’da birden çok esnek seçenek 
bulunmakta iken MAED’te herhangi bir seçenek bulunmamaktadır.  
 
 
Şekil 10:  Modellerin esnekliği 
Kriter Med-Pro MAED LEAP 

İlgili özel talep 
kategorileri 
 

Evet, esnek, isteğe bağlı 
 

Evet, zorunlu Evet, esnek, isteğe 
bağlı 

Kategorilerin 
ayrıştırılması 

Evet, isteğe bağlı, azami 
derecede zorunlu, fosil 
yakıtlar ve biyokütle 
tipleri arasında isteğe 
bağlı ayrıştırma 

Evet, isteğe bağlı, azami 
derecede zorunlu, motor 
yakıtları hariç olmak üzere 
fosil yakıtlarda ayrıştırma 
yok  

Evet, isteğe bağlı 

Talep faktörlerinin 
dinamikleri 

Evet, esnek, isteğe bağlı Hayır 2 mod arasında seçim: 
Faaliyet düzeyi, 
teknoloji 

 
Baz yılın kalibrasyonu:  
 
MedPro, baz yıl kalibrasyonu için veri tutarlılık kontrolü açısından en ileri düzeyde özellik sunmaktadır.  
 
Şekil 11: Baz yılın kalibrasyonu 

Veri Med-Pro MAED LEAP 

Enerji dengesi Evet, iç tutarlılık kontrolü Hayır Evet 
Sektörel enerji 
hesapları 

Evet, tutarlılık kontrolü: iç 
tutarlılık ve enerji dengesi 

Hayır Hayır 

Baz yıl hesaplaması Evet, özel alt model, 
sektörel hesaplarla tutarlılık 
kontrolü 

Evet, cinse özgü 
denklemler,  
tutarlılık kontrolü yok 

Evet, cinse özgü 
denklemler, genel tutarlılık 
kontrolü 

 
 
Talep modelleme 
 
Enerji talebi tüm modellerde iki aşamada hesaplanmakta olup ilk aşamada kullanılabilir enerji 
değerlendirmesi, ikinci aşamada ise nihai enerji talebi hesaplaması yapılmaktadır. MedPro ve LEAP, 
teknik faktörlerin gelişiminin hesaplanmasında birçok seçenek sunmaktadır. Sosyo-ekonomik faktörlerin 
ileri düzeyde modellenmesine imkân tanıyan tek model MedPro’dur. MAED kapsamında hem sosyo-
ekonomik hem de teknik faktörler, dış kaynaklıdır. 



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

 
Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu  

                                                     Onaylanmış Final 

  

  

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Aralık 2015 15 
 

Şekil 12: Talep modelleme 

İlişkiler Med-Pro MAED LEAP 

Enerji muhasebesi 
kimlik modülleri, 
hedef yıllar 

Evet, iki aşamalı: 
Kullanılabilir enerji, nihai 
enerji; modüllere özel 

Evet, iki aşamalı: 
Kullanılabilir enerji, 
nihai enerji; sektörlere 
özel 

Evet, iki aşamalı: 
Kullanılabilir enerji, nihai 
enerji; sektörlere özel 

Enerji talep 
faktörlerinin 
dinamikleri, sosyo-
ekonomik 

Evet, kısmen; alternatif 
seçenekleri olan modüle 
bağlı; aksi takdirde isteğe 
bağlı zaman ile ilgili 
denklemler + dış kaynaklı 
parametreler 

Genellikle dış kaynaklı Dış kaynaklı; zaman ile ilgili 
çeşitli denklemler + dış 
kaynaklı parametreler 
arasında seçim 

Enerji talep 
faktörlerinin 
dinamikleri, teknik 

Evet, kısmen özel stok akış 
simülasyonu; kısmen dış 
kaynaklı + isteğe bağlı 
zamanla ilgili denklemler 

Hayır, dış kaynaklı Evet, kısmen cinse özgü 
stok akış simülasyonu; 
kısmen dış kaynaklı + 
isteğe bağlı zaman ile ilgili 
denklemler 

 
 
Sonuçların tutarlılık kontrolü 
 
Sonuçların tutarlılıklarının kontrolü bağlamında en eksiksiz model MedPro’dur. Model, kullanıcının 
sonuçları değerlendirmesine yardımcı olan sektörel bütçe katsayıları gibi birçok göstergeyi 
kapsamaktadır. 
 
Şekil 13: Sonuçların Tutarlılık Kontrolü 

Veriler Med-Pro MAED LEAP 

Sektörel ve küresel 
enerji yoğunlukları 

Evet, toplam enerji, elektrik, 
gruplandırılmış olarak diğer 
enerjiler 

Hayır Varsayılan olarak yok 

Sektörel bütçe 
katsayıları 

Evet Hayır Varsayılan olarak yok 

Yapısal göstergeler Evet Evet Evet (küresel enerji dengesi) 

 
 
İşlevsellikler  
 
Kullanıcının analiz ve tahmin işlemlerine yardımcı olmak için tüm modellerde birçok işlevsellik yer 
almaktadır. LEAP sonuçların görselleştirilmesi açısından detaylı, kullanımı kolay ve güzel bir arayüz 
sunarak diğer modellerden ayrılmaktadır. 
 
Şekil 14: İşlevsellikler 

Veriler Med-Pro MAED LEAP 

Yapısal tasarım Evet, modüller ve 
ayrıştırma düzeyi için 
Windows << komut >> 
ekranı 

Evet, 
ayrıştırma 
düzeyi seçimi 

Evet, üç düzenleme, 
hesaplama modu seçimi 
(faaliyet - teknoloji) 

Veri girdisi 

Formatı önceden 
oluşturulmuş, kullanıcı 
dostu, dinamik Windows 
ekranı, Excel ile bağlantı 

Formatı 
önceden 
oluşturulmuş, 
kullanıcı dostu 
Excel veri girdi 
ekranları 

Formatı önceden 
oluşturulmuş, kullanıcı dostu 
veri girdi ekranları 

Erişim ve düzenleme 
sonuçları 

Formatı önceden 
oluşturulmuş Windows 
ekranları, tüm sonuçlara 
erişim, dışa aktarılabilir ve 
düzenlenebilir Excel 
formatları 

Formatı 
önceden 
oluşturulmuş 
Excel tabloları 

Formatı önceden oluşturulmuş 
tablo ve grafikler arasında 
seçim imkânı, önceden 
kaydedilen Excel formatlarının 
dışa aktarımı 
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2.2.4. AB Talep Modelleme Uygulamaları  

Enerji talebi tahmin çalışmaları, geçmiş yıllarda, yatırım ihtiyaçlarını planlamak amacıyla, AB 
Bakanlıkları ve ilişkili kurumlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hâlihazırda bu çalışmaların kapsam ve 
şartları, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı AB ülkeleri için genişlemiştir:  

 Başta uzun vadeli etkileri bulunan yönetmelikler olmak üzere uygulanan enerji verimliliği 
politikalarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir, çünkü bu politikaların gelecekte 
ortaya çıkacak olan talep üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu sebeple, tahmin talebinin mevcut 
yönetmeliklerin etkisini değerlendirebilmesi gerekir. 

 Gelecekteki hedefleri belirlemek veya ilgili ülkenin enerji talebinin belirlenen hedeften ne kadar 
saptığını görmek için alternatif enerji verimlilik politikalarının ve önlemlerin talep üzerindeki 
etkisinin değerlendirilmesi gerekir. AB’nin Avrupa için %20 olarak belirlediği hedefin ve AB Üye 
Devletlerin ilerlemeyi raporlama şartının yanı sıra aşağıda Almanya örneğinde verildiği üzere 
Üye Devletlerin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planları  ve Enerji Verimliliği Direktifi10 uyarınca 
birçok ülke kendisine ait daha büyük hedefler belirlemiş olup bu hedefleri belirlemek ve izlemek 
için uygun enerji talep tahmin araçlarına ihtiyaç duymaktadırlar (örneğin Fransa, Almanya). 

 Son olarak, 525/2013/EU sayılı AB Yönetmeliği çerçevesinde, talep alanında CO2 tasarrufu 
seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Enerji verimliliği, karbon emisyonlarının 
azaltılması şartının %50’sinden fazlasını karşıladığı için bu uygulama, enerji verimlilik 
önlemlerinin karbon emisyonları üzerindeki etkisinin modellenmesine odaklanmaktadır. 

 
Bu yeni şartlardan dolayı talep, kullanılan talep modellerinin uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
Ekonometrik modeller, mevcut ve gelecekte kullanılacak olan enerji verimlilik politikasının talep veya 
CO2 emisyonları üzerindeki etkisine ilişkin cevaplar verememektedir. Bu cevaplara ancak, artık enerji 
politikasından sorumlu birçok Enerji Bakanlığı ve ilişkili kuruluş tarafından referans araçlar olarak 
kullanılan tekno-ekonomik modellerle ulaşılabilir. 
 
 
Şekil 15: Enerji talep hedefinin incelenmesi ve raporlanması: Almanya örneği 

 
Kaynak: ODYSSEE Enerji tasarruf aracı11 
 

Örneğin Fransa’da Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, enerji senaryolarının etkilerini 
kendi ihtiyaçları çerçevesinde 2035 yılına kadar değerlendirmek ve Avrupa Komisyonu’na raporlamak 
(bakınız Bilgi Kutusu 1) üzere MedPro’yu kullanarak çok sayıda çalışma yapmıştır. Talep tahmin 
çalışmaları, birçok farklı paydaş tipini kapsayarak interaktif biçimde gerçekleştirilmiştir ve teknik 

                                                   
 
 
10 Enerji Verimliliği Direktifi Madde 3 uyarınca, Üye Devletlerin 2020 hedefini Komisyona iletmesi 
gerekmektedir. 
11 ODYSSEE Enerji tasarruf aracının, tüm AB Üye Devletlerin 2020 enerji tüketim hedeflerini ve 
geleceğe ilişkin tahminlerini sunduğu internet sitesine http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-
saving.html adresinden ulaşabilirsiniz. 

Nihai enerji tüketimi: Eğilimler, hedefler ve tahminler - Almanya 
 

Nihai enerji tüketimi 
 

Hedef 
 

Düşük tahmin Yüksek tahmin 

http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-saving.html
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-saving.html
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çalışmalar alt yükleniciler tarafından yapılmaktadır; ancak denetim, senaryoların tanımı ve sonuçların 
onaylanması, danışmanların çalışmalarını çok düzenli olarak denetleyen ve ilgili paydaşlarla düzenli 
görüşmeler gerçekleştiren Bakanlığın sorumluluğundadır. Araştırmalar Bilgi Kutusu 1’de görüldüğü gibi 
farklı hedeflerle her iki yılda bir yapılır (Örneğin enerji hukukunun değerlendirilmesi, Avrupa 
Komisyonu’na rapor hazırlamak, ulusal iklim (Ulusal Düşük Karbon Eylem Planı) ve enerji politikaları). 
Son araştırma 10 ay sürmüş ve 4 politika senaryosunu kapsamıştır. 
 
Fransa’daki senaryoların detaylandırılması bu şekilde olmuştur: varsayımların tanımlanması, enerji 
senaryolarının çalışılması, sera gazının ve atmosferik kirlilik emisyon oranının hesaplanması, 
hassasiyet analizi ve senaryoların makroekonomik analizi. Senaryolar, sektörel çalıştaylarda 
(makroekonomi, endüstri, inşaat, nakliyat, tarım) başka Fransız Bakanlıklarının (Ekonomi, Sanayi) yanı 
sıra diğer kamu kuruluşlarının (elektrik şebeke operatörü), menfaat gruplarının (ağır sanayi, ekipman 
üreticileri, birlikler), araştırmacıların ve sivil toplum kuruluşlarının da etkileşim içinde olmasıyla 
tanımlanmıştır.  

 
Almanya’da Federal Çevre Bakanlığı ve Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olmak üzere iki Bakanlık, 
resmi enerji talep tahminlerinde düzenli olarak aşağıdan yukarıya modelleri kullanmaktadır (bakınız Bilgi 
Kutusu 2). 

 
İngiltere’de Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı (DECC), o sektörde uygulanan farklı önlemlerin etkisinin 
simulasyonunu yapabilmek için hanelere ilişkin ekonometrik bir model ve aşağıdan yukarıya bir model 
kullanarak enerji taleplerini öngörmektedir.  
 

Bilgi Kutusu 1: Fransa Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Bakanlığı tarafından 
yapılan son enerji talebi planlama çalışmaları 
 
2014-2015: 

 Fransa’nın Yeşil Büyümeye Geçiş Kanunu hedeflerini izlemek ve Avrupa Komisyonu’na rapor 
vermek için 3 farklı enerji verimlilik senaryosu çerçevesinde hazırlanan yaklaşık 40 politika 
önleminin etkilerinin değerlendirilmesi 

2012-2013:  

 Fransa’nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine sunduğu altıncı ulusal 
tebliğinde kullanılan sonuçlar 

 Avrupa Komisyonu’na raporlama 
2010-2011:  

 Fransa “Grenelle” çevre kanunu hedef ve önlemlerinin değerlendirilmesi 

 Avrupa Komisyonu’na raporlama 

 

Bilgi Kutusu 2: Almanya’da halihazırda kullanılan enerji talep planlama çalışması 

 Federal Çevre Bakanlığı: 525/2013/EU sayılı AB Yönetmeliği (sera gazı tahminlerinin sunulması) 
çerçevesinde verilen Tahmin Raporu için bir dizi aşağıdan yukarıya model* kullanmaktadır; 

 Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Almanya için yapılan resmi referans tahminlerde Prognos 
AG’den alınan aşağıdan yukarıya modelleri uygulamakta olup söz konusu tahminler Alman 
Energiewende (“Enerji Dönüşümü”) ulusal hedeflerinin de temelini oluşturmaktadır; 

 Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Almanya’nın gelecekte uygulayacağı yenilenebilir enerji 
stratejisinin temeli olarak bir dizi aşağıdan yukarıya model** uygulamaktadır (“Leitstudie 
Renewable Energies”). 

* Sanayi, üçüncül sektör ve elektrikli cihazlar için Fraunhofer ISI’dan alınan FORECAST platform; konutlar için TU Vienna ve Fraunhofer ISI’dan alınan INVERT / 
EE-Lab modeli ve taşıma için Oeko-Institut’ten alınan TEMPS. 
**Sanayi, üçüncül sektör ve cihazlar için Fraunhofer ISI’dan alınan FORECAST platform; konutlar için TU  Vienna ve Fraunhofer ISI’dan alınan INVERT / EE-Lab 
modeli ve taşıma için Fraunhofer ISI’dan alınan ASTRA.  
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Hollanda’da, Ulusal Enerji Görünümü (NEO) adında, tüm Bakanlıklar ve paydaşların kaynak olarak 
kullandığı ve  yıllık olarak gerçekleştirilen bir arz ve talep araştırması yapılmaktadır (bakınız Bilgi Kutusu 
3). Araştırmanın sonuçları, Hollanda Enerji Anlaşması gibi ulusal hedeflerin yanında enerji verimliliği, 
yenilenebilirler ve sera gazı emisyonu konularında Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler’e hazırlanan 
raporlarda da kullanılmaktadr. Modelleme bir grup sektörel modelden meydana gelmektedir ve 
aralarında sonuçları tüm sektörler için tek bir model altında toplanan 4 detaylı talep modeli 
bulunmaktadır.  

 
Avrupa Komisyonu, Eurostat, IEA gibi uluslararası kuruluşlara talep tahmini konusunda rapor verme 
şartına ilişkin (Avrupa Komisyonu için sera gazı emisyonu (525/2013/EU AB düzenlemesine göre)  ve 
UNFCCC dışında) gerçek bir gereklilik yoktur; fakat yukarıda da belirtildiği gibi sera gazı emisyonunu 
hafifletme senaryolarında enerji talebinin önemli bir rolü olmasından ötürü, güçlü bir talep tahmini olması 
gerekmektedir. Ayrıca Enerji Verimliliği Direktifinin 3. maddesi çerçevesinde ülkeler 2020’de ilk ve son 
enerji tüketim hedeflerini raporlamalıdır. Bu da ülkelerin enerji talebi tahminlerinde bulunmalarını 
öngörür. AB, 2030 yılına enerji verimliliği hedefini kabul ettiği için, çok yakında talebin de 2030 yılına 
kadar uzatılması beklenmektedir. 
 

2.3. Enerji Arz ve Talep Modellerinin İncelenmesi  

2.3.1. Elektrik ve Gaz Arz Modellerine Genel Bakış  

Hâlihazırda PLEXOS, PROSYM, PROPHET ve SDDP de dâhil olmak üzere, karar alma ve politika 
çalışmalarını desteklemek amacıyla kullanılan birçok elektrik arz modeli bulunmaktadır. Uygulama 
yelpazesi kapasite genişletme, üretim ve şebeke yatırımı, tevzi (dağıtım) modelleme, fiyat tahmini gibi 
konuları kapsamaktadır. Tüm modeller simülasyona eklenecek veri girdileri alınmasını gerektirmekle 
birlikte çalışmanın hedefine bağlı olarak girilecek verilerin detayları değişecektir.  
 
PLEXOS, PROSYM ve PROPHET temel piyasa modelleri olup bu modeller kısa vadeden uzun vadeye 
(20 yıl veya daha uzun) kadar farklı modelleme seçenekleri sunabilir. PLEXOS’un zaman çözünürlüğü 
birkaç dakika, dakika ve daha az süreleri kapsayan incelemeler yapabilirken diğer elektrik modelleri 
genellikle bir saat veya daha uzun zaman dilimlerini kapsar. Bunun yanı sıra modellerin coğrafi 
kapsamları da girilen verilere göre dünya çapında tüm bölgelere erişebilir. Bununla birlikte PROPHET 
genellikle Avustralya ve Asya Pasifik bölgesinde kullanılmaktadır. 
 
SDDP modeli, stokastik optimizasyon sağlayan bir hidrotermal tevzi modelidir. SDDP genellikle hidrogüç 
payının yüksek olduğu piyasalarda (örneğin İskandinavya, Türkiye vb.), su kaynaklarının zaman 
içerisinde en iyi şekilde kullanılmasına yönelik en iyi stratejileri belirlemek için kullanılmaktadır. SDDP 
aracı, geçmişte TEİAŞ, EÜAŞ ve Türk piyasasındaki büyük özel sektör aktörleri için uygulanmıştır. 
 
Bu raporda verilen gaz modelleri TIGER (İyileştirilmiş Çözünürlüklü Gaz Taşıma Altyapısı) ve EGMM’yi 
(Avrupa Gaz Piyasası Modeli) de kapsamaktadır. Her iki araç da kamu görünürlüğünün oldukça yüksek 
olduğu Pan-Avrupa arz modelleri olarak kullanılmaktadır. Araçların matrislerinde talep ve üretim 
bölgeleri, depolama ve LNG tesisleri, giriş ve çıkış noktaları ile şebeke bağlantıları ve diğer birçok 
altyapısal özellik yer almaktadır. TIGER modeli 600’den fazla düğümü ve 900 boru hattını temsil etmekte 
olup bu özelliği modelin EGMM modeline kıyasla üstünlüğünü ve sağlamlığını göstermektedir. Diğer 

Bilgi Kutusu 3: Hollanda’daki “Ulusal Enerji Görünümü (NEO)” 
NEO, tüm Bakanlıklar (özellikle Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Altyapı ve Çevre Bakanlığı 
ile Enerji Antlaşması) ve paydaşlar için arz talep tahminlerine ilişkin kaynak sunar. Bu, 
modellemeden sorumlu bir danışman (ECN), gerekli istatistiksel bilgileri veren İstatistik Ofisi ve 
ulusal ajanslar RVO ile PBL’in (sırasıyla enerji ve çevre ile ilgilenen) dahil olduğu birçok 
organizasyon tarafından gerçekleştirilir*. RVO inovasyon politikası ile CBS istatistikle, PBL ulaşım 
ve karbon olmayan emisyonlarla, ECN ise ulaşım dışında 2030 yılına kadar tüm enerji tüketim 
tahminleri ve ilgili karbon emisyonlarıyla ilgilenir. NEO Modelleme sistemi, makroekonomik ve 
demografik gelişmeler ile emisyon politialarının etkilerini planlamak için kullanılır. 
 
 
*http://www.pbl.nl/en/publications/netherlands-national-energy-outlook-2014 



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

 
Enerji Talep Tahmini ve Planlama Raporu  

                                                     Onaylanmış Final 

  

  

 

 

Deloitte ve DNV GL Ortak Girişimi – Aralık 2015 19 
 

taraftan her iki modelde de piyasa güçlerini hesaba katmamakta olup bu durum başta gaz fiyatları olmak 
üzere önemli ekonomik analizlerin yapılması önünde bir engel teşkil etmektedir. 
 
Aşağıda verilen elektrik ve gaz arz modelleri bu kısımda ele alınmaktadır: 

 PLEXOS (elektrik ve entegre gaz modeli) 

 PROSYM (elektrik) 

 PROPHET (elektrik) 

 SDDP (hidrotermal dağıtım modeli) 

 TIGER (gaz) 

 EGMM, Avrupa Gaz Piyasası Modeli (gaz) 
 
Aşağıdaki tabloda, yapılan son çalışmalarda bu modelleri kullanan kullanıcılarına ilişkin bazı örnekler 
verilmektedir. 
 

Tablo 1: Model kullanıcılarına örnekler 

  Örnekler: Kullanıcılar / Son Çalışmalar 

PLEXOS İrlanda Cumhuriyeti Enerji Düzenleme Komisyonu (CER) ve Hizmet Düzenleme Kurumu (UR): 
All Island Project (İrlanda) - Tüm adayı kapsayan Ortak Elektrik Piyasasındaki (Single Electricity 
Market - SEM) sistem marjinal fiyatları (SMP) ve diğer piyasa çıktılarının simülasyonu. (2007-
2014) 
 
Değişen Ortamda Güvenli, Güvenilir ve Verimli bir Elektrik Sistemi sağlanması, EirGrid ve SONI 
2011 
 
Avrupa Komisyonu: Avrupa’daki Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu (2014) 

PROSYM 2009 yılında gerçekleştirilen TradeWind projesi, daha iyi bağlantıları olan bir Avrupa 
şebekesinin ve iyileştirilmiş elektrik piyasası tasarımının yüksek miktarda rüzgar enerjisinin 
entegrasyonu üzerinde nasıl faydaları olacağını keşfetmek amacıyla yapılan AB düzeyindeki 
ilk çalışmadır.  
2030 yılına doğru ilerlerken bu proje, daha fazla Avrupalının rüzgar enerjisinden 
yararlanmasına imkân tanıyacak olan ortak bir Avrupa şebekesine ve elektrik piyasasına geçiş 
aşamasında AB ve ulusal düzeyde yapılacak eylemlere ilişkin öneri ve rehberler sunmaktadır. 

PROPHET Avusturya Enerji Piyasası Operatörü (AEMO), Enerji Piyasası Makamı (EMA) Singapur, Asya 
Kalkınma Bankası, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) 
 
Bir tür erişim hakkı olan Devredilebilir Finansal İletim Haklarının (TFTR) piyasaya 
kazandırılmasından elde edilebilecek potansiyel ekonomik faydaları değerlendirmek amacıyla, 
AEMO’nun ulusal elektrik piyasasındaki verimli yatırımı teşvik etme amacını desteklemek üzere 
gerçekleştirilen bir çalışma. 

SDDP Amerika, Avrupa, Asya Pasifik ve Afrika’da 70 ülkenin planlama ve uygulama çalışmalarında 
kullanılmıştır. 
TEİAŞ, EÜAŞ ve Türk piyasasındaki birçok özel sektör aktörü. 

TIGER 2014 Ukrayna krizi: Avrupa’nın artan güvenlik durumu (2015), EWI tarafından hayata geçirilen 
bir araştırma projesi 
Gaz Depolarının, Almanya Arz Güvenliğine Katkısı (2015), Müşteri: Sanayi 
Rusya’nın Gaz Ambargosu ve Avrupa’da Arz Güvenliği (2014), EWI tarafından hayata geçirilen 
bir araştırma projesi 
Kuzey Batı Avrupa’da Gaz Deposu Kullanımı - TIGER kullanılarak hazırlanan Simülasyon 
(2011), Müşteri: Sanayi 
Avrupa Gaz Arzı: Sonraki On Yıl: Arz Güvenliği Senaryolarına Odaklı, Avrupa Gaz Piyasası 
Entegrasyonu ve Altyapı Projelerinin Modele Dayalı İncelemesi (2010), Müşteri: Federal 
Şebeke Ajansı, ERGEG 

EGMM CSEE gaz depolama piyasasının incelenmesi, sistem kullanım bedellerinin gaz depolama 
kapasitesi talebi üzerindeki etkisi (E.ON, 2012) ve (MoFA, 2013) 
Enerji Topluluğu PECI projelerinin MFA’sı (2013) 
Ukrayna krizine ilişkin Arz Güvenliği analizleri (2014, Atlantik Konseyi, EFET, IDDRI) 
Avrupa’nın farklı fiyat senaryoları ve fiyatlandırma stratejileri üzerinden LNG alma kapasitesi 
ve altyapısal darboğazlar (2015, Cheniere) 
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2.3.1.1. PLEXOS Entegre Enerji Modeli 

PLEXOS Entegre Enerji Modeli, Energy Examplar tarafından geliştirilmiştir. PLEXOS ilk etapta özellikle 
elektrik sanayisi için geliştirilmiş olup kapasite genişletme, üretim tevzi, iletim akışları ve risk yönetimli 
fiyatlandırma simülasyonunu bir araya getiren, hidro, emisyon ve yan hizmetlerin dağıtımını kapsayan 
bir simülasyon aracıdır. Araç, birime ilişkin “açık/kapalı” kararlarda karışık tamsayı optimizasyonu 
uygularken asgari çalışır süre ve arızalı süre ile diğer dinamik işletim kısıtlamalarını göz önünde 
bulundurur. Güvenlik kısıtlamalı birim yüklenmesi uygular ve söz konusu yüklenmeyi iletim ve üretim 
ihtimallerine göre optimize eder. Hidro sistemleri, yakıt ve emisyon kısıtlamalarını, ayrıca rezervlerin 
ortak optimizasyon şartlarını bir araya getirebilir. 

Modern, optimizasyon temelli mimarisi, PLEXOS’un aşağıdaki alanlarda karar alma sürecini destekler: 

 Kapasite genişletme planlaması;  

 Elektrik fiyat tahmini;  

 Üretim ve iletim varlık değerlendirmesi; 

 Piyasa analizi ve tasarım; 

 İletim analizi;  

 Portföy optimizasyonu; 

 Stokastik optimizasyon; 

 Emisyonlar. 

PLEXOS, herhangi bir zaman çerçevesinde, en uygun üretim ve iletim genişletme planlamasını12 
sunar. Kapasite genişletme planlaması modülü, kapsamlı üretim modelinin ilerisine yerleştirilmiş olup 
bu uygulama kullanıcıların ayrıştırılmış modüller arasında karmaşık dış entegrasyon döngüleri 
oluşturmaksızın kendi üretim maliyeti modelinin doğruluk seviyesini kontrol etme imkânını sunmaktadır. 

PLEXOS’un piyasa çerçevesi, elektrik fiyatı tahminleri açısından gün öncesi takas fiyatlarından uzun 
vadeli fiyat tahminlerine kadar birçok seçenek sunmakta olup bunlar; maliyete dayalı kısa vadeli marjinal 
maliyetlerden oyun teorisine dayalı rekabetçi ihalelere veya uzun vadeli marjinal maliyetin 
karşılanmasına kadar uzanmaktadır. 

Geniş bir yelpazeye yayılan detaylı işletim özellikleri PLEXOS’un, üretim ve iletim varlık kapasitelerini 
optimize edip temel ve oldukça ileri seviye teknik ilerlemeler sağlayarak, her türlü piyasa durumunda 
varlık performans değerlendirmeleri sunmasını sağlar. 

Bu model, önerilen piyasa gelişmelerinin ve üretim karışımı, bölgeler arası akışlar, fiyatlar ve faydalara 
ilişkin yönetmeliklerin etkisini inceleyerek piyasa analizlerinin ve tasarımların sunulmasına imkân 
tanır. 

PLEXOS, iletim işlemini ve sıkışıklık maliyetlerini incelemek ve optimize etmek amacıyla iletim sistem 
operatörleri tarafından kullanılmaktadır. Kayıpları dağıtım ve birim yüklenmeyle tamamen entegre edilen 
optimal elektrik akışı. 

PLEXOS’un içinde bulunan portföy optimizasyon araçları, kullanıcıların üretim varlıklarından, 
sözleşme şartlarından ve kısıtlı kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlar. 

PLEXOS, bina yapım kararlarının, hidroloji işletim politikalarının, iletim genişletmesinin ve birim 
yüklenmesine ilişkin stokastik optimizasyon özelliği sunmaktadır. Bu özellik, yakıt fiyatları, yük artışı, 

                                                   
 
 
12“Kapasite genişletme” terimi, yeni inşa edilen ve artık kullanılmayacak olan binalar için uzun vadeli 
planlama çerçevesinde sistemin toplam maliyetini en aza indirecek olan en uygun üretim/iletim 
kombinasyonunun bulunması sorununu ifade etmektedir. Bu da üretim kapasitesi genişletme ve dağıtım 
sorunun merkezi bir planlamayla uzun vadeli bir bakış açısıyla eş zamanlı olarak çözülmesi anlamına 
gelmektedir. 
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yenilenebilir alım ve üretim de dâhil olmak üzere verilen kararların gelecekte kullanılacak olan girdilerin 
belirsizliğine rağmen sağlıklı olmasını sağlar. 

Bu model, hesaplamalarda, emisyon sınırlarıyla kısıtlandırılan ve/veya emisyon fiyatlarını ve emisyon 
tipi sayısını yansıtan üretim dağıtımını göz önünde bulundurabilir. Emisyon tipleri arasında CO2,NoX ve 
SoX bulunmaktadır. Model, emisyon kısıtlamasının istenilen bir zaman dilimine (çok yıllık da dâhil ) göre 
gruplandırılmasına imkân tanır. 

Yukarıda belirtilen işlevlerin tamamı, kısa vadeliden (dakika, saat, gün, ay) uzun vadeliye kadar (10 ila 
40 yıl) herhangi bir planlama dönemi için uygulanabilir.  

Entegre Gaz Modeli 

PLEXOS’un bunların yanı sıra entegre gaz ve elektrik işletim modeli de bulunmakta olup bu model 
entegre elektrik sistemini modelleyebilmektedir. Model, gazın boru hatları aracılığıyla fiziksel olarak 
alınmasını, ve gaz - elektrik taleplerine göre depolanmasını detaylı şekilde modellemeye imkân 
tanımaktadır.  

Gaz ve elektrik modelleri eş zamanlı olarak çözümlenmekte olup bu uygulama karar mercilerinin gaz 
yatırımlarını, kısıtlamaları ve maliyetleri diğer alternatiflerle değiştirmelerine imkân tanımaktadır. Gaz - 
elektrik veri setlerinin PLEXOS tarafından tek bir model içerisinde bir araya getirilmesi sayesinde 
kullanıcılar özellikle de doğal gaz talebinin tavan yaptığı kış dönemlerinde elektrik sistemi üzerindeki 
gaz kısıtlaması kombinasyonlarını ve elektrik ile gaz modelleri arasındaki fiyat etkileşimlerini 
değerlendirebilmektedir. 

Şekilde, entegre gaz - elektrik modelinin ara yüzü gösterilmektedir. 

 

Şekil 16: Entegre gaz elektrik modeli 

 

Kaynak: www.energyexemplar.com 

PLEXOS Uygulaması ve Kullanıcıları 

PLEXOS kullanıcıları arasında Elektrik Üretim Şirketleri, İletim Sistem Operatörleri, Elektrik Piyasası 
Operatörleri, Enerji Komisyonları ve Düzenleme Kurulları, Enerji Ticareti Yapan Şirketler / Yatırım 
Bankaları, Fiyat Tahmin Ajansları, Elektrik Santrali İmalatçıları, Elektrik Santrali İnşaat Şirketleri, 
Danışmanlar, Akademisyenler ve Araştırma Kurumları bulunmaktadır. 

Üretim Özellikleri 

Elektrik Şebekesi Verileri 

Doğal Gaz Şebekesi Verileri 
Talep ve Enerji Şekilleri 

Yakıt Fiyatları 
Engel ve Nakil Oranları 
Kısıtlamalar 
Diğerleri 

Üretim 
Maliyeti 

 

Dönem Ortası 
Optimizasyon 

 

PLEXOS Entegre Planlama Veri 

Tabanı 

Jeneratör Maliyetleri 

İletim Hattı Maliyetleri 

Boru Hattı Maliyetleri 
Gaz Depolama Maliyetleri 

Enerji Verimlilik Maliyeti Eğrisi 

Talep Şekilleri 
Diğer 

 

Kapasite 
Genişletme 

Planı 
 

Güvenilirlik 
Değerlendirmesi 

 

Yıllık Çevre Kısıtlamaları 
Enerji Kısıtlamaları 

Dönem Ortası Optimizasyonları 

Diğer 

 

Tek Veri Tabanı Kullanılması 
Birden Çok Çalışma Tipinin 

Uygulanmasını 
Kolaylaştırmaktadır 

 
İletim için 

Üretim için 

Gaz Boru Hattı için 
Yenilenebilir Değişkenlik ve 

Belirsizlikler 

Talep Belirsizliği 
Diğer 
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Yaklaşık olarak 700 adet kurulumu yapılan PLEXOS, 32 ülkede 135 kullanıcı tarafından 
kullanılmaktadır. Kullanıcı tabanında araştırma kurumlarının yanı sıra enerji piyasasındaki aktörler 
(yardımcı tesisler, sistem operatörleri) de yer almaktadır. İki tür PLEXOS ürünü bulunmaktadır: 1) 
PLEXOS Masaüstü Sürümü: Grafik ara yüzü, simülasyon ve analiz işlev ve özellikleri bulunan ana 
üründür. 2) PLEXOS Müşteri Bağlantısı - Sunucu Sürümü: PLEXOS Masaüstü Sürümünün bir uzantısı 
olan veri yönetim programı olup merkezi depolama, dağıtılmış işlem, çoklu kullanıcı erişim hakları, veri 
paylaşımı ve sürüm kontrol amacıyla kullanılır.  

2.3.1.2. PROSYM Simülasyon Modeli 

PROSYM Henwood Energy Inc. tarafınfan geliştirilmiş, çok alanı kapsayan elektrik enerjisi üretim 
simülasyon modelidir. PROSYM hâlihazırda Market Analytics (ABB’nin bölgesel analizi) adıyla bilinen 
yeni bir aracın ana parçasıdır. 

Araç, kaynakların marjinal maliyetlerine dayanarak, en düşük maliyetli en uygun üretim dağıtımını 
gösteren saatlik bir simülasyon olup üretim birim özelliklerini, şebeke alanı topolojisini ve elektrik 
yüklerini eksiksiz bir şekilde göstermektedir.  

PROSYM simülasyon aracı, birbiriyle bağlantılı elektrik sisteminin yükünü karşılamak için rezerv 
gerekliliklerini ve elektrik sisteminin diğer yönlerini göz önünde bulundurarak birim yüklenmeyi ve 
ekonomik dağıtımı optimize eder. Model planlama ve işletimsel çalışmalar yapmak üzere planlanmış 
olup kronolojik yapısından dolayı elektrik işlemlerini saatlik olarak detaylı şekilde inceleyebilir. 

Modelin kullanılması için gerekli olan veri girdiler; bir yıllık süreyi kapsayan saatlik yükler, üretim 
tesislerinin fiziksel ve işletimsel özellikleriyle iletim alanlarına ilişkin veriler ve bağlantılarıdır. 
PROSYM’nin olasılık modu dağıtılmış bakım, detaylı birim yüklenmesi ve dağıtım kontrolü, yakılan 
yakıtın oranı olarak emisyonlar, marjinal maliyetlerin hesaplanması için ısı oranı eğrileri (üçüncü 
dereceden denklem) gibi ana özelliklere ek alt yöntemler sunmaktadır.  

Saatlik model, tesisin çalışabilirliği, yük değişiklikleri, ulusal düzeyde rezerv değişiklikleri (rüzgar 
tahminindeki değişiklikler sebebiyle), kullanılabilir iletim kapasiteleri vb. olayların kronolojik olarak 
simülasyonuna imkân tanır. Çalışmaya başlangıç zamanları, termik santral çalışma artış oranları, termik 
santral çalışma ve arıza süreleri, saatlik dönen ve duran rezervler gibi iletim ve tesis kısıtlamaları ile 
birlikte bu tür olaylar, dâhili tahsis mekanizmalarını kullanarak bölgenin piyasa takas fiyatlarını (i) ve her 
ülke için saatlik hacimleri belirler. PROSYM içerisinde bulunan elektrik sistem konfigürasyonu, 
kullanılabilir elektrik birimlerini ve iletim kapasitesini göstermektedir. PROSYM fireler gibi rastgele etkileri 
göz önünde bulundurmak amacıyla farklı çalışma modelleri sunmaktadır.  

PROSYM’nin birden fazla alanı kapsayan birim yüklenme işlevi bulunmakta olup model, maliyet veya 
fiyat teklifine dayanan dağıtımın yanı sıra enerji ile eş zamanlı optimize edilen yan hizmetler fiyat 
tahminini de desteklemektedir. Oldukça esnek olan kullanıcı ara yüzü, kullanıcıların incelenecek olan 
piyasanın öğe boyutunu belirlemesine (10 dakika ile dört adet saatlik zaman dilimi adımı / tek bir kontrol 
alanından tüm kıtalara) imkân tanımaktadır.  

PROSYM Uygulaması ve Kullanıcıları 

PROSYM öncelikli olarak, elektrik yüklerini karşılayacak elektrik sistemi işletim bedellerini belirlemek ve 
alternatif elektrik sistem konfigürasyonlarının ekonomik ve işletimsel özelliklerini karşılaştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. Saatlik model, pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerin saatlik hazne seviyeleri, 
termik santral çalışma artış oranları, termik santral çalışma ve arıza süreleri, saatlik dönen rezerv 
kısıtlamaları ve saatlik iletim kısıtlamaları gibi kronolojik olayların simülasyonuna imkân tanır. Modelin 
kullanılması için gerekli olan veri girdiler; bir yıllık süreyi kapsayan saatlik yükler, üretim tesislerinin 
fiziksel ve işletimsel özellikleri, yakıt masrafları, değişken işletim ve bakım masrafları, bazı elektrik 
santrallerinin faaliyete başlama masrafları ile iletim alanlarına ilişkin veriler ve bağlantılarıdır. 

PROSYM simülasyonu günlük işlemler, kısa, orta ve uzun vadeli planlama için kullanılır. Mevcut 
altyapıya, gelecekte ortaya çıkması beklenen elektrik talebine ve önceden seçilen elektrik birimlerine 
dayanılarak, gelecekte ortaya çıkması beklenen talebi karşılamak için elektrik sistem konfigürasyonları 
oluşturulur. Elektrik sistemi konfigürasyonu, değerlendirmeye dâhil olan yıllardaki dağıtım kapasitesini 
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ve kullanılabilir elektrik birimlerine ilişkin programı göstermektedir. Özelliklerin büyük bir kısmı yılın her 
saatinde değişiklik gösterebilir. 

Bu model hesaplamalarında marjinal maliyeti veya teklifleri göstermektedir. Elektrik ithalatı ve 
ihracatının yanı sıra elektrik satın alım sözleşmeleri de bu modele eklenebilir. İletim kısıtlamaları ve nakil 
bedelleri de değerlendirilmektedir. PROSYM buna ek olarak birden fazla alanın simülasyonunu, yakıt 
sözleşme değişkenlerini, birden fazla porföyün optimizasyonunu ve emisyon bedellerini de ele 
alabilmektedir. 

PROSYM, belirli üretim kaynakları kullanarak saatlik yüklerin nasıl en ekonomik şekilde karşılanacağını 
ve elektrik sistemi güvenilirliğini sürdürmek için gerekli olacak kapasiteyi belirler. PROSYM’den alınan 
çıktı, elektrik kaynağına göre belirlenen üretim maliyetidir. Bu çıktı bir veri tabanı, hesap tablosu, basılı 
format veya iki format bir arada olacak şekilde hazırlanabilir.  

ABD Çevre Koruma Ajansı, hava kirletici sera gazı emisyonlarının temiz enerji girişimlerine etkisinin 
belirlenmesinde kullanılabileceğini düşündüğü modeller arasına PROSYM’yi de koymuştur. 

Güçlü ve Zayıf Yanlar 

Model, ileriye dönük kapasite piyasasının simülasyonunu yapmadığından dolayı yeni nesil kapasitenin 
sermaye maliyetlerine ve bu kapasitenin ara bağlantı maliyetlerine ilişkin varsayımları 
gerektirmemektedir. Bu bağlamda bakıldığında model veri açısından yoğun değildir. Bununla birlikte 
model, çalışma kapsamına giren mevcut ve yeni kapasite miktarı ve tipine, yakıt fiyatlarına ve diğer 
faktörlere ilişkin varsayımları gerektirmektedir. 

Ana sorun, PROSYM’nin modeli çalıştırmak için oldukça detaylı bilgiler istemesidir. Örneğin, üretim 
birimleri için gerekli görülen değerler arasında ısı oranı değerleri ve eğrisi, dönemsel kapasite sınıfları, 
değişken işletim ve bakım masrafları, zorunlu ve planlı devre dışı kalma sıklığı, asgari çalışma ve arıza 
süreleri, çalışmaya başlama masrafları, çalışma artış oranları ve emisyon oranları bulunmaktadır. 

 

2.3.1.3. PROPHET Modeli 

PROPHET, rekabetçi elektrik piyasalarının fiziksel ve mali açıdan işleyişinin modellenmesi için 
Intelligent Energy Systems (IES) tarafından geliştirilmiş bir piyasa simülasyon yazılımıdır. Model piyasa 
simülasyon modellemesinin yanı sıra elektrik sistemleri ve piyasalarını da en ekonomik şekilde modeller. 
PROPHET hem kısa vadeli analiz ve ticaret işlemleri (günlerle ölçülen tahmin dönemleri) hem de uzun 
vadeli çalışmalar (20 yıllık tahmin dönemi) için uygundur.  

Bu model Avustralya, Singapur, İrlanda, Yeni Zelanda ve Vietnam’ın elektrik piyasası çalışmalarında da 
kullanılmıştır. Üretim ve perakende şirketleri, piyasa ve sistem operatörleri, bankalar, devlet ve özel 
sektör danışmanlık firmaları da PROPHET müşterileri arasındadır. Model; gelecekte uygulanacak 
toptan enerji fiyatlarının tahmini, karbon fiyatlandırma ve yenilenebilir enerji hedefi gibi çevre 
politikalarının etkileri, iletim sıkışıklığı ve ilgili ekonomik hususlar, sanayinin güçlendirilmesinden 
doğacak rekabetçi etkiler, elektrik santrali değerlendirme, iletim planlama, piyasa kurallarındaki 
değişikliklerin değerlendirilmesi ve elektrik sistemi güvenilirlik çalışmaları gibi konularda 
kullanılmaktadır. 

PROPHET bunların yanı sıra akıllı şebeke, yüksek rüzgar geçirgenliği, jeotermal ve nükleer elektrik gibi 
teknolojik değişikliklerin işletime ilişkin ve ekonomik etkilerini ölçmek için de kullanılmıştır. Bu modelde 
yük dış kaynaklı olarak modellenmektedir. Yük büyüme aracı, enerji ve azami yük tahmininde geçmiş 
yük verilerinin kullanılmasına imkân tanır. 
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PROPHET’ birbirinden farklı fakat entegre iki modeli bir araya getirmekte olup13 bu da modelleme tipinde 
farklılığa sebep olmaktadır: 

 PROPHET - SIM Modeli (veya Simülasyon Modeli) piyasa simülasyon modellemesini uygular. 

 PROPHET PLAN Modeli (veya Planlama Modeli) en düşük maliyetli planlama modellemesi 
yapar. 

Bu iki model aynı girdi veri tabanını uygulamakta olup bir arada ve ayrı ayrı kullanılabilir. Söz konusu 
modeller, modelleme yaklaşımı açısından birbirinden farklı olduğundan dolayı bundan sonraki kısımda 
hedefler ve çıktıları ayrı ayrı açıklanmaktadır. 

PROPHET Simülasyon Modeli (PROPHET - SIM) 

Simülasyon Modeli, fiziksel elektrik sistemini ve rekabetçi katılımcıların spot elektrik piyasalarındaki 
davranışlarını ifade eder. Model elektrik üreticilerinin, iletim şebekesinin ve talebin ana fiziksel 
özelliklerini de hesaba katarak elektrik sistemlerini ele alır. Üreticiler (OCGT, CCGT, jeotermal, rüzgar, 
güneş (termal veya PV) biyokütle, doğal gaz, sıvı yakıt, hidroelektrik, linyit, siyah kömür vb.); çalışmaya 
başlama zamanı, çalışma artış oranları, planlı kesintiler , asgari çalışır süre ve arızalı süre gibi bir dizi 
parametre kullanılarak modellenir. İletim şebekesi basitleştirilmiş DC yük akışı hesaplama yöntemi 
kullanır ve N-1 acil durum analizini destekler. Maliyet yapıları, mali sözleşme, portföy yapıları ve piyasa 
kuralları da Simülasyon Modeli kapsamında modellenmektedir.  

Her bir dağıtım aralığı, piyasanın ayrı bir bireysel parçası olarak modellenirken kullanıcı/operatör model 
veri girdilerini her açıdan kontrol edebilir. Simülasyon Modeli portföy arz eğrilerini gerçek piyasa 
tekliflerinde görülebilen özelliklerle yapılandırarak katılımcının davranışını taklit eder14. Buna ek olarak, 
katılımcının davranışını modellemek amacıyla buluşsal teklif kuralları da eklenebilir. Bu kuralların 
eklenmesi, Simülasyon Modülünün, durum elverişli ise, karı azami seviyeye çıkarmak amacıyla 
portföylere ilişkin yeniden teklif hazırlamasına imkân tanır. Bu model kısa vadeli marjinal maliyet 
(SRMC), uzun vadeli marjinal maliyet (LRMC) ve kullanıcı tarafından belirlenen teklif grupları gibi 
standart teklif seçeneklerini sunar. 

Simülasyon prosesinden elde edilen çıktılar arasında bütçeleme ve gelir tahminleri, sözleşme alışverişi 
ve spot alışveriş stratejisi ile tesis bakımına ilişkin karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla 
kullanılan spot fiyata ve üretime ilişkin tahminler bulunmaktadır.  

Simülasyon modülü, senaryonun harici veri veya veri tabanı sorgulamalarına bağlanmasına imkân 
tanımaktadır. Bu özellik model parametreleri (yük verileri, rüzgar enerjisi üretim uygunluk profilleri, teklif 
verileri vb.) için de uygulanabilir. “Smart Paste (Akıllı Yapıştırma)” özelliğinin kullanılması bu modelle 
çalışmayı kolaylaştırır çünkü veriler örnek ve parametre verilerin otomatik olarak eşleştirilmesi 
sayesinde PROPHET modeline yapıştırılabilir.  

Raporlama özelliği; standart seçeneklerin ortalama, asgari, azami, toplam ve yüzdelik hesaplamalar gibi 
rapor değerlerinin bir araya getirilmesi için uyarlanmasına imkân tanır. Raporlara, hâlihazırda mevcut 
olmayan değerlerin hesaplanması için formüller de eklenebilir. Raporlar, EXCEL analizine uygun metin 
dosyaları olarak hazırlanır ve veri tabanına yüklenebilir. 

PROPHET Planlama Modeli (PROPHET - PLAN) 

Planlama Modeli, toplam sistem indirimli maliyetleri (sermaye, işletim, yakıt ve çevre politikaları 
maliyetleri de dâhil olmak üzere) modelleme (çalışma) çerçevesinde en aza indirmek amacıyla en düşük 
maliyetli planlama yöntemini kullanmaktadır. Bu model genellikle karbon fiyatlandırması ve yenilenebilir 

                                                   
 
 
13“Modelleme modları” olarak da bilinmektedir. 
14 Üretim biriminin fiziksel özelliklerini, maliyet profilini ve portföy sözleşmesi durumunu göz önünde 
bulundurarak. 
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hedeflerin uzun vadeli etkisi, yeni sermaye yatırımının değerlendirilmesi ve birim yüklenme gibi uzun 
vadeli tahminlerde kullanılmaktadır. Modellenen kısıtlamalar bölgesel enerji denge kısıtlamaları, şebeke 
güvenlik kısıtlamaları ve bölgesel kapasite kısıtlamaları olarak sıralanabilir. 

Planlama modeli, Simülasyon Modelinde kullanılan girdi verilerini kullanmaktadır. Bununla birlikte ilk 
işleme aşamasında, aslında Simülasyon Modeli tarafından kullanılan girdi verilerinin bir araya 
toplanması ve Planlama Modülünde kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu işlem 
tamamlandıktan sonra, tek bir adımda en düşük maliyetli optimizasyon gerçekleştirilir. İşleme sonrası 
adımda optimizasyon sonuçları birbirinden ayrılır ve nihai rapor, Simülasyon Modülünde olduğu gibi, 
aynı seçenekler sunularak oluşturulur.  

En düşük maliyetli yatırım modelinin çıktı verileri üretim ve iletim geliştirme planı olup model yatırım 
kararlarının, üretim yatırımlarının/üretimden kaldırmanın, iletim takviyesinin vb. belirlenmesi açısından 
yararlıdır. Bu veriler daha sonra diğer modelin (Simülasyonun Planlanması) girdi verileri olarak (yeniden) 
kullanılabilir. 

Güçlü ve Zayıf Yanlar 

PROPHET esnek ve yeterince kapsamlı olduğundan dolayı (spot piyasasına ilişkin) çeşitli piyasa 
düzenlemelerine adapte edilebilir. Simülasyon ve Planlama modelleri arasında veri paylaşımı 
yapılabilmesi de avantaj sağlamaktadır. Model, kullanıcı tarafından belirlenen komutların (C# veya 
VB.NET) uygulanması sayesinde daha fazla işlev sunan kullanıcı ara yüzlerine sahiptir. PROPHET bir 
karar alma - destek aracı olup çeşitli modelleme kapsamlarında gerçekleştirilecek farklı görevlerde 
kullanılmak için yeterlidir. Bu model Avustralya ve Asya Pasifik bölgesinde bilinmektedir ve yaygın 
biçimde kabul görmüştür. 

Yine de bazı durumlar 15 PROPHET’in Avustralya’da dahi simülasyon yazılımıyla rekabet içerisinde 
olduğunu göstermektedir. Modelin uygun şekilde çalışması için, çeşitli varsayımları içeren girdi 
verilerinin kapsamlı olması gerekmektedir. Yazılıma ilişkin dokümantasyon ve model zor bulunmakta 
olup internet üzerinden erişimi (halka açık) kolay değildir. 

 

2.3.1.4. SDDP (Stokastik İkili Dinamik Programlama) 

SDDP (Stokastik İkili Dinamik Programlama) stokastik bir hidrotermal dağıtım modeli olup bu model 
çerçevesinde iletim şebekesi ve gaz boru hatları da görülmektedir. Model, Rio de Janeiro / Brezilya’da 
kurulu olan Power Systems Research Inc. tarafından geliştirilmiştir. SDDP uzun, orta ve kısa vadeli 
işlem çalışmalarında kullanılabilir. Model hidrotermal elektrik üretim sistemlerine ilişkin en düşük 
maliyetli işletim politikalarını hesaplamaktadır. Genel anlamda bakıldığında model, ilk aşama ve yıl ile 
nihai aşama ve yıl gibi belirli parametrelerle belirlenen bir dönemde gerçekleştirilen sistem işlemlerine 
ilişkin tahminde bulunur. İlk ve nihai yıl ile belirlenen tahmin döneminin tanı sıra kullanıcı haftalık veya 
aylık olmak üzere iki aşama daha seçme hakkına sahiptir. 

Modelde kullanılan yöntem asıl sorunun küçük ölçekli alt sorunlara ayrılmasına dayandığından dolayı 
SDDP’nin paralel bir versiyonunu kullanarak hesaba dayalı verimlilik artırılabilir. Bu versiyonda alt 
sorunlar, yerel şebeke ile birbirine bağlı olan veya birden çok işlemi gerçekleştiren birden fazla bilgisayar 
tarafından aynı anda çözümlenir. 

2007 yılında TEİAŞ ve EÜAŞ tarafından uygulandığından dolayı bu model Türkiye için önemlidir. 
Modeller söz konusu kurumlar tarafından aktif bir şekilde kullanılmasa da birçok özel sektör aktörünün 
ve danışmanının ticari amaçla SDDP kullandığı anlaşılmaktadır. 

SDDP genellikle aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır: 

                                                   
 
 
15 Örneğin Avustralya Enerji Piyasası Operatörü (AEMO), 2012 Ulusal İletim Şebekesi Kalkınma Planı 
için genellikle kullanılan PROPHET veri tabanının yanı sıra ek bilgi platformu olarak PLEXOS veri 
tabanının kullanılmasına karar vermiştir. 
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 İşlem planlama ve üretim maliyeti değerlendirme çalışmaları - Dünya çapında 30’dan fazla 
ülkede  

 Dağıtım - Güney ve Orta Amerika’daki dağıtım merkezlerinde  

 Yeni hidro ve termal elektrik santrallerinin değerlendirme çalışmalarında, bölgesel piyasaların 
ve uluslararası bağlantıların değerlendirilmesinde - Güney Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinde 

Model, bir dizi girdi verisi kullanmakta olup bu veriler iki gruba ayrılabilir:  

 SDDP’nin sorunsuz şekilde çalışması için belirlenmesi gereken; hidro ve termal konfigürasyona, 
geçmiş yıllardaki akış oranlarına, yakıtlara, talep ve çalışmalara ve grafik modül parametrelerine 
ilişkin verileri kapsayan zorunlu veriler.  

 Model tarafından kullanılması şart olmayan; genişletme planlama verileri, kronolojik veriler 
(talep senaryoları, akışlar, maliyetler, bakım vb.) ve iletim şebekesi verilerini içeren isteğe bağlı 
veriler. 

Çıktılara ilişkin sonuçlar CSV formatındaki dosyalar içerisinde verilmekte olup bu dosyalar istenilen 
sonuçları işleyip Excel dosyalarında grafik haline getiren bir grafik arayüzde (GRAPH programı) 
işlenmektedir. Kilit sonuçlar: 

 Sistem işletim istatistikleri: hidro ve termal üretim, termal üretim maliyetleri, enerji değişiklikleri, 
devre akışları, yakıt tüketimi, açık riski ve hizmete sunulmayan enerji 

 İlgili lokasyona ait marjinal masraflar (her bölge veya ana yol için) 

 Kapasite marjinal maliyetleri: Bir termal tesisin kapasitesi, bir hidroelektrik santralin türbin 
kapasitesi, bir rezervuarın depolama kapasitesi veya bir devrenin kapasitesi gibi bir kaynağın 
takviye edilmesinin faydalarını ölçer. 

 Bir dizi ekonomik endeks: Basitleştirilmiş enerji değişiklikleri modeli kullanılıyor ise her bölgedeki 
yük marjinal maliyetler ya da iletim şebekesi nakil oranları, iletim sıkışıklık maliyetleri, 
hidroelektrik santrallerdeki su değerleri, yakıt kısıtlamalarının marjinal maliyeti kullanılıyor ise 
her ana yoldaki yük marjinal maliyetleri. 

Elektrik modeli 

Elektrik modelinde kapsamlı bir veri seti kullanılmaktadır: Stokastik akış modeli ile birlikte hidro elektrik 
santrallerinin işletim detayları, termik elektrik santrallerinin detaylı modeli, iletim şebekesine ilişkin 
detaylar, düzenlenmiş yük eğrisi (bloklarla ifade edilir - sistem seviyesine ilişkin olarak veya iletimin göz 
önünde bulundurulması halinde her ana yol için uygulanır) vb. Bu model, rüzgâr enerjisi santralleri, 
küçük hidroelektrik santralleri ve biyokütle tesisleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını da 
göstermektedir. 

SDDP yeni elektrik santrallerinin kurulmasına ilişkin modelleme yapabileceği gibi mevcut elektrik 
santralleri (hidro, termik veya yenilenebilir) için veri değişikliği hususunu da hesaba katabilir. Model 
bunların yanı sıra üretim rezervlerinin (hidro ve termal savurma rezervleri) seçilmesine, eklenmesine ve 
çıkarılmasına da imkân tanımaktadır. 

İki özel model kullanılarak iletim modellemesi yapılmaktadır: 

 Ana yol, devre, DC bağlantıları, alanlar arasındaki ithalat/ihracat, devre akış toplamları gibi 
unsurları içeren linearize (DC) elektrik akış modeli veya 

 Sayı, isim, tip, başlangıç sistemi, bitiş sistemi, kapasite kayıp faktörü ve iletim maliyetleri (her 
iki yönde) ile sirkülasyon gibi bağlantı unsurlarını içeren takas modeli  

Yük, kronolojik olarak sıralanmış ve eşler halinde tanımlanan (süre(saat cinsinden) ve yük (GWh veya 
MV cinsinden)) yük blokları ile gösterilmektedir. Her aşama için en fazla 21 yük bloku gösterilmesi 
mümkündür. Model, esnek ve sabit bileşenlerin kombinasyonundan oluşan farklı talep tiplerini de 
gösterebilir. Esnek talep değişiklikleri, SDDP ile belirlenen yük marjinal maliyeti ile kullanıcı tarafından 
belirlenip elle girilen fiyat düzeyleri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. 

Doğal gaz modeli 

Doğal gaz sektörü boru hattı şebekesi, üretim ve nakil kısıtlamaları, üretim kapasitesi, kapasite, boru 
hattı akış sınırları ve kayıplar göz önünde bulundurularak modellenmektedir. Her bir düğümdeki gaz 
üretimi, asgari ve azami yerli üretim şeklinde tanımlanırken üretim maliyeti de belirlenmelidir. Devre 
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düğümlerindeki gaz talebi termik elektrik santrallerindeki üretime “termik olmayan” tüketimin (sanayi, 
konut vb., bu bilgi kullanıcı tarafından ayrıca belirtilmelidir) eklenmesi şeklinde belirlenir. Gaz boru hatları 
sayı, isim, başlangıç düğümü, bitiş düğümü, kapasite ve kayıp faktörü (her iki yönde), nakil maliyetleri 
ve sirkülasyon olarak ifade edilir. Model, gaz düğümlerinin ve boru hatlarının genişletilmesi ve 
değiştirilmesini de desteklemektedir. 

Güçlü ve Zayıf Yanlar 

SDDP genellikle hidro-termik üretimin optimizasyonunda kullanılmaktadır. Model bunun yanı sıra parçalı 
doğrusal işlev olarak Gelecek Yıllara Ait Maliyet Fonksiyonunu da hesaplamakta olup bu işlem çok 
sayıda hidroelektrik tesisi ve rezervuarı olan sistemler için stokastik optimal çözümlerin belirlenmesini 
sağlamaktadır. Bu yaklaşım sonucunda modellenen sistem için küresel anlamda en iyi sonuç elde 
edilmektedir. SDDP hem üretim hem de iletim çalışmaları için oldukça donanımlıdır. 

Bu model bir arz modeli olmakla birlikte tahmini kapsayan süreye ilişkin talepler de dış kaynaklı / girdi 
verileri olarak hesaplanmaktadır. Model büyük ölçüde verilerin niteliğine ve erişilebilirliğine 
dayanmaktadır. 

2.3.1.5. TIGER (İyileştirilmiş Çözünürlüklü Gaz Taşıma Altyapısı) 

TIGER (İyileştirilmiş Çözünürlüklü Gaz Taşıma Altyapısı); gaz üretimi, LNG ithalatları, depolama 
işlemleri ve boru hattı akışı simülasyonu yapabilen oldukça detaylı bir altyapı ve dağıtım modelidir 
(Avrupa kaynaklı). Almanya Köln Üniversitesi, Enerji Ekonomisi Enstitüsü (EWI) tarafından 2007 
yılından beri geliştirilmektedir.  

EWI, Avrupa doğalgaz altyapısının birbirine bağımlılığının modellenmesi amacıyla geliştirmiş olup bu 
çerçevede model belirli bir altyapı ve arz yapısı kapsamında Avrupa gaz talebinin karşılanmasının 
toplam maliyetini en aza indirmektedir. Bu aracın, arz güvenliği ve yeni altyapı yatırımlarını 
incelemek açısından çok yönlü bir araç olduğu anlaşılmaktadır. TIGER EWI’nin mülkiyetinde olup 
sanayi ve kamu kurumları için çok sayıda araştırma ve danışmanlık projesinde kullanılmıştır.  

Model, altyapı kullanımındaki kısa vadeli değişiklikleri değerlendirmek amacıyla günlük olarak gaz 
piyasası simülasyonu yapmaktadır. Hesaplamada maliyet-minimal talep karşılaması ile birlikte lineer 
optimizasyon kullanmakta olup devre düğümleri ve sınırlarla çalışmaktadır. Sınırlar, Avrupa boru 
hatlarını temsil ederken, devre düğümleri ise üretim alanlarını, talep bölgelerini, LNG terminallerini, 
depoları, boru hatları veya şebekeye giriş ve çıkış noktaları arasındaki bağlantıları ifade etmektedir. 
TIGER’de toplamda 600 düğüm ve 900 boru hattı bölümü olup bu durum altyapı çözünürlüğünün yüksek 
olmasına ve uzamsal çözünürlük üzerinden görülmesine imkân tanımaktadır. 

Talep kısmında model yaklaşık 58 Avrupa talep bölgesini kapsamaktadır. Örneğin Almanya 8 bölgeye 
ayrılmış durumdadır. Bu bölgelerin her birinde toplam talep payı 3 sektör (elektrik üretimi, konut ve 
sanayi) arasında bölüştürülmüştür. Farklı talep sektörleri farklı dönemsel talep modellerine sahiptir. 
Konutların gaz talebi, genellikle ısı talebine bağlıdır. Bu sebeple de bir yıl içerisinde talepte önemli 
değişiklikler gözlemlenmekte olup ilgili bilgiler geçmişe ilişkin verilerden alınmaktadır. Bunun aksine 
sanayi talebi oldukça sabittir. Dönemsel etkilerin yanı sıra gaz talebi günlük olarak da değişiklik 
göstermektedir. Bu sebeple de model hafta içi ve hafta sonunda talep şartlarında gözlemlenen 
değişiklikleri göz önünde bulundurmakta olup bu değişiklikler her üç sektör için de geçerlidir. 

Gaz arzı Avrupa içinde ve çevresindeki 22 üretim bölgesi ile temsil edilmektedir. Bu üretim bölgeleri 
arasında Rusya, Norveç, Cezayir ve Hollanda gibi gaz ihracatı yapan büyük ülkelerin yanı sıra Almanya 
ve Danimarka gibi daha küçük gaz üreticileri de bulunmaktadır. Model üretim esnekliğine 
dayanmaktadır. Örneğin Hollanda’da bulunan Groningen arazisi, coğrafi koşullarına bağlı olarak, üretim 
esnekliğinin yüksek olması özelliğiyle nitelendirilmektedir. Buna ek olarak hem LNG hem de boru hatları 
için yapılan uzun vadeli sözleşmeler bu modelde yer almaktadır. 

TIGER farklı enjeksiyon ve tükenme profilleri olan üç farklı depo tipini (tükenmiş petrol veya gaz arazileri, 
tuz veya kaya mağaraları ve aküferler) kapsamaktadır. Depoların teknik özelliklerini, depolama tipinin 
yanı sıra enjeksiyon oranı, geri çekilme oranı ve kullanılabilir gaz hacmi belirlemektedir. TIGER 
kapsamında 200’den fazla depo (her biri AB ile ilgili) modellenmiştir. LNG terminalleri ithalat kapasiteleri 
(saatlik ve yıllık), LNG depolama kapasitesi ve yeniden gazlaştırma kapasitesi özellikleriyle 
nitelendirilmektedir. Tüm Avrupa LNG terminallerinin hesaplamalarında TIGER kullanılmaktadır. 
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Altyapı unsurları bir dizi teknik detaya göre modellenmektedir. Boru hatları uzunlukları, çapları, 
basınçları, kapasiteleri, kullanım durumları ve akış yönlerine göre nitelendirilir.  

Altyapıya ilişkin tüm veriler AWI’nın Avrupa çapında kullanılan coğrafi kodlu veri tabanında sürekli olarak 
güncellenmektedir. Kaydedilen bilgiler, elde edilen sonuçların aşağıda verilen Şekilde olduğu gibi 
tematik haritalarda hızlı bir şekilde görülmesine de imkân tanımaktadır.  

Model, piyasa güçlerini hesaba katmasa da gaz fiyatı ve gaz fiyat farkları tahmininde bölgesel marjinal 
arz maliyetleri kullanılabilir.  

 
Şekil 17: TIGER’dan alınan gaz alış haritası 

 
Kaynak: EWI (2014) 

TIGER Uygulaması ve Kullanıcıları 

TIGER modeli, halka açık bir arz güvenliği olarak oldukça sağlam bir itibara sahiptir. 2014 yılı Ukrayna 
krizinde Avrupa gaz şebekesinin esnekliğini değerlendirmek için kullanılmış olan bu model sanayi 
sektörü ve çeşitli kamu kurumları (Alman Federal Şebeke Ajansı veya ERGEG) tarafından düzenli olarak 
kullanılmaktadır16. 

Güçlü ve Zayıf Yanlar 

TIGER modelinin en büyük avantajı, en iyi altyapı kullanımının (örneğin boru hattındaki akışlar, LNG’nin 
yeniden gazlaştırılması, depo kullanımı) model içerisinde belirlenmesi veya diğer bir deyişle modelin 
verimli nitelikteki tüm alışveriş işlemlerini arbitraj ile hayata geçirmesidir. Bir diğer avantajı ise bölgesel 
marjinal arz maliyetlerinin yanı sıra boru hattı gazı, LNG, depodan geri çekme gibi arz seçenekleri 
rekabetinin gaz fiyatlarının ve gaz fiyatlarındaki farkların hesabı olarak kullanılabilmesidir. Diğer yandan 
piyasa güçleri, en azından kısa vadeli dönemler için, daha az kullanılmaktadır. 

 

 

                                                   
 
 
16Detaylı liste için lütfen eke bakınız. 
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2.3.1.6. EGMM (Avrupa Gaz Piyasası Modeli)  

EGMM17, Avrupa’daki toptan doğal gaz piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin simülasyonunu yapmak 
için kullanılan bir doğal gaz modelleme aracıdır. Model ilk aşamada, yalnızca Orta ve Güney Doğu 
Avrupa’da (CESEE) bulunan ülkelerin bölgesel modellemesini yapmak üzere geliştirilmiştir18. 
Kullanılmaya başlanmasından itibaren modelin coğrafi kapsamı birçok defa genişletilmiştir. Günümüzde 
EGMM 35 Avrupa devletini kapsayabilmektedir. Model Macaristan’da kurulu olan Enerji Politikası 
Araştırma Bölge Merkezi (REKK) tarafından geliştirilmiş olup modelin mülkiyeti söz konusu merkeze 
aittir. 

EGMM modeli, girdi verilerine bağlı olarak, iç kaynaklı olarak modellenen ülkeler için dinamik ve 
rekabetçi bir piyasa dengesi hesaplamaktadır. EGMM, çok sayıda Avrupa ülkesinin yanı sıra Rusya, 
Libya ve Cezayir’i kapsamakta olup LNG ihraç eden bazı ülkeler de dış kaynaklı piyasa fiyatları, uzun 
vadeli arz sözleşmeleri ve Avrupa ile fiziksel bağlantılar çerçevesinde tasvir edilmektedir. Çıktılar 
açısından bakılacak olursa model; üretim, tüketim ve alım-satım miktarları, depo kullanım oranları ve 
uzun vadeli sözleşme teslimlerinin yanı sıra piyasa temizleme fiyatlarına ilişkin göstergeleri 
sunmaktadır.  

Zaman çözünürlüğü açısından bakılacak olursa EGMM’nin hesaplamaları bir yıllık bir zaman dilimine 
tekabül etmekte olup bu zaman dilimi Nisan ayında başlayıp Mart ayında son bulan on iki ardışık ayı 
kapsamaktadır. Aylar arasındaki dinamik bağlantılar gaz depolarının kullanımı ve uzun vadeli al-ya-da-
öde (TOP) sözleşme kısıtlamaları 19 (asgari ve azami teslimatlar 12 aylık süre üzerinden hesaplanmakta 
olup bu uygulama sözleşme “telafisine” imkân tanımaktadır) ile ifade edilmektedir. 

Avrupa Gaz Piyasası Modeli aşağıda kısaca açıklanan ve model özelliklerinin temelini oluşturan temel 
taşlardan oluşmaktadır.  

1. Yerli talep - Yerli talep fonksiyonları aşağı doğru eğimli olup yerli piyasa fiyatı ve yerli tüketim 
arasında işlevsel bir ilişki bulunmaktadır. Diğer bir deyişle fiyatların yükselmesi, tüketicilerin ilgili 
dönemde kullanmak istedikleri gaz miktarını azaltmaktadır. EGMM lineer fonksiyonel form 
kullanmakta olup buradan elde edilen sonuçlar piyasa fiyatının 0,1 €/MWh oranında yükselmesi 
halinde bir aylık yerli tüketimin eşdeğer miktarda azaldığını göstermektedir. 

2. Yerli arz - Yerli talep fonksiyonunun karşılığıdır. EGMM’de her bir arz birimin ya sabit ya da 
doğrusal artış gösteren bir marjinal üretim maliyeti (€/MWh) bulunmakta olup kısıtlamalar 
öngörülen süreden bağımsızdır 20. 

3. Dış piyasalar ve arz kaynakları - Dış piyasalar ve arz bölgelerine ilişkin fiyatlar her ay için dış 
kaynaklı olarak (girdi verisi) belirlenmekte olup bu fiyatların yerli piyasalardaki arz-talep 
gelişiminden etkilenmedikleri varsayılmaktadır. Örnek vermek gerekirse LNG fiyatları, LNG’nin 
herhangi bir LNG ithalat terminaline taşınma masrafı da eklenmek suretiyle tahmin edilen Japon 
LNG spot fiyatları üzerinden hesaplanır. 

4. Boru hattı bağlantıları ve LNG altyapısı - Her boru hattı bağlantısının asgari ve azami aylık iletim 
kapasitesinin yanı sıra kapasitelerine bağlı olarak bir de iletim bedeli (EGMM’de içerisinde) 
bulunmaktadır. Tek yönlü boru hatları veya LNG güzergahlarındaki sanal geri akışa (“taşıma”) 
da her bağlantı için her ay ayrı ayrı izin verilebilir. LNG terminallerinin kapasitesi her ülke için 
bir araya getirilerek (boru hattı kurulumundan farklı olarak) her bir boru hattı için kapasite 
kısıtlamaları belirlenir. Bu modeldeki LNG altyapısı ihracatçı ülkelerin LNG sıvılaştırma 

                                                   
 
 
17 Bu model Tuna Bölgesi Gaz Piyasası Modeli olarak da bilinmektedir.  
18 Bu bölgeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Avusturya, Macaristan, Romanya, 
Makedonya, Slovenya, Moldova, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk ve Yunanistan. 
19 Asgari ve azami teslimatlar 12 aylık süre üzerinden hesaplanmakta olup bu uygulama sözleşme 
“telafisine” imkan tanımaktadır. 
20 Örneğin Ekim ayında alınan üretim kararlarının diğer herhangi bir aydaki üretim imkânları üzerinde 

doğrudan etkisi bulunmamaktadır. 
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tesislerinden, ithalatçı ülkelerin LNG yeniden gazlaştırma tesislerinden ve ‘sanal boru 
hatlarından’21 oluşmaktadır.  

 
Şekil 18 : EGMM modeline ilişkin program 

 
 

EGMM Uygulaması ve Kullanıcıları 

EGMM girdi verilerini okuyup tüm yerli piyasalara ilişkin tüm ayları kapsayan eş zamanlı arz-talep 
dengesini araştırırken yukarıda açıklamaları verilen tüm kısıtlamalara bağlı kalır. Model, mekân ve 
zaman üzerinden basit arbitrajsız şartlar ile açıklanabilir. Bununla birlikte modelin, tüketiciler, üreticiler 
ve satıcılar gibi piyasa katılımcılarının davranışları açısından ayrıştırılması önemlidir. Çıktı verileri 
önceden açıklanan temel taşları (tüketim, gaz akışları vb.) izlediğinden dolayı model, daha geniş bir 
doğal gaz sektörüne (tüketici fazlası) ilişkin sosyal refah analizi yapmaktadır.  

Nispeten daha az gelişmiş olmasına rağmen EGMM arz güvenliğine veya esnekliğe ve doğal gaz 
şebekelerinin esnekliğine ilişkin birkaç kamu sektörü çalışmasında kullanılmıştır.22 

Güçlü ve Zayıf Yanlar 

Genel olarak bakıldığında EGMM, başta arz güvenliği ve gaz altyapısı projeleri (Güney Doğu Avrupa) 
için karar verme sürecine destek olan yararlı bir araçtır. Model farklı entegrasyon modellerinin sosyal 
faydalarını veya diğer şebeke yatırım seçeneklerini karşılaştırarak piyasa entegrasyon çalışmalarını da 
değerlendirebilir. Tüm Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişletilmesinin ise kanıtlanması gerekmektedir. 
EGMM piyasanın gerçeklerine yeterince eğilmemekte olup fiyat hesaplama aracı olarak 
görülememektedir.  

 
 

2.3.2. Çok Enerjili Enerji Arz - Talep Modellerine Genel Bakış 

Bu bölümde, iki adet çok yakıtlı arz-talep modeli incelenmektedir. Modeller: PRIMES ve POLES. Bu 
modellerin en temel özellikleri tüm enerji kaynaklarını ve arzdan talebe tüm enerji zincirini göz önünde 
bulundurmalarıdır. Buna elektrik sisteminin modellenmesi, nihai kullanım talebi, arz ve talep arasındaki 

                                                   
 
 
21 Modele göre kullanılabilecek her bir taşıma güzergâhı için taşıma fiyatının belirlenmesinde ‘sanal boru 
hatları’ gerekmektedir. 
22 Detaylı bir liste için Ek’e bakınız 

Dış Piyasa 1 Yerli Piyasa 1 Dış Piyasa 2 

Piyasa 

Alanı 

Fiyat 

Miktar 

Yerli Piyasa 2 
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ilişkinin modellenmesi de dâhildir. Sera gazı politikalarının önemi sebebiyle bu modeller sera gazı 
emisyonlarının modellenmesini de kapsamaktadır. Bu modellerde nihai kullanım enerji talebi 
ekonometrik bir yaklaşım ile modellenmekle birlikte bazı teknolojiler bazı alt sektörler (örneğin arabalar, 
konutlar vb.) kapsamında ele alınabilir. Bu bağlamda bakıldığında modellerin her ikisi de 2050 yılına 
kadar 5 yıllık dönemler için enerji talebi ve sera gazı simülasyonu yapan bir çeşit melez modeldir. 
 
PRIMES Avrupa ülkeleri odaklı çalışırken POLES tüm dünyayı kapsamaktadır. 
 
PRIMES, POLES’e kıyasla daha detaylı bir sektörel analiz imkânı sunmakta olup bu durum birkaç 
sektörle sınırlı karbon emisyon ticaretinin derinlemesine incelenmesine imkân tanımaktadır. 
 
POLES’in güçlü yanı ise uluslararası enerji piyasalarını modellemesi ve enerji piyasaları arasındaki 
ilişkileri göz önünde bulundurmasıdır. Örneğin uluslararası yakıt fiyatları (petrol, gaz, kömür), girdi olarak 
POLES’ten alınan sonuçları kullanan PRIMES kapsamında modellenememektedir. POLES karbon 
emisyon ticaretinin daha geniş bir ekonomi üzerindeki (döviz kurunun etkileri, ticaret dengeleri) etkisini 
inceleyebilmektedir.  
 
 

2.3.2.1. POLES 

POLES kısaltması Uzun Vadeli Enerji Sistemlerinin İleriye Dönük Görünümü (Prospective Outlook on 
Long-term Energy Systems) anlamına gelmektedir. POLES dünya çapında kullanılan enerji-ekonomi 
odaklı bir model olup enerji akışları ve piyasalar arasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurarak enerji 
talebi ve sera gazı emisyonlarına (“Kyoto basket” – Kyoto sepeti) ilişkin ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeyde (toplam 66 bölge) simülasyonlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Model Avrupa Komisyonu JRC 
IPTS, Université de Grenoble-CNRS (EDDEN laboratuvarı), ve Enerdata tarafından kullanılmakta ve 
geliştirilmektedir. 
 
Enerji sektörünün birçok üyesi tarafından (özel şirketler, devletler, Avrupa Komisyonu) nicel, senaryoya-
dayalı, ampirik ve objektif analizler oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. 
 
POLES projeleri, arz ve talep dengelerinin yanı sıra birincil üretime entegre emisyonlar, birincil talep, 
dönüşüm ve enerji, kayıplar ve nihai enerji talebini ayrıntılandırmaktadır: 

 Üretici ülkeler tarafından (88 üretici ülke/bölge), rezervlerin gelişimi ve kaynak kısıtlamaları göz 
önünde bulundurularak, dünya enerji arz senaryolarının oluşturulması; 

 Enerji fiyatlarına (petrol, gaz, kömür) uluslararası, ulusal ve sektörel düzeyden bakış; 

 Ülkelere/bölgelere ve enerji talep eden 15 alt sektöre göre nihai talep; enerji ile ilgili 40’tan fazla 
teknoloji (elektrik üretimi, bina ve ulaşım) ve teknolojik öğrenme ile birlikte; 

 AB Üye Devletleri için ETS ve ETS olmayan ayrımı tahminiyle sera gazı emisyonları 
 
Tahminler 28 AB Üye Devlet ve AB komşu devletler (Norveç, İzlanda, İsviçre, Türkiye) için ülke 
düzeyinde ayrı ayrı sunulmaktadır. 
 
Melez bir model olan POLES, aşağıdaki hususlara dayanarak karma bir yaklaşım sunmaktadır: 

 Sektörel talep için “yukarıdan aşağıya” modelleme. Ekonometrik denklemler sayesinde bu 
modelleme çeşidi doğrudan faaliyete, fiyatlara ve teknolojiye bağlıdır. 

 Elektrik sektörü için “aşağıdan yukarıya” yaklaşımı. Bu modelleme çeşidinde tüm teknoloji 
tipleri ve maliyetleri detaylı şekilde ifade edilmektedir. 

 
Enerji talebi, aşağıda belirtilenleri göz önünde bulundurmak suretiyle bir talep fonksiyonuna dayanır: 

 Esneklikler üzerinden kısa ve uzun vadeli fiyat etkileri; 

 Faaliyet etkisi; 

 Dış kaynaklı bir eğilim üzerinden otonom teknolojik değişim (davranışı ve maliyetle ilgili 
olmayan politikaları yansıtır). 
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Bu model, sektörlere göre teknoloji yayılım sürecine de dayalıdır. Talebin iç kaynaklı olarak 
hesaplanmasında, hâlihazırda kullanılmakta olan farklı teknolojiler arasındaki rekabet sürecinin yeni 
ekipman üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulur. Yakıt ikamesi sürecinin belirlenmesinde POLES, 
« –putty-clay » yaklaşımını kullanır. 

 Sanayi: Petrol, gaz, kömür, biyokütle; 

 Binalar (konut ve hizmet): Petrol, gaz, kömür, biyokütle, ikame edilebilir elektrik; 

 Taşıma: Araçlar arasındaki rekabet; 

 Elektrik üretim kapasitesi planlama: Bireysel elektrik teknolojileri 

 
Yapı 

 
POLES modeli dinamik bir kısmi denge çerçevesine dayanmaktadır. Simülasyon sürecinde yıllık geri 
dönüşümlü modelleme dinamiği kullanılmakta olup bu uygulama 2050 yılına kadar kullanılabilecek 
gelişim yollarının, aşağıda belirtilen bileşenlerle betimlenmesine imkân tanımaktadır: 

 Dış kaynaklı girdiler: Makroekonomik faktörler (GSYİH, nüfus vb.), karbon kısıtlamaları ve özel 
ihtiyaçlara göre değiştirilebilecek belirli enerji politikaları; 

 Arz ve talep üzerinde gecikmeli olarak düzenlemeler yapılması; 

 Uluslararası enerji fiyatlarını, üretimi, dönüşümü, teknolojiye dayalı rekabeti, enerji talebini ve 
sera gazı emisyonlarını belirleyen parametrelerin iç kaynaklı olarak değerlendirilmesi (CO2’ye 
ilişkin bir sektörel analiz de dâhil olmak üzere) 

 
 

 
Şekil 19: POLES modelinin yapısı 

 

 
Kullanım ve amaçlar  
 
Dünya enerji talebini ülke ve bölgeye göre tahmin etmesinin yanı sıra POLES modeli enerji politikalarının 
ve iklim değişikliği önlemlerinin tüm etkilerini yansıtmaya ve küresel kapsamı sayesinde yapılan tüm 
tahminlerin küresel çevreye uygun olmasını sağlamaya oldukça uygun bir modeldir. 
 
Buna ek olarak POLES modeli teknolojiler arası kalıcı bir rekabet çerçevesinde dayanmakta olup her 
bir teknoloji için dinamik olarak değişen niteliklere sahiptir. Fiyata bağlı yayınım mekanizmaları (örneğin 
tarife garantileri) simülasyonlara eklenebildiğinden dolayı model, yeni enerji teknolojilerinde ileriki 

Kaynaklar 

Petrol Gaz Kömür   Uranyum Biyo-kütle 
 

Uluslararası Piyasalar 
 Petrol Gaz Kömür Biyokütle 

 1 piyasa 3 piyasa 15 piyasa (ist.b.)1 piyasa 
 

Uluslararası fiyatlar 
 

Teknoloji 1 
 

66 Bölgesel 
Denge 

 
Ulusal enerji dengesi 1 
Sektörlere göre nihai talep 

Elektrik arzı 

REN’in gelişimi 
Fosil yakıt arzı 

Nihai kullanıcı fiyatları 
 

Makro varsayımlar (GSYİH, 
Nüfus,…) 

 

Karbon kısıtlamaları: 
Emisyon vergi tavanı 

 

Özel enerji politikaları 
(isteğe bağlı, belirlenecek) 

 

GES emisyonları 
 

Üretim 
 

Tüketim 
 

Dış kaynaklı kilit parametreler 
 

İç kaynaklı kilit parametreler 
 

Model girdileri 
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yıllarda gözlemlenecek değişikliklerdeki kilit faktörleri de göz önünde bulundurma imkânı sunar. Bu 
model, kamu ve özel sektörün araştırma ve geliştirme yatırımlarının teknolojik değişiklikleri ve birikimli 
deneyim (“yaparak öğrenme”) üzerindeki etkileri ve iklim politikalarının etkilerini içermektedir.  
 
Model, enerji fiyatlarının ve bölgesel enerji sistemlerine ilişkin vergi politikalarının (ulusal sera gazı 
emisyonları ve azaltım stratejileri de dâhil olmak üzere) etkilerini değerlendirmek için de kullanılabilir. 
Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası sera gazı azaltım senaryolarının maliyetlerini farklı bölgesel 
hedefler/donatımlar ve esneklik sistemleriyle simüle edebilir. Bu açıdan bakıldığında POLES CO2 
emisyonuna ilişkin Marjinal Azaltım Maliyeti eğrilerini oluşturup emisyon ticaret sistemlerini bölge 
ve/veya sektöre göre farklı piyasa konfigürasyonları ve ticaret kuralları çerçevesinde inceleyebilir. 

2.3.2.2. PRIMES 

PRIMES’in açılımı Fiyata Bağlı Piyasa Denge Sistemi’dir (Price-Induced Market Equilibrium System). 

Model, birden çok sektörü kapsayan arz ve talebe ilişkin belirleyici bir enerji sistemi olup Atina Ulusal 

Teknik Üniversitesi Enerji-Ekonomi-Çevre Modelleme Laboratuvarında geliştirilmiştir. Model, otuz beş 

(35)23 Avrupa ülkesinin enerji sistemleri ve piyasalarına ilişkin tahmin ve senaryo analizlerini hazırlayan 

NTUA’nın özel mülkiyetindedir. Bu modelin geliştirilmesinde, Avrupa Komisyonu da finansman 

yardımında bulunmuştur. PRIMES 1997 ve 2011 yıllarında AT tarafından başarılı bir şekilde emsal 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Matematiksel açıdan bakıldığında PRIMES EPEC sorununu çözmekte olup bu durum fiyatların açık ve 
net bir şekilde belirlenmesine imkân tanımaktadır. Enerji arz ve talebine ilişkin uzun vadeli detaylı çıktı 
tahminleri24 sunulmaktadır (örneğin 2000 ila 2050 yılları arasında, 5 yıllık aralıklarla). Model, kapsamlı 
girdi verilerinin kullanılmasını gerektirmektedir25. PRIMES, AB düzeyinde (Avrupa Komisyonu DG 
TREN, DG ENER, DG ENV, DG MOVE ve DG CLIMA) Üye Devlet hükümetleri ve kurumları ya da 
şirketler veya diğer kuruluşlar tarafından uygulanan belirli enerji ve çevre politikalarının etki 
değerlendirmesinde kullanılmaktadır.  
 
Buna ilişkin en belirgin örnek DG ENER, DG CLIMA ve DG MOVE için hazırlanan “AB’NİN 2050 YILI 
ENERJİ, TAŞIMA VE SERA GAZI EMİSYONLARI EĞİLİMLERİ - REFERANS SENARYO 2013”tür. 
2013 yılı AB referans senaryosu 2050 yılına kadar olan süreçte 28 AB Üye Devleti kapsamakta olup AB 
kalkınmasının enerji, ulaşım ve iklim boyutlarına ve politikalar arasındaki çeşitli etkileşimlere 
odaklanmaktadır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar AB enerji sisteminin geliştirilmesinde gözlemlenen 
mevcut eğilimleri ve kabul edilen politikaların sonuçlarını genel olarak incelemek için kullanılmıştır. 
 
Melez bir model olan PRIMES teknoloji ve mühendisliğe ilişkin detayların yanı sıra mikro ve 
makroekonomik etkileşimler ve dinamikleri de (yukarıdan aşağıya) ele almaktadır.  
 
PRIMES enerji talep ve arz dengelerini 45 enerji ürünü ve şekli için ayrı ayrı ülke düzeyinde 
incelemektedir. Dengeler detaylı formata ve EUROSTAT’ın istatistiksel düzenine göre Excel raporları 
halinde hazırlanmaktadır. Model bunun yanı sıra yakıt tipi ve sektöre göre hacim ve fiyat tahmininde de 
bulunmaktadır. Mal fiyatlandırması söz konusu olduğunda PRIMES, sabit maliyetleri kullanarak 
tarifelerin sektörler arasındaki dağılımını gösteren Ramsey-Boiteux yöntemini kullanmaktadır. Bu 
yöntem, kar kısıtlamasına tabi sosyal fazlalığı azami sınıra çekmek amacıyla fiyat belirleyen çok ürünlü 
tekelci bir bakış açısına sahiptir. 
 
CO2 emisyonları, hesaplanan fosil yakıt miktarlarının, yakıt ve ülkelere göre değişiklik gösteren emisyon 
faktörleriyle çarpılması sonucunda bulunur. Enerji ile ilgili CO2 emisyonlarının azaltılması, modelin iç 
kaynaklı bir sonucu olup enerji sistemindeki yakıt karışımına, teknolojiye ve süreç karışımına 
dayanmaktadır. Modelde vergiler, sübvansiyonlar, satılabilir izinler veya belgeler, teknoloji ve verimliliği 

                                                   
 
 
23 PRIMES modeli 28 AB Üye Devletin tanı sıra Norveç, İsviçre, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova*, Bosna-
Hersek, Makedonya ve Türkiye için ülkeye özgü tahminlerde bulunmakta kullanılmıştır. 
24 Sektöre, yakıt üretimine, tüm sektörlerdeki yatırımlara, enerji maliyetlerine ve fiyatlarına, politika değerlendirme 
göstergelerine vb. göre detaylı enerji denge ve talep tahminleri  
25 Sektörlere göre GSYİH ve ekonomik büyüme; fosil yakıtların, vergilerin ve sübvansiyonların dünya fiyatları; çevre 
politikaları; yatırım oranları vb. 
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teşvik eden politikalar ve enerji ve çevre politikası araçları (standartlar da dâhil olmak üzere) birçok 
politika aracı ve önlemi yer almaktadır. 
 
Model modüler bir sistem olarak tasarlanmış olup enerji arz ve talep sektörlerine tekabül eden arz ve 
talep alt modellerinden (veya modüllerden) oluşmaktadır. Alt modellerin her biri, ilgili kurumun (karar 
alıcının) “davranışı” ile temsil edilmektedir. Bu bağlamda iki temel kurum tipinden (talep eden ve arz 
eden) bahsedilebilir.  
 
Talep eden kurumlar enerji talebinden ve enerji ile ilgili olmayan girdilerden (emtia, üretim faktörleri) elde 
edecekleri yararları (kar, kullanım vb.) azami seviyeye çıkarma hedefiyle hareket eder. Bu kurumlar 
fiyatlar, bütçe, ekipman, teknoloji, çevre veya yakıt mevcudiyeti gibi kısıtlamalarla sınırlandırılmıştır. 
 
Arz eden kurumlar ise masrafları asgari seviyeye indirmek (veya piyasa rekabetine odaklı model 
değişkenlerinden elde edilecek karları azami seviyeye çıkarmak) ve talebi karşılamak hedefiyle hareket 
eder. Bu kurumlar kapasite, yakıt mevcudiyeti, çevre, sistem güvenilirliği vb. kısıtlamalarla 
sınırlandırılmıştır. 
 
PRIMES aşağıdaki konsepti kullanarak tahminde bulunur: İlk olarak arz alt modellerinin her biri, nihai 
kullanım sektörleri için emtia fiyatlarını belirler. Bir önceki adımda belirlenen fiyatlar, fiyatlara göre 
değişiklik gösteren ilgili sektörel talep hacimlerini etkiler. Talep hacimlerindeki bu değişikliklerin arz 
sektörlerince karşılanması gerekmekte olup bu sayede talep ile arz arasındaki kapalı döngü 
modellenmiş olur. Bu süreçte arz ve talep alt modellerine sistem çapındaki kısıtlamalar (emisyonlar, 
yenilenebilir enerjiler, verimlilik, ithalata bağımlılık vb.) uygulanır. Hesaplamaya dâhil edilen dönemin 
tamamı için çok pazarlı denge oluşturulana ve enerji piyasaları eş zamanlı olarak temizlenene kadar 
emtia fiyatlarına algoritma uygulanmaya devam edilir. 
 
Arz ve talep alt modelleri birbirleri ile ilişkili olup PRIMES enerji sistemi modelinin bütününü 
oluşturmaktadır. 
PRIMES’te yer alan talep alt modelleri, Konut, Sanayi, Hizmet, Tarım ve Taşımacılık sektörlerindeki 
enerji talebinin detaylı bir analizini sunar. PRIMES-TREMOVE taşımacılık modeli oldukça detaylı bir 
model olup ulaştırma sektörüne ilişkin çeşitli politika önlemlerinin yanı sıra enerji ve mobilite bağını da 
kapsamaktadır. Tek başına çalışan ve tüm PRIMES enerji sistemiyle entegre olarak çalışan iki farklı 
modda kullanılabilir.  
 
PRIMES’teki arz alt modelleri elektrik ve buhar, doğal gaz, biyokütle, rafineriler, hidrojen ve birincil fosil 
yakıt üretim sektörlerinin enerji arzını detaylı şekilde göstermektedir. Elektrik ve buhar modeli bir kilit arz 
modeli olup yalnızca elektrikle çalışan tesisler, CHP, sanayi tipi brülörler ve merkezi ısıtma arasındaki 
rekabeti temsil etmektedir. Bu model Avrupa’daki bağlantı sisteminin tamamının yanı sıra muhtemel 
Alternatif Akım ve Doğru Akım uzantılarını da göstermektedir. Elektrik ve buhar modeli iki modda 
çalışabilir. Tüm Avrupa ülkeleri için eş zamanlı tam optimizasyon (DC elektrik akış yöntemi veya sabit 
net ithalat değerleriyle birlikte ülke başına optimizasyon) Bu model, iç Avrupa piyasası içerisindeki farklı 
piyasa düzenlemelerinin simülasyonunu hazırlamak için kullanılabilir. 
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Şekil 20: PRIMES Modelinin Yapısı 

 
 
Güçlü ve Zayıf Yanlar 
 
PRIMES, AB iç elektrik ve gaz piyasalarına yönelik piyasa tasarım seçenekleri de dâhil olmak üzere 
çeşitli sektörlerdeki somut politika önlemlerini tasvir edebilecek kadar detaylı bir modeldir. Modüler 
yapısı esneklik sağlarken kısmi veya entegre model kullanımına imkân tanır. Modeli tek bir ülke veya 
birden fazla ülke (iç kaynaklı elektrik ticaretine imkân tanır) için kullanmak mümkündür. Enerji-ekonomi-
çevre politikası analizinin kapalı bir döngü içerisinde yapılması için PRIMES modeli; GEM-E3 ve 
IIASA’ya ait olan GAINS modeli (CO2 olmayan gazlar ve hava kalitesi için) gibi diğer modellerle birlikte 
kullanılabilir. 
 
PRIMES kapalı döngü enerji-ekonomi dengesi analizini gerçekleştirememekte olup sektör başına temsil 
edilen tüketici konsepti açısından da kısıtlıdır. Bunun yanı sıra uzaysal bilgi ve ülke düzeyi altında bilgi 
sunmamaktadır. Modelin boyutu oldukça büyük olduğundan dolayı bilgisayar zamanını makul aralıklarla 
sınırlandırmak için bazı tavizlerde bulunulması gerekmektedir. PRIMES modeli NTUA’nın özel 
mülkiyetinde bulunduğundan dolayı modelin şeffaflığı26 tartışmalara açıktır. Bu sebeple de bağımsız 
taraflar sonuçları kopyalayamaz. 
  

                                                   
 
 
26 2050 Yılı Enerji Yol Haritası Danışma Grubu, Greenpeace, bağımsız taraflar vb. 

PRIMES modelinin modüler yapısı 

Birincil Enerji 
Petrol Arzı 

Kömür / Linyit Arzı 

Gaz Arzı (Avrasya) 

 Gaz Üretimi 

 Boru Hattı Taşımacılığı 

 Gaz Deposu 

 LNG sistemi 

 Gaz ticareti 

 Gaz fiyatlandırması 

Biyo-Kütle Atık Arzı 

 Birincil kaynaklar(18 tip) 

 Çevirme teknolojileri (17 tip) 

 Nihai biyo enerji ürünleri (7 tip) 

Yenilenebilir kaynaklara ilişkin maliyet – 
arz eğrileri 

(20 tip) 

Petrol Rafinerisi 

 5 adet cinse 
bağlı 
dönüştürme 
tipi  

 karıştırma 
 

Hidrojen üretim ve dağıtımı 

• 18 Hz üretim prosesi 

• 8 Hz taşıma ve dağıtım aracı 

• Ekipman kullanan çok sayıda 
Hz  

 

Elektrik Buhar/Isı Arzı 

 150’den fazla elektrik üretim teknolojisi (ve CCS) 

 Isı ve Elektriğin Birlikte Üretimi (12 teknoloji) 

 Merkezi Isıtma 

 Sanayi Tipi Brülörler 

 Ülkeler arası bağlantılar 

Enerji Taşıyıcıları 

Piyasa 
Temizleme ve 

Fiyat 
Oluşumu 

Nihai Enerji 

Sanayi 

 9 ana sektör 

 23 alt sektör 

 90 enerji kullanan proses 

  
Konut sektörü 

 5 mesken tipi 

 4 enerji kullanımı 

 10 elektrikli cihaz 

  
Hizmet sektörü 

 3 alt sektör 

 6 enerji kullanımı 
 

Tarım sektörü 

 6 enerji kullanımı 
 

Taşımacılık 

 Yolcu ve nakliye 

 4 taşıma modu 

 12 taşıma aracı 
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3. ETKB tarafından Kullanılan Modellerin 
İncelenmesi 

3.1. Talep Modelleri 

IRR raporunda, ETKB ve/veya bağlı kuruluşlarınca kullanılan enerji talep hesaplama modelleri detaylı 

şekilde incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda, bu raporun ana konusu olan orta ila uzun vadeli talebe ilişkin 

bulgular özetlenmektedir.  

Tablo 2: ETKB Tarafından Kullanılan Talep Modellerinin Özeti 

Enerji Kurumlar Daire Başkanlığı Süre Yöntem/Model Sıklık  

Elektrik AİGM / ETKB Arz Güvenliği 20 yıl Ekonometrik 2 yılda bir 

Elektrik EPDK Tarife  10 yıl Dağıtım 

şirketlerinden alma 

Yılda bir 

Gaz EPDK Tarife  1-3 yıl İstatistik Yılda bir 

Gaz BOTAŞ Doğal Gaz 

İşletmeleri Bölge 

Müdürlüğü 

Kısa-uzun 

vade 

İstatistik Gerektiğinde 

Gaz BOTAŞ Doğal Gaz 

Pazarlama ve Satış 

Kısa-uzun 

vade 

İstatistik Gerektiğinde 

Tümü EİGM / 

ETKB 

Elektrik planlama Uzun vade Tekno-Ekonomik 

(MAED) 

2006’ya kadar (artık 

kullanılmamaktadır) 

Tümü YEGM27 

/ETKB 

 Uzun vade Tekno-Ekonomik 

(MedPro) 

2006-2007 

yıllarında (artık 

kullanılmamaktadır) 

 EİGM /ETKB   Uzun vade LEAP Pilot proje olarak bir 

defaya mahsus 

kullanılmıştır. 

Kaynak: Deloitte, Enerdata Analizi 

Talep tahminlerinin yalnızca elektrik ve doğal gaz için yapıldığı ve toplam enerji talebi için herhangi bir 
tahminde bulunulmadığı fark edilmiştir. Birden fazla enerji birimini kapsayan bu tür tahminler, geçmiş 
yıllarda ETKB tarafından MAED modeli kullanılarak düzenli olarak ve yürütülen iki proje kapsamında 
MedPro ve LEAP modelleri kullanılarak yapılmıştır. 

ETKB’de MAED modeli, 1984 yılında, Bakanlık ve TEİAŞ çalışanlarının Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu (IAEA) tarafından Üye Ülkelerden gelen yerel profesyonellere yönelik düzenlene eğitimlere 
gönderilmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. 1984 ve 2004 arasında Bakanlık, MAED’in ilk modülünü 
enerji talebini tahmin etmek için kullanmıştır. TEİAŞ da MAED’den Bakanlığın aldığı talep serisine dayalı 
olara, WASP modelini kullanarak enerji sistemi planlaması (üretim planlaması) yapmıştır. 

IAEA’nın, 2000’lerde eğitimleri askıya alması üzerine çalışanların kapasite gelişimi durmuştur. 2004’ten 
sonra, Bakanlık önce 2004 de yapılan talep tahmininin gerçekleşme ve beklentilere göre revize edilen 
talep serilerini, son yıllarda ise ekonometrik modele dayalı talep serilerini yollamıştır. TEİAŞ  arz 

                                                   
 
 
27 Türkçe kısaltması EİE olarak bilinen Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılmış olup bunun 
yerine 2011 yılında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) kurulmuş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bünyesinde görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir. 
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planlama çalışmalarında bu talep tahminleri kullanmaktadır. Şu anda TEİAŞ’da, WASP’ı kullanabilen az 
sayıda kişi bulunmaktadır. 

Günümüzde MAED modeli, ETKB tarafından aşağıdaki sebeplerden ötürü kullanılmamaktadır: 

 Ekiplere yönelik sorunlar, özellikle bu işe sürekli olarak adanmış bir ekibin olmaması: Model 
üzerinde çalışan ekibin analitik bir kapasiteye sahip olmasının yanında kapsamlı bir eğitim 
almış olması da gereklidir. Aynı zamanda kurumsal hafızanın kişiye bağlı olması ve 
yedekleme olmaması önemli bir sorundur;  ne yazık ki bakanlıkta geçici görevlendirme ve 
çalışanların farklı birimlere geçmesi/ayrılması sebebiyle, kurumsal hafıza kaybolabilmektedir.  

 Veriye ilişkin sorunlar: Tarihsel verideki eksiklik, veri toplama prosedürlerinin olmaması, veri 
depolama yönetimi ve altyapısının zayıf olması. 

Tüm talep tahminlerinde istatistiksel veya ekonometrik modeller kullanılmakta olup yukarıda da 
açıklandığı üzere bu modeller uzun vadeli tahminler için fazla adapte edilmemiştir. 

Uzun vadeli talep tahminlerinde, fiyatların etkisi veya enerji verimliliğine ilişkin politika ve önlemler göz 
önünde tutulmuyor gibi görünmektedir. 

Türk Mevzuatının öngördüğü raporlama şartları ve kurumlar arası bilgi akışı aşağıdaki şekilde 
özetlenmektedir: 

 

Şekil 21: ETKB ve ilgili kuruluşları arasındaki veri akışı ve raporlama yükümlülükleri 
 

3.2. Arz Modelleri 

Yukarıda açıklandığı şekilde arz modelleri açısından bakılacak olduğunda, geçmiş yıllarda TEİAŞ ve 
EÜAŞ’ın IAEA’nın elektrik planlama modelini kullandığı (Ek III’e bakınız) ve SDDP modelinin 
uygulanması için danışmanlık hizmeti aldığı bilinmektedir. Bununla birlikte söz konusu modeller 
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hâlihazırda bu kurumlar tarafından kullanılmamaktadır. TEİAŞ hâlen yıllık olarak WASP çalışmaları 
yürütmektedir. 
 
Elektrik sektörü arz planlaması Mevzuatta (6446 sayılı ve EPK ve Şebeke Yönetmeliği) iki aşamalı 
olarak tarif edilmektedir.  
 
Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde 20 yıllık elektrik enerjisi üretim planlama çalışması TEİAŞ 
tarafından hazırlanıp ETKB tarafından onaylandıktan sonra yayımlanması hükmü vardır. Bu planlama 
çalışması için ETKB tarafından 20 yıllık elektrik enerjisi talep projeksiyonu hazırlanması ve bu çalışmada 
Kalkınma Bakanlığı yanı sıra ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temel ekonomik, nüfus, sanayileşme 
hedefleri gibi bilgilerin değerlendirilmesi kanunda açıkça belirtilmektedir. 
 
TEİAŞ tarafından uzun yıllardır (daha önceleri TEAŞ ve TEK dönemleri dahil) üretim planlama 
çalışmalarında WASP Modeli kullanmıştır ve halen kullanılmaya devam etmektedir. Bu modelde 
kullanılan girdiler sektördeki diğer ilgili kurumlardan alınması gerektiği için TEK, TEAŞ dönemleri ile 
TEİAŞ ilk yıllarında ETKB tarafından yapılan koordinasyonlarla bilgi ve veri akışı sağlanmış ayrıca 
geleceğe yönelik hedeflerin belirlendiği politikaları da ETKB tarafından belirlenerek bu çalışmaya dahil 
edilmiştir. Ancak son yıllarda bu bilgi ve veri akışı için koordinasyonda aksamalar olduğu bilinmektedir. 
 
Orta dönem için ise, genellikle “Kapasite Projeksiyonu” kullanılmaktadır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu uyarınca TEİAŞ beş yıllık kapasite tahminini hazırlamakla yükümlüdür. Tahmin raporu her yıl, 
sonraki beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.  
 
Önce 10 yıl olan ancak daha sonra 5 yıl olarak tanımlanan kısa dönem Elektrik Enerjisi Üretim Kapasite 
Projeksiyonu, bir plan çalışması olmayıp mevcut sistem üzerine çalışma dönemi başından itibaren 5 yıl 
içinde işletmeye girmesi öngörülen yeni kapasite ilaveleri ile oluşması beklenen kapasite gelişmesinin 
yıllara göre tahmin edilen talep ile karşılaştırılması sonucu hesaplanan bir üretim-tüketim dengesidir. Bu 
çalışmada, talep tahminlerinin elektrik dağıtım bölgelerinden gelmesi ve bunların üzerine iletim 
sisteminden doğrudan bağlı kullanıcıların talep değerlerinin eklenerek TEİAŞ tarafından 
sonuçlandırılması ve EPDK tarafından onaylandıktan sonra çalışmada kullanılması öngörülmektedir. 
Hazırlanan Kapasite Projeksiyonu Çalışması'nın EPDK tarafından onaylanması kanun tarafından 
öngörülmektedir. Elektrik dağıtım bölgeleri tarafından gönderilen talep tahmini serilerinin şimdiye kadar 
Kapasite Projeksiyonu çalışmalarında kullanılamadığı, bunun yerine mevzuatta geçici madde olarak 
belirtilen hükme göre ETKB tarafından oluşturulan talep serilerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
çalışmanın hazırlanması yılın ilk yarısında tamamlanmasına karşın EPDK onaylama sürecinin çok uzun 
zaman alması sebebiyle ve çalışmanın genellikle yılın son haftasında yayımlanabildiği söylenmektedir. 
 
TEİAŞ, Kapasite projeksiyon çalışması için pratik bir yaklaşım geliştirmiş olup bu yaklaşım aşağıda 
detaylı şekilde açıklanmaktadır. Yaklaşımın bir modellemeden çok tecrübeye dayalı olduğunu belirtmek 
gerekir. Elektrik planlaması perspektifinden bakıldığında bu çalışma, planlanan projelerin talebi 
karşılayıp karşılamadığının kontrolü için yapılan , kısa vadeli (beş yıllık) bir yaklaşımdır. Oysa, enerji 
sektöründeki yatırımların tamamlanma süresini göz önünde bulundurarak pek çok Bakanlık,  
planlamada daha uzun vadelere bakmakta ve farklı senaryo seçenekleri altında gelecekteki enerji mixini 
tespit etmeyi hedeflemektedir. 
 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere talep tahmini ETKB’den alınmaktadır. TEİAŞ, arz açığı olup olmayacağını 
değerlendirmek üzere, elektrik arz tahmini yapmaktadır. Söz konusu tahmin yapılırken, aşağıda da 
belirtildiği üzere, mevcut üretim sistemi ve yeni üretim tesisleri göz önünde bulundurulmaktadır. 
 
Mevcut üretim sistemi: 
 
İlgili döneme (T – T+10)28 ilişkin kapasite tahmini için mevcut üretim sistemi, ilgili yılın (T-1) nihai yıl 
kurulu kapasitesi olarak alınır. 
 

                                                   
 
 
28 4628 Sayılı yasada  on yıl olarak tanımlanan süre 6446 sayılı kanunla  beş yıl olarak değiştirilmişm 
olup yeni çalışmalarda T+5 kullanılmaktadır. 
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 EÜAŞ’ın termik elektrik santralleri için EÜAŞ tarafından belirtilen güvenilir üretim miktarları ve 

azami üretim miktarları kullanılır. 

 EÜAŞ’ın hidroelektrik santralleri için EÜAŞ tarafından belirtilen güvenilir üretim miktarları ve 

nominal üretim miktarları kullanılır. 

 EÜAŞ’ın İlişkili Kuruluşlarına ait olan termik elektrik santralleri için EÜAŞ tarafından T – T+10 

dönemi için verilen güvenilir üretim miktarları ve proje üretim miktarları kullanılır.  

 Özel sektördeki şirketlerin elektrik santralleri veya otoprodüktörler için (normal üreticiler), 

lisans başvuru formlarında bulunan proje üretim kapasite miktarları EPDK’den alınarak T – 

T+10 arasında sabit olduğu kabul edilir. 

 TOR (İşletim Haklarının Devri) veya BOT (Yap/İşlet/Devret) elektrik santralleri için TETAŞ’tan 

alınan ilgili sözleşmelerde yazılı olan üretim kapasitesi göz önünde bulundurulur. 

 Doğal gaz ile çalışan elektrik santralleri için şirketlerden proje üretim kapasiteleri ve T – T+10 

dönemine ilişkin güvenilir üretim kapasiteleri alınarak gaz kıtlığı olmayacağı varsayımı 

çerçevesinde kullanılır. 

 Devlete bağlı elektrik santralleri için, elektrik santrallerinin onarım ve bakım programları da göz 

önünde bulundurularak, EÜAŞ tarafından verilen üretim miktarları kullanılır. 

Yeni üretim tesisleri (lisanssız) 
 
Yeni inşa edilecek olan üretim tesisleri, TEİAŞ’a yaptıkları bağlantı başvurusu durumuna göre 
gruplandırılır. Farklı talep senaryoları kapsamında, farklı kapasite düzeylerinin T – T+10 arasında 
çalışmaya başladığı düşünülür. 
 
Yeni üretim tesisleri (lisanslı-yapım aşamasında) 
 
T – T+10 arasında çalışmaya başlayacak olan hidroelektrik üretim tesisleri için proje üretim kapasitesi 
(normal şartlar altında) ve güvenilir üretim kapasitesi (kuraklık halinde) Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürlüğünden alınır. Söz konusu miktarlar her proje için aylık olarak bir araya getirilir. 
 
T – T+10 arasında çalışmaya başlayacak olan diğer elektrik santralleri için kurulu kapasite, proje üretim 
miktarları ve güvenilir üretim miktarları EPDK’den iki senaryo kapsamında alınır. Bu senaryolarda, proje 
sahipleri tarafından EPDK’ye verilen ilerleme raporlarına dayanılarak elektrik santrallerinin tamamlama 
oranları göz önünde bulundurulur. Tesislerin tamamlama yüzdeleri ve kurulu kapasitelerine göre 
gruplandırılması sonrasında tesislerin işletmeye alınması beklenen tarihler elde edilir. 
 
 

3.3. Kurumsal Yapıdaki Boşlukların ve Zayıf Noktaların 
Belirlenmesi  

ETKB’nin durumu, AB ülkelerindeki Bakanlıklardan ve diğer ilgili kuruluşlardan oldukça farklıdır. AB 
yönetimleri, enerji tüketimi29, enerji verimliliği30, yenilenebilir enerjiler31 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 

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

gerektirmektedir.  
30 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. 
31 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. 
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ilişkin bilgileri düzenli olarak vermekle yükümlüdür. Bu zorunlu raporlardan bağımsız olarak birçok AB 
ülkesi, yine aynı şekilde değerlendirilmesi gereken kendilerine özgü politika hedefleri koymuştur32. 

Enerji verimliliğine ilişkin ulusal ve uluslararası hedefleri izlemek için AB idarelerinin tek bir enerji tipine 
(gaz veya elektrik) değil birden fazla enerjiye dayanan tahminleri kullanması gerekmektedir. Bunun 
altında yatan amaç; enerji arz planlaması, enerji verimlilik politikasının planlanması ve izlenmesi ve sera 
gaz emisyonları için toplam enerji talebinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bu emisyonların %80’den 
fazlası enerji talebi ile bağlantılı olduğundan dolayı söz konusu emisyonlara ilişkin tahminlerde enerji 
talebinin modellenmesi gerekmektedir.  

Bu hedef çerçevesinde AB hükumetleri, mevcut önlemlerin muhtemel etkisini ve hedeflerine ulaşmak 
için ek önlemler alınması gerekip gerekmediğini görmek için politika ve önlemlerin talep üzerindeki 
etkisini yansıtabilen modelleme araçlarını kullanmaktadır. Detaylı politika önlemlerinin etkisini 
açıklayabilmek için MedPro, MAED, LEAP veya FORECAST gibi nihai kullanım modellerinin, yukarıda 
ve 2.2.3’te açıklandığı üzere, oldukça detaylı olması gerekmektedir. 

ETKB’nin talep tahmin çalışmaları ile ilgili farklı yapıları bulunmakla birlikte bu yapıların büyük bir kısmı 
enerji talebi, kapasite planlama veya sera gazı emisyonlarının tahminine ilişkin geçici (ad-hoc) projeler 
kapsamında (örneğin MAED, LEAP veya MedPRO ile yapılan eski çalışmalar) kullanılmıştır. Buna ek 
olarak, talep planlaması alanında çalışan kurumlar arasındaki iletişim her zaman iyi değildir. 

3.4. Talep Hesaplama Çalışması Yapılması 

Bu faaliyetin amacı, ETKB ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların talep planlama modelleri kullanılarak pilot 
bir talep planlama çalışması gerçekleştirmektir. Yukarıda söz konusu edilen durum göz önünde 
bulundurularak bu görevin şu şekilde üstlenilmesine karar verilmiştir: 

 ETKB’nin mevcut elektrik talep modeline ilişkin iyileştirmelerin önerilmesi ve uygulanması 

 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne MedPro modelinin yeniden uygulanması konusunda 

destek verilmesi ve pilot bir çalışma gerçekleştirilmesi  

3.5. ETKB’nin Ekonometrik Modelinin İyileştirilmesi 

ETKB tarafından kullanılan uzun vadeli elektrik talebi modeli, sektörlerin büyük bir kısmı için GSYİH’nin 
lineer regresyonuna dayanmakta ve konut sektörü için gelirin etkisini göz önünde bulundurmamaktadır. 
Bu model, bunların yanı sıra uzun vadede değişebilecek olan fiyatların etkilerini ve diğer önemli 
hususları da göz önünde bulundurmamaktadır. Bu bağlamda bakıldığında uygulanan pilot çalışmanın, 
modeli aşağıda belirtilen beş alanda iyileştirmesi amaçlanmıştır: 

 Esneklik katsayılarının uygulamaya konması amacıyla logaritmik regresyonların kullanılması  

 Konut sektöründe gelirin etkisinin hesaba katılması  

 Fiyat değişikliklerinin hesaba katılması ihtimalinin kabul edilmesi 

 GSYİH yapısındaki değişikliklerin hesaplanması ihtimalinin kabul edilmesi 

 Teknoloji eğiliminin entegre edilmesi ihtimalinin kabul edilmesi 

 

3.5.1. Esneklik Katsayılarının Uygulamaya Konması 

Ekonometrik yaklaşımın anlatıldığı kısımda da açıklandığı üzere logaritmik regresyon kullanımı, 
denklemlerde esneklik katsayılarıyla çalışmayı mümkün kılmaktadır. Esneklik katsayıları ekonomik 
açıdan bakıldığında oldukça anlamlı olup literatürdeki mevcut değerlerle karşılaştırılabilir. Basit 
(logaritmik olmayan) lineer modelin katsayılarıyla bu tür bir uygulama mümkün değildir. Bu da, yalnızca 
denklemlerin formülünü değiştirmek ve GSYİH’ye esneklik katsayısı ya da diğer adıyla “gelir esnekliği” 

                                                   
 
 
32 Örneğin Fransa ve Almanya kendi enerji geçiş politikalarını spesifik ulusal hedeflerle birlikte belirlemiş 
olup bahse konu ulusal hedefler AB ve UNFCCC hedeflerine ek olarak belirlenmiştir. 
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eklemek anlamına gelmektedir. Bu esneklik, talep büyüme oranı ve GSYİH büyüme oranı arasındaki 
ilişkiyi ölçmektedir. Örneğin sanayi sektöründeki %0,8’lik esneklik, GSYİH’nin yılda %1 artış göstermesi 
halinde sanayi talebinin yılda %0,8 artış göstereceği anlamına gelmektedir. 
 
Diğer bir deyişle adaptasyon araçlarının, aşağıda verilen lineer denklem 1’den logaritmik denklem 2’ye 
(In) geçmesi. 

(1) 𝐸𝑖𝑡 = 𝑎 ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑏 ∗ 𝐸𝑖𝑡−1 

(2) ln 𝐸𝑖𝑡 = 𝑎 ∗ ln 𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑏 ∗ ln 𝐸𝑖𝑡−1 

3.5.2. Konut Sektöründe Gelirin Etkisinin Hesaba Katılması 

ETKB modelinde, konut sektörünün elektrik talebi konut veya mesken sayısı (HH) ve konut (veya 
mesken) başına düşen birim elektrik tüketimi (UC) üzerinden hesaplanmakta olup konut ve birim 
tüketimdeki artışlar dış kaynaklı büyüme oranlarına (agr) dayanmaktadır. Bu bağlamda biz birim 
tüketimin modellenmesinde GSYİH’nin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz. 
 
Diğer bir deyişle adaptasyon araçlarının, aşağıda verilen denklem 3’ten denklem 4’e geçmesi. 
(3) 𝐸𝑡 = 𝐻𝐻𝑡 ∗ 𝑈𝐶𝑡  
denklemde 𝐻𝐻𝑡 = 𝐻𝐻𝑡−1 ∗ (1 + 𝑎𝑔𝑟𝐻𝐻𝑡) ve 
 𝑈𝐶𝑡 = 𝑈𝐶𝑡−1 ∗ (1 + 𝑎𝑔𝑟𝑈𝐶𝑡) 
 
(4) 𝐸𝑡 = 𝐻𝐻𝑡 ∗ 𝑈𝐶𝑡  
denklemde 𝐻𝐻𝑡 = 𝐻𝐻𝑡−1 ∗ (1 + 𝑎𝑔𝑟𝐻𝐻𝑡) ve  
 ln 𝑈𝐶𝑖𝑡 = 𝑎 ∗ ln 𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑏 ∗ 𝑈𝐶𝑖𝑡−1  
 
 

3.5.3. GSYİH Yapısındaki Değişikliklerin Hesaba Katılması 

GYSİH’nın yapısı, diğer bir deyişle sanayinin, tarımın ve hizmetlerin payı, Türkiye’de son 20 yıl için sabit 
bir değerde kalmış olmakla birlikte hizmetlerin payının artması sonucunda bu durum, birçok Avrupa 
devletinde ve AB düzeyinde de gözlemlendiği üzere değişebilir. 33Ortalama GSYİH’ye kıyasla sektörlerin 
kendilerine özgü büyümelerini hesaba katmak için açıklayıcı değişken olan GSYİH yerine sanayi ve 
hizmetler bağlamında ilgili sektörün Katma Değerinin (KD) eklenmesi önerilmektedir.  
 
Adaptasyon araçlarının, aşağıda verilen denklem 5’ten denklem 6’ya geçmesi. 
 
(5) ln 𝐸𝑖𝑡 = 𝑎 ∗ ln 𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝑏 ∗ ln 𝐸𝑖𝑡−1 

 

(6) ln 𝐸𝑖𝑡 = 𝑎 ∗ ln 𝑉𝐴𝑡 + 𝑏 ∗ ln 𝐸𝑖𝑡−1 
 
 

3.5.4. Fiyat Değişikliklerinin Hesaba Katılması  

Tüketici fiyatları tahmin süresince, diğer bir deyişle önümüzdeki 20 yıl süresince değişmesi, özellikle de 
artması halinde fiyatların etkisinin enerji talep modellemesine dâhil edilmesi önem arz etmektedir.  

Elektrik fiyatları; elektrik talebinin fiyatlardaki değişikliklere bağlı olarak değişmesi anlamına gelen fiyat 
esnekliği yoluyla talep tahmin modeline eklenmektedir. Örneğin,  -0,23 olan bir esneklik katsayısı , 
fiyatların %10 artması halinde uzun vadede talepte %2.3 azalma gözlemleneceği anlamına gelmektedir. 
Bir ülke için gerçek fiyat esneklik katsayısına, geçmiş verilere dayalı regresyon yapılarak karar verilmesi 
faydalı olacaktır. Burada karşılaşılan problem, fiyatların stabil seyretmesinden ötürü fiyat esnekliği için 
anlamlı değerlerin elde edilememesidir. Bununla birlikte, talebi hızla artan gelişmekte olan ülkelerdeki 
fiyat esnekliği, gelişmiş ülkelere oranla daha düşük olabilmektedir.  Böyle bir durumda, benzer ülkelerin 

                                                   
 
 
33 2000’den bu yana İspanya’da gayri safi yurtiçi hasıladaki hizmet payında +8 yüzde puanı, Birleşik 
Krallık’ta +6 puan, İtalya’da ve AB seviyesinde +3 puan artış (kaynak Eurostat) 
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fiyat esneklik katsayıları dışardan girdi olarak verilmeli ve bölüm 3.5.6.’daki vaka analizinde anlatıldığı 
gibi test edilmelidir. 

Tipik model şu şekildedir:  

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

 
Verilen denklemde: 

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

P: Enerji fiyatı (sabit fiyat);  

e1: Gelir esnekliği ve  

e2: Fiyat esnekliğidir. 

3.5.5. Teknolojik İlerlemelerin Hesaba Katılması 

Teknolojik ilerlemelerin etkisi, başta sanayi sektörü olmak üzere enerji talep modellemesine eklenebilir. 
Bunun için teknolojik eğilim kullanılabilir. 
 
Teknolojik eğilimin talep tahminine eklenmesi için uygulanan temel yöntem, yıllık ilerlemeyi yüzde 
halinde ifade eden bir verimlilik katsayısının formüle entegre edilmesidir. Örneğin tipik katsayının yılda 
%1 olduğu durumda, elektrik tüketiminde teknolojik ilerleme %1/yıl olacaktır.  
 
Katsayının yorumlanmasını basitleştirmek amacıyla bir eğilimin katsayısı verilirken logaritmik olmayan 
lineer bir formül (eğilimi %/yıl cinsinden gösterir) kullanılır.  

3.5.6. Gözden Geçirilmiş Ekonometrik Model 

Gözden geçirilen model, tek bir Excel dokümanı halinde sunulur. Bu modelde elektrik talebi, ekonomik 
faktörün (GSYİH veya KD), elektrik tüketiminin (lag-1), enerji fiyatının ve teknoloji eğiliminin lineer 
fonksiyonudur.  
 
Model farklı bir veri tipi, varsayımları ve hesaplamalar kullanmaktadır. Bunların model içerisinde 
birbirinden ayrılabilmesi için renk kodu geliştirilmiştir.  
 

Senaryo varsayımları  
Modelleme varsayımları  
ETKB modelinden alınan varsayımlar 
Hesaplama 
Veriler veya doğrudan verilerden alınan yeniden hesaplanmış değer 
Regresyonlar kullanılarak düzenlenen değişken 
ETKB modelinden alınan sonuçlar 
Enerdata modelinden alınan sonuçlar 

 
Model farklı çalışma sayfaları içerisinde düzenlenmiştir. Renk kodu kullanılmaktadır: 
  Hesaplama ve regresyonlar  
  Her bir senaryoya ilişkin tahminler 
  ETKB‘den alınan veriler ve varsayımlar 
 
İlk çalışma sayfalarında (her sektöre ilişkin hesaplama ve regresyonlar), denklemlerin katsayıları, eski 
yıllara ait istatistiklerin regresyon analizi ile düzenlenir. Regresyon katsayısından alınan en iyi sonuç 
seçilir.  
 
“Hesaplama ve regresyonlar” isimli çalışma sayfası her sektör için 3 ana kısımdan oluşacak şekilde 
düzenlenir. 

- Veriler: Bu bölümde hesaplamada kullanılan geçmiş yıllara ait çeşitli veriler kaynakları ile birlikte 
verilmektedir. Bu veriler enerji verileri (elektrik tüketimi), ekonomik veriler (GSYİH, katma değer veya 
özel tüketim) ve fiyat verileridir (elektriğin fiyatı). 

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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- Verilerin hazırlanması: Bu bölümde ham haldeki verilerin ekonometrik denklemlerde kullanılabilmesi 
için yapılan işlemler yer almaktadır (birim değişikliği ve logaritma formu). Yine bu bölümde, 
eğilimlerin ve değişkenler arasındaki ilişkinlerin daha iyi şekilde görselleştirilmesine yönelik bir dizi 
grafik yer almaktadır. 

- Regresyonların sonuçları: Üçüncü bölümde, üç ana sektörün (sanayi, konut ve üçüncül sektör) 
esnekliklerini değerlendirmek amacıyla farklı regresyon hesaplamaları yer almaktadır. Sonuçların 
daha gerçekçi olduğu regresyonu bulmak için farklı kombinasyonlar denenmiştir: 

o Eğilimli Regresyon, KD (veya konutlar için özel tüketim), fiyatlar ve gecikmeli elektrik 
tüketimi (1991-2014 dönemi) 

o Eğilimli Regresyon, KD (veya konutlar için özel tüketim), fiyatlar ve gecikmeli elektrik 
tüketimi (1991-2008 dönemi) 

o Katma Değerli Regresyon (veya konutlar için özel tüketim), fiyatlar ve gecikmeli elektrik 
tüketimi (1991-2014 dönemi) 

o Katma Değerli Regresyon (veya konutlar için özel tüketim) ve gecikmeli elektrik tüketimi 
(1991-2014 dönemi) 

o Katma Değerli Regresyon (veya konutlar için özel tüketim) ve fiyatlar (1990-2014 dönemi) 

o Eğilimli Regresyon, KD (veya konutlar için özel tüketim) ve gecikmeli elektrik tüketimi (1991-
2014 dönemi) 

o Eğilimli Regresyon, KD (veya konutlar için özel tüketim) ve gecikmeli elektrik tüketimi (1990-
2014 dönemi) 

o Eğilimli Regresyon ve KD (veya konutlar için özel tüketim) ve fiyatlar (1990-2014 dönemi) 
 
Elde edilen en iyi sonuçlar, tahminlerde kullanılan varsayımların değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 
Türkiye’deki geçmiş yıllardaki elektrik fiyatları stabil olduğu için, fiyat esnekliğini regresyon ile tahmin 
etmek mümkün değildir. Bu nedenle danışman, literatür araştırması sonucu edinilen uzman tahminlerini 
kullanmıştır. 
 
Marjinal elektrik tüketimini temsil eden iki sektör olan tarım ve taşımacılık için ETKB modelinin lineer 
regresyonları doğrudan kullanılmıştır. 
 
Gözden geçirilmiş bu modelde kullanılan geçmiş yıllara ait bilgiler Enerdata’dan alınmıştır. Enerji 
istatistiklerine ilişkin veriler EIA Enerji İstatistiklerinden, ekonomik veriler ise Dünya Bankasından 
alınmıştır34. 
 
Yapılan tahminler, GSYİH için ETKB’den alınan senaryo hipotezi ve diğer değişkenler için Enerdata’dan 
alınan hipotezdir. Hem geçmiş yıllara dayanan veriler hem de hipotezler kolaylıkla değiştirilebilir (örneğin 
elektrik fiyatı için yıllık ortalama %1 artış hipotezi) 
 
 
 
  

3.5.7. Ana Sonuçlar 

Model, ETKB tarafından incelenen üç GSYİH senaryosu (referans, yüksek ve düşük) için test edilmiş 
olup her bir senaryo için elde edilen sonuçlar farklı bir çalışma sayfasında verilmektedir. Veri ve 
varsayımları basit bir şekilde değiştirilebilir; farklı esneklik katsayıları kolaylıkla denenebilir.  
 

                                                   
 
 
34 Bunun sebebi, ETKB tarafından gönderilen verilerin 2010 yılında son bulması nedeniyle daha uzun 
bir zaman dilimi için veri alınmaya çalışılmasıdır. Alınan veriler oldukça tutarlı olup modelin sonuçlarını 
etkilememektedir.  
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Model nihai elektrik talebine ilişkin tahmin sunup daha sonrasında elektrik sektörünün kendi kullanımını 
ve iletim ve dağıtım kayıplarını (ETKB’nin varsayımları kullanılır) göz önünde bulundurarak toplam 
elektrik talebini tahmin etmektedir35.  
 
Yeni model, ETKB’nin sonuçlarıyla tutarlı sonuçlar vermektedir. Bununla birlikte yeni model; fiyatlara, 
GSYİH’nin sektörlere göre yapısına veya teknolojik eğilime ilişkin yeni hipotezlerin çeşitliliğini de göz 
önünde bulundurabilir ve esneklikleri kullanarak duyarlılık analizi yapabilir.   
 

3.6. MedPro Çalışması 

MedPro çalışması için danışman, ETKB tarafından bu özel iş için görevlendirilen bir uzmanlar grubuyla 
birlikte çalışmaktadır. Danışmanın ilk aşamadaki görevi, önceden yapılan işlere dayanarak, ETKB’nin 
uzman ekibine MedPro biçimlendirmesinde, verilerin toplanmasında ve son olarak da modelin 
düzenlenip uygulanmasında rehberlik etmektir.  
 
Birinci aşama, enerji talebinin sektörlere, alt sektörlere ve nihai kullanımlara göre belirlenmesinde 
kullanılacak olan detay düzeyinin analiziyle (bir önceki çalışmaya kıyasla bu modelin detay düzeyi, 
“komut değişkenleri” vasıtasıyla nasıl belirlenecektir) başlamış bulunmaktadır. Sanayi için, bazı 
kısımların basitleştirilmesi ile birlikte aynı detay düzeyinin kullanılması olasıdır. Konut sektörü için, 
işlemlerin basitleştirilmesi amacıyla kırsal ve kentsel konutlar arasındaki farkın gözetilmemesi 
muhtemeldir. Hizmet sektörü için verilerin erişilebilirliğine de bağlı olarak oteller, ticaret, sağlık 
(hastaneler) gibi faaliyet alt sektörlerine göre gruplandırma yapılabilir. Son olarak zaman kısıtlamaları 
ve ETKB’nin elektrik ve gaz alanlarına yoğunlaşmak istemesi sebebiyle ulaşım sektörü göz önünde 
bulundurulmayabilir.  
 
Daha sonrasında modelin biçimlendirilmesinin ardından atılacak bir sonraki adım, modelin yeniden 
düzenlenmesinde kullanılacak taban yılların belirlenmesidir çünkü modelin geçmişe dönük iki yıl 
üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir (2000 yılına ek olarak 2013 gibi daha yakın bir tarih). YEGM 
ekibi bunun sonrasında yeni taban yılı belgelendirebilmek için kullanılabilir verileri, eksik verileri ve 
yapılacak çalışmaları belirleyecektir. Ekip verileri toplayacak, girdileri MedPro için hazırlayacak ve yeni 
taban yılını, danışmanın da yardımıyla düzenlemeye başlayacaktır. 
 

İkinci adımda danışman, ekibe, sonuçların raporlanması, yorumlanması ve modelden elde edilen 
çıktıların ETKB ve ilişkili kurumlar arasında paylaşılması hususlarında yardımcı olacaktır. Danışman 
bunun yanı sıra elektrik talep tahmini konusunda ekonometrik model ve MedPro üzerinden yapılan 
çalışmaları ilişkilendirerek bu iki pilot çalışma çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin bir eğitim 
verecektir. Bu çalışmanın amacı, ilgili personelin talep hesaplama çalışması kapasitelerinin ve 
uzmanlıklarının geliştirilmesidir. 

  

                                                   
 
 
35 ETKB; iletim ve dağıtım kayıplarında geçmiş yıllara ait değerlere kıyasla hızlı bir azalma olduğunu 
varsaymaktadır. Bu sebeple de en yakın tarihli değerler ile 2015 yılı için yapılan ilk tahmin arasında 
çelişki olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum ilk yıllara ilişkin toplam elektrik talebi tahminlerinde gerçek 
değerin altında tahminde bulunulmasına sebep olabilir. 
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4.  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:  

 İletim kısıtı 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; 

 İletim kısıtı yaşanan bölgeler için bölgesel arz ve talep gelişimine koşut altyapı planının TEİAŞ 
ve BOTAŞ tarafından yapılması, elektrik enerjisi iletim sisteminde (n-1)36 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: 

Enerji Verimliliği de dâhil olmak üzere Toplam Enerji Talebine ilişkin Düzenli Tahminler Yapılması  
 

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.  

                                                   
 
 
36 Servisteki şebeke elemanlarından birinin işlevini yerine getirmemesi durumunda diğer şebeke 
elamanlarının ve şebekenin etkilenmemesi 
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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, 
iklimlendirne, 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 yakındır37. 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.  

 

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.  

𝒍𝒏𝑬 = 𝑨 ∗ 𝒍𝒏𝒀 + 𝑩 ∗ 𝒍𝒏𝑷 + 𝑫𝒕 

Verilen denklemde: 

D: Trend katsayısı ve t: Yıl 
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. 

 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
37 Talep planlamaya ilişkin AB uygulamalarının açıklaması, Enerji Planlama Raporu (EPR) olarak bilinen başka bir 
raporun konusudur.  
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Uzun Vade Talep Projeksiyonlarında Kullanılan Verinin Paylaşılması ve Organizasyonu 
 
Birçok modelleme faaliyetinde kullanılan verinin tahminlerden sorumlu kişiler tarafından muhafaza 
edilmesi yerine merkezi veri tabanında derlenip depolanması, Bakanlığın büyük bölümünün ve ilgili 
kuruluşların bu veriye erişimi olması önemlidir.38 
 
Yukarıda da açıklandığı üzere aşağıdan yukarıya modellerin doğası, enerji verimliliğinin yanı sıra 
enerji talebinin sebepleri (faaliyet, araçların stoğu, araçlar, vb. üzerine detaylı veri) nihai kullanım veya 
ekipmana yönelik (soğutma, araba, vb için) spesifik tüketim konusunda da çok sayıda veri gerektirir. 
Sözü edilen veri, enerji dengesini ve temel enerji istatistiklerini oluşturmak için ETKB tarafından 
düzenli olarak toplanan verinin ötesindedir; ancak bu veriler enerji verimliliği trendlerini takip etmede 
de faydalı olabilirler, yani bu şekilde veri toplamanın birçok faydası vardır. Veriler, enerji verimliliğini 
gösteren projelerin bir parçası olarak AB ülkelerinde, ODYSSEE-MURE’de39, tüm AB Bakanlıklarında 
ya da ajansların kendisi veya danışmanlık şirketleri yoluyla düzenli olarak toplanmaktadır. Görev 1 
kapsamında bir sonraki rapor olan Enerji İstatistikleri ve Hesaplama Raporu’nda (ESR)  da detaylı 
açıklanacağı üzere enerji verimliliği göstergeleri üzerine IEA’nın talep ettiği bir raporlama da 
mevcuttur. 2009 yılında MEDPRO modelinin Türkiye’ye uygulandığı çerçevede, böyle bir veri tabanı 
EIE (artık YEGM olarak bilinmektedir) tarafından geliştirilmiştir. Bu veri tabanını yeniden hayata 
geçirmek ve düzenli (yıllık) güncelleme süreçleri uygulayarak ETKB’nin erişimini sağlamak şiddetle 
tavsiye edilmektedir. ESR, AB ülkelerinin ve bazı başka ülkelerin bakanlıklarının bu veriyi yayması 
konusunda daha detaylı bilgi vermektedir. 
 

Enerji Talep Tahmini Çalışmalarında Koordinasyon Sağlanması  
 
Bakanlık bünyesinde, talep tahmini içeren tüm aktiviteler için koordinasyondan sorumlu bir organın 
bulunması gerekmektedir. 

Böyle bir kurumsal koordinasyon yapısı, enerji istatistikleri için kurulmuş olan, ve aynı işlerin 
çoklanmasını önleyip, projelerin ve deneyimlerin paylaşılmasını amaçlayan yapıyı örnek olarak alabilir. 
Örneğin istatistik kapsamında üst seviye toplantıları düzenleyen (yaklaşık 50 katılımcılı) bir İstatistik 
Konseyi bulunmaktadır. Konsey, yasal mevzuat değişiklik önerisi ve idari konularda genel tavsiyeler 
verebilmektedir. Bunun yanında, ETKB, STK’lar akademisyenler ve sektör katılımcılarından oluşan 
çalışma grupları senede iki kere toplantı düzenlemektedir. Bunlar, idari kayıtlardan istatistik üretilmesi 
ile ilgilenmektedir, bu yüzden ilgili kurumların idari kayıtları incelenmektedir. Çalışma gruplarındaki 
tartışmalar verinin uygunluğu, AB raporlaması, potansiyel iyileştirmeler, hedeflere nasıl erişilebileceği, 
kimin hangi veriyi sağlayacağı, neyin eksik olduğu ve nasıl elde edilebileceği gibi konular üzerinedir. Her 
çalışma grubunun toplantı notları, ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Çalışma gurubuna ait bilgiler ise 
gizli tutulmaktadır. 

Çalışma grubunun açık oluşturulması da mümkündür, ilişkili kurumlar hatta özel sektörün de talep 
tahmini konusunda hem tecrübe hem veri sağlayıcı olarak bulunacağı toplantılar organize edilebilir. Bu 
özellikle enerji sektörü tecrübesinin yanı sıra, endüstri gelişimi, teknoloji, ulaşım planlama ve ulaşım 
teknolojileri ve çeşitli ekipmanlar hakkında tecrübeler de gerektiren tekno-ekonomik modellerin 
geliştirilmesinde önemlidir. Bu konuda Fransa ilginç bir örnek olarak gösterilebilir. Enerjiden sorumlu 
bakalık, diğer bakanlıklar ve sanayi kuruluşlarının da dahil olduğu uzun vade talep tahmini konusunda 
çok geniş bir tecrübeye sahiptir.(Bakınız, Bilgi Kutusu 3) 

Tahmin Talebi için Sürdürülebilir bir Yaklaşım Uygulamak 

                                                   
 
 
38 Bu Avrupa komisyonunda yeni gerçekleştirilmiş Entranze isimli, binalarda enerji talep tahmini ile ilgili 
bir projede yapılanların örneğidir. Projede, tüm veri ve sonuçlar, kullanıcı dostu bir şekilde 
sunulmaktadır.  (http://www.entranze-scenario.enerdata.eu/site/). 
39 http://www.odyssee-mure.eu/ 
 

http://www.entranze-scenario.enerdata.eu/site/
http://www.odyssee-mure.eu/
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ETKB’deki geçmiş deneyimler, birkaç modelin kullanılıp daha sonra bırakılmasından dolayı talep 
tahmininin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmediğini ortaya koymuştur. Gelecekte bu durumdan iki 
şekilde kaçınılabilir: 

 Yüksek vasıflı bir ekip bulundurarak 

 Dış kurumlarla ortaklık kurarak 

Geçmişte enerji talebi tahmininde çalışanların devamlılığın olmaması, düzende açığa sebep olmuştur. 
Çalışanların pozisyonlarının değişmesi kaçınılmazdır; ama bu durum geçmiş deneyimler ve konuya 
ilişkin uzmanlığın yeni gelen kişilere aktarılmasıyla ve ana ekibin yeterince uzun süre aynı pozisyonda 
kalmasıyla gerçekleşmelidir. 

AB ülkelerinde bakanlık çalışanlarının bütçe kısıtlamalarından ötürü sayıca azalmasına dayanarak, tüm 
sonuçları onaylaması gereken Bakanlığın yakın koordinasyonu ve denetimi altında verileri güncellemek 
ve modelleri ayarlamak gibi konularda danışmanlık firmaları, araştırma merkezi ya da üniversiteler gibi 
dış kuruluşlar teknik işin bir parçasını üstlenmek için ortak olabilir. Bu yaklaşımın en önemli artısı, bu dış 
kuruluşlardaki modelleme takımlarının daha sabit olması ve bu durumun da uzmanlığın kaybedilmesine 
engel olması, ayrıca Bakanlığın modelleme konusunda kapasite geliştirmeyi de istediği şekilde 
üstlenebilmesidir. 

Talep Modellemeye Bağlı Olarak Kalite Kontrol Prosedürünü Uygulama 

Şimdiye kadar Bakanlık çapında modelleme işi ile alakalı olan bir Kalite Kontrol/Kalite Güvencesi 
prosedürü mevcut değildir. Bundan önceki adımlar uygulandıktan sonra Kalite Kontrol (QC) ve Kalite 
Güvence prosedürlerinin (QA) uygulanması gerekmektedir. 

Tahminlerin kalitesi modele, kullanılan veriye, dış değişkenler üzerine yapılan tahmine ve sonuçların 
kalitesine bağlıdır. Bu yüzden QC/QA bu elemanların her birine uygulanmalıdır. 

Modelin içeride geliştirilmesi veya dışarıdan satın alınmasına bağlı olmak üzere iki durumu vardır. İkinci 
durumda kalite kontrol yapılmasına gerek yoktur. Eğer model içeride geliştirildiyse, iç modeli veya 
ardından gelebilecek herhangi bir güncellemeyi onaylamak için spesifik bir kalite güvencesi 
uygulanmalıdır; model sürecini güncelleme durumunda hedef, yapılan değişiklikleri takip edebilmek 
olmalıdır. Bir modelin onaylanması, denklemlerin sağlamasının yapılmasıyla sağlanır. Bu da, 
ekonometrik modellerin olağan istatistiksel testlere bağlıdır (örneğin Student, Fisher, vb…) 

Modelin güncellenmesi durumunda kalite kontrol, aşağıda belirtilen farklı adımların uygulanması 
anlamına gelir: 

 Önceki tahminlerin sonuçlarının analizi ile güncellenecek denklemlerin tespit edilmesi. 

 Literatürde araştırma yaparak ve diğer uzmanlarla tartışmalar yaparak alternatif modelleme 
yaklaşımlarının test edilmesi. 

 Güncellemenin test edilmesi ile önceki testler ve muhtemel dış tahminlerle karşılaştırılması. 

 Modelleme güncellemesinin onaylanması. 

 Modifikasyonun tarihi, uygulayanı, değiştirilen denklemler ve değişkenlerin yer aldığı,modelin 
farklı versiyonlarında40 yapılan değişikliklerin ve yeni model yaklaşımının belgelenmesi. 

Verilerin girdi kalitesi veri kaynağının kalitesine bağlıdır ki bu da modellemeden sorumlu ekibi aşan bir 
durumdur. Başka bir deyişle, ekibin veri kalitesini değerlendirme yetkinliği yoktur (Örneğin TurkStat’tan 
gelen veriyi değerlendirme); ancak tahmin çalışmasının kalitesini güvence altına alarak çalışmaları 

                                                   
 
 
40 Model versiyonlamasını belgelemek için SVN Programı gibi belirli rutinler bulunmaktadır. 
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sürdürülebilir kılmak için tahmin ekibi, tüm veriyi kaynak, referans ve ulaşılma tarihi de dahil olmak üzere 
detaylarla dokumente etmelidir. 

Ayrıca eski verilerdeki değişiklikleri hesaba katmak veya yeni verileri eklemek açısından düzenli olarak 
model girdi verilerini güncellemek de önemlidir. Tüm bu revizyonların da bir kaynak ve revizyon verisiyle 
belgelenmesi gerekmektedir. 

Dış tahminler ya bir politika senaryosu ile (örneğin petrol fiyatlarına yönelik tahmin) ya da dış değişkenler 
ile (örneğin tarihsel regresyona bağlı olmayan, değişken bir fiyat esnekliği) ilişkilendirilmelidir. Burada 
önemli olan tahminin kaynağının doğru dokumente edilmesi (dış tahmin ya da ekip tarafından yapılan 
tahmin); bunun da yapılan kabullerin açıklamaları ve sebepleriyle detaylandırılmasıdır.  

Sonuçların kalite güvencesi öncelikle üç adıma bağlıdır; ama bir dizi gösterge kullanıp sonuçları diğer 
araştırmalarla ya da önceden yapılmış araştırmalarla karşılaştırarak ekstra kontroller yapmak da 
mümkündür. Sonuçların belirsizliği büyük bir sorun değildir, ki belirsizlikler girdiler ve yapılan (zaten 
genellikle bilinmeyen) 41tahminlerin belirsizliğiyle büyük oranda bağlantılıdır.  

Buna ek olarak, talep tahmini ve talep modelleme ile ilgili kalite kontrol prosedürüne sürdürülebilir bir 
yaklaşım uygulamak, enerji kullanımına sebep olan etmenlerin yanlış tespitini en aza indirgemede 
yardımcı olacaktır. 

Arz ve Talep Modelleme Çalışmaları Konusundaki Diğer İlerlemeler 

Bakanlığın gelecekte enerji arz ve talep politikaları ve sera gazı emisyonu öngörüleri üzerindeki 
sonuçları çerçevesinde birçok kurumun raporlama şartına karşılık vermesine yardımcı olacak 3 model 
tipi kullanmasını öneriyoruz: 

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

 Uzun vadede çok yakıtlı tahminler yapabilmek, enerji verim programları ve politikalarının enerji 
talebine olan etkisinin simülasyonunu yapmayı mümkün kılmak için MedPRO veya LEAP gibi 
aşağıdan yukarıya bir talep modelini uygulamak. Bu aktivite, ekonometrik modelin sonuçları ile 
entegre olmalıdır. Örneğin, nihai kullanım modelinin sonuçları temel alınarak;  teknik ilerlemeyi 
gösteren değişkenin eklenmesi ve kalibre edilmesi.  

 WASP gibi bir arz modelinin uzun vadede farklı enerji mixlerinin simülasyonunu yapmasını 
sağlamak. Bu model, veri olarak talep tahminlerini kullanabilir. 

 
Tavsiyelerin özeti 
 

Özet Detaylar 

Enerji verimliliği dahil olmak üzere toplam 
enerji talebine yönelik düzenli tahminlerde 
bulunmaya başlanması 

Enerji talebine yönelik gerçekleştirilmekte olan 
çalışmaların ve raporda konuşulduğu üzere 
muhtemel gelişmelerinin ötesinde, ETKB’nin 
toplam enerji talebini öngörmesini sağlayacak 
bir modeli kabul etmesi tavsiye edilir. Model, 
yenilenebilirlerin dağıtımı (örneğin enerji 
ikamesi) ve enerji verimliliği önlemlerinin 
belirgin etkisi de dahil olmak üzere enerji türleri 
arasındaki etkileşim potansiyelini hesaba 
katarak geliştirilen tam detaylı bir model 
olmalıdır. Bu tür bir yaklaşım AB ülkelerindeki 
mevcut uygulamalarla daha paralel olacaktır. 

Uzun vadeli talep tahminleri kapsamında farklı 
girişimlerin daha uyumlu hale getirilmesi 

Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan ve 
EPDK tarafından merkezi hale getirilen 

                                                   
 
 
41 Örneğin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla tahminlerinin belirsizliğini nasıl sınıflandırabiliriz? 
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tahminleri ETKB en azından onaylama için göz 
önünde bulundurmalıdır. 
 
ETKB’nin tam kapsamlı modeli uygulaması, 
ekonometrik öngörülerle yapılacak tahminler 
yoluyla koordine edilmelidir (Örneğin tam 
kapsamlı bir modelin sonuçlarına dayalı olarak 
teknolojik gelişme katsayısı eklenerek vb. ) 

Uzun vadeli talep tahminleri için kullanılan 
verinin daha iyi organize edilmesi ve 
paylaşılması 

AB ülkelerindeki ODYSSEE verilerine benzer 
nitelikte aşağıdan yukarıya talep tahmini ve 
enerji verimliliği denetlemesi için gerekli olan 
tüm verileri bir araya toplayan bir veri tabanının 
geliştirilmesini ve düzenli olarak 
güncellenmesini sağlamak için bir 
organizasyon kurmak şiddetle tavsiye edilir. 
Ayrıca bu veri tabanı ETKB’nin erişimine açık 
olmalıdır. 

Enerji talep tahmini faaliyetleri için daha iyi 
koordinasyonun sağlanması 

Tahmin süreci, bağlı kuruluşlara ve talep 
tahminine yönelik alanlarda uzmanlık ve 
verileriyle katkıda bulabilecek özel paydaşlara 
açılmalıdır. 

Talep tahminine yönelik sürdürülebilir bir 
yaklaşımın benimsenmesi 

ETKB’deki talep tahmin çalışmalarının daha 
sürdürülebilir olmasını sağlamak için, ETKB’nin 
bünyesinde yüksek vasıflı bir ekip 
bulundurması ve Bakanlığın yakın 
koordinasyonu ve denetimiyle danışmanlık 
şirketleri, araştırma merkezi veya üniversiteler 
gibi dış kuruluşları veri güncelleme ve 
modellerin yeniden düzenlenmesi gibi teknik 
işlerin bir kısmını yapmak için dahil etmesi 
tavsiye edilir. 

 
Özetle, potansiyel yol haritasının ön değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. Detaylı bir eylem planı EPAP 
araştırması için sunulacaktır. 

 
 

 Koordinasyonu sağlayıp ETKB’ye bağlı tüm enerji tahmin çalışmalarının yükümlülüklerini 
belirlemek 

 Çalışmanın bir kısmını dışarı yaptırmak, yazılımın ve veri tabanının temellerini oluşturmak için 
danışmanlık hizmeti talep etmek de dahil olmak üzere içeriden ve dışarıdan belirlenen 
(raporlama) birçok şartı yerine getirmek 

 Farklı çalışmalar arasında kullanılan veri ve tahminlerin tutarlı olması ve aynı çalışmanın 
tekrar yapılmasından kaçınılması için Bakanlık tarafından kullanılan modeller için gerekli olan 
veri ve tahminlerin toplanmasını, organize edilmesini ve erişimini iyileştirmek 

 Gerekli uzman kategorilerini belirlemek, değerlendirilmekte olan farklı modeller için görev 
belirlemek ve buna uygun biçimde çalışanları eğitime almak 

 ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Planlama ve İstatistik birimlerinin kapasitesini 
güçlendirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. 

 Bir yıl içinde öngörülen çalışmalar için bir takvim yayınlamak 
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Ek 1 – Model Tanımına Dair Şablon 
Model Adı: 
 

 

  

Ölçüt Olası Cevaplar 

Model odağı Talep, arz, arz ve talep 

Model vadesi Kısa (<1 yıl), orta (1-5 yıl), uzun (10-20 yıl), çok uzun vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 
sayı/yakıt çeşidi 
sayı/çeşitler 
 
 
 
 
 
Var/Yok, detay düzeyi 
Ülke sayısı (birden fazla ülkeyi kapsayan modeller için) 
 
 

Zaman çözünürlüğü Yıllık, periyoda göre 

Modelleme türü Simulasyon/optimizasyon; aşağıdan yukarıya/yukarıdan 
aşağıya/hibrid 

Arz/Talep etkileşimi Var/Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

Var/Yok 

Enerji fiyatları Dışa dayalı/içe dayalı 

Talep (arz modelleri) Dışa dayalı/içe dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

Var/Yok 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Var/Yok 

Emisyon Kapsamı Var/Yok, hangileri 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Yüksek/orta/düşük 

Ana çıktılar / uygulama alanları  

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 
Bakanlık adı, AB… 
Gaz şirketi Almanya  

Matematik rutini Yazılım ismi 

Kullanım koşulları / ticari Lisans,ücretsiz 

Güçlü yanların özeti   

Zayıflıkların özeti  
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Ek 2 – Talep Modellerinin İncelemesi 
Model adı: MEDPRO 

  

Ölçüt  

Model odağı Talep 

Model vadesi Uzun ve çok uzun vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 

 Enerji kapsamı: 14 (Kömür, Odun kömürü, LPG, Benzin, 
Dizel, Isıtma yağı, Jet yakıtı, Parafin, Fuel oil, Gaz,  Elektrik, 
Biyokütle, Isı, Güneş) 

 Alt sektör  
o Talep: 44’e kadar (konut, servis, sanayi, ulaşım ve 

tarım sektörlerinde olmak üzere) 

 Teknolojiler: 
o Talep: 40 (araç tipleri, enerji yoğun endüstri ürünleri 

üretim süreçleri ve elektrikli aletler de dahil olmak 
üzere) 

 Bölgesellik: Yok 

 Coğrafi kapsam: 

Zaman çözünürlüğü Kullanıcı tarafından belirlenecek aralığa göre 

Modelleme türü Simulasyon; aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Yok 

 Yok 

Enerji fiyatları Dışa dayalı 

Talep (arz modelleri) - 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

- 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu - 

Emisyon Kapsamı Var: CO2, CH4, N20, SF6, PFC, HFC 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Yüksek 

Ana çıktılar / uygulama alanları Sektöre ve enerji türüne bağlı enerji tahminleri, Enerji dengesi, Enerji 
verimliliği politikalarının değerlendirilmesi, emisyonlar 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu kuruluşları: Enerji Bakanlığı, Enerji Verimliliği Ajansı. (Son 
referanslar Fransa, Tunus, Fas, Belçika ve Türkiye’yi kapsar)  

 Şirketler:  

Matematik rutini C kodu 

Kullanım koşulları / ticari Lisans 

Güçlü yanların özeti - Esneklik 
- Teknoloji, ekonomik yapılar ve yaşam tarzlarında meydana gelen 
değişikliklerin enerji talebi üzerindeki etkilerini belirlemekte son derece 
güçlü  

Zayıflıkların özeti - Fiyat ve gelir değişikliklerinin enerji talebi veya tüketim artışı 
üzerindeki doğrudan etkilerini belirlemede güçsüz 
- Veri gereklilikleri 
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Model adı: EEDM 

 
 
 
  

Ölçüt  

Model odağı Talep 

Model vadesi Uzun ve çok uzun vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 

 Enerji kapsamı: 6 (petrol, doğalgaz, kömür,  elektrik, 
yenilenebilir kaynaklar, ısı) 

 Alt sektör 
o Talep: 10 (konut, servis, sanayide 6, ulaşımda 2) 

 Teknolojiler: 
o Arz: - 

 

 Bölgesellik:  Yok 

 Coğrafi Kapsam: Avrupa, ülke bazında 

Zaman çözünürlüğü Yıllık 

Modelleme türü Ekonometrik; tepeden tabana 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Var 

 Yok 

Enerji fiyatları Dışa dayalı 

Talep (arz modelleri) - 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

- 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu - 

Emisyon Kapsamı Yok 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Düşük 

Ana çıktılar / uygulama alanları Sektöre ve enerji türüne bağlı enerji tahminleri 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu kuruluşları:   

 Şirketler: elektrik şirketi (AB) 

Matematik rutini Excel dosyası 

Kullanım koşulları / ticari   

Güçlü yanların özeti Kullanım kolaylığı 

Zayıflıkların özeti Politikaların detaylı değerlendirmelerine izin vermemektedir 
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Model adı: LEAP 

 
 
  

Ölçüt  

Model odağı Talep ve arz 

Model vadesi Orta ve uzun vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 

 Enerji Kapsamı: kullanıcı yakıt listesini düzenleyebilir 
 

 Alt sektör  
o Talep:  kullanıcı sektör ve alt sektör listesini 

düzenleyebilir 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik: Var 

 Coğrafi kapsam: 

Zaman çözünürlüğü Yıllık 

Modelleme türü Simulasyon; aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Yok 

 Yok 

Enerji fiyatları Yok 

Talep (arz modelleri) - 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

- 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu - 

Emisyon Kapsamı Var: Sera gazı ve hava kirleticileri 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Yüksek 

Ana çıktılar / uygulama alanları Sektöre ve enerji türüne bağlı enerji tahminleri, Enerji dengesi, Enerji 
verimliliği politikalarının değerlendirilmesi, emisyonlar, Sankey 
diyagramları 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu kuruluşları: devlet kurumları, akademisyenler, sivil toplum 
örgütleri 

 Şirketler: danışmanlık şirketleri, enerji kamu şirketleri  

Matematik rutini Yazılım 

Kullanım koşulları / ticari Lisans (Ücretsiz veya kar amacı gütmeyen, gelişmekte olan ülkelerde 
konumlanmış akademik veya devlete ait kuruluşlar) 

Güçlü yanların özeti -  Esneklik 
- Teknoloji, ekonomik yapılar ve yaşam tarzlarında meydana gelen 
değişikliklerin enerji talebi üzerindeki etkilerini belirlemekte son 
derece güçlü 

Zayıflıkların özeti - Fiyat etkisi yok 
- Veri gereksinimleri 
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Model adı: MAED 

 
 
  

Ölçüt  

Model odağı Talep 

Model vadesi Orta ve Uzun Vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 

 Enerji Kapsamı: 9 (Fosil Yakıtlar, Elektrik, Geleneksel 
yakıtlar, Modern biyokütle, Isı, Güneş, Benzin, Dizel, Buhar, 
Kömür) 

 Alt sektör 
o Talep: 110 civarında (konut, servis, sanayi, ulaşım 

ve tarım sektörlerinde olmak üzere) 

 Teknolojiler: 
o Arz: 20 civarında  (araç tipleri, enerji yoğun endüstri 

ürünleri üretim süreçleri ve binalarda nihai 
tüketimler dahil olmak üzere) 

 Bölgesellik: Yok 

 Coğrafi Kapsam: 

Zaman çözünürlüğü Kullanıcı tarafından belirlenecek periyoda göre 

Modelleme türü Aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Yok 

 Yok 

Enerji fiyatları Yok 

Talep (arz modelleri) - 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

- 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu - 

Emisyon Kapsamı Yok 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Yüksek 

Ana çıktılar / uygulama alanları Sektöre ve enerji türüne bağlı enerji tahminleri 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu kuruluşları: IAEA ile birlikte Enerji Bakanlıkları 

 Şirketler:  

Matematik rutini Visual Basic macroları içeren Excel spreadsheetleri 

Kullanım koşulları / ticari ?  

Güçlü yanların özeti - Esneklik 
- Kullanım kolaylığı 

Zayıflıkların özeti - Fiyat etkisi yok 
- Denklemler basitleştirilmiş 
- Neredeyse tüm etmenler dışa dayalı 
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Ek 3 – Elektrik ve Doğalgaz Arz Modellerinin İncelemesi 

Model adı: PLEXOS 
 

Ölçüt  

Model odağı Elektrik ve Doğalgaz market analizi 

Model vadesi Kısa vadeden (birkaç saniye) çok uzun vadeye (>20 years) 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 

 Enerji Kapsamı:  Kullanıcının belirleyeceği herhangi bir 
yakıt 

 Alt Sektör:  
o Talep: Yok  
o Arz: Elektrik üretimi ve doğalgaz arzı 

 Teknolojiler: 
o Talep: Yok 
o Arz: Kullanıcının belirleyeceği herhangi bir 

teknoloji 

 Bölgesellik: Var 

 Coğrafi Kapsam: Dünya çapında herhangi bir bölgeye 
uygulanabilir 

Zaman çözünürlüğü Birkaç saniye, dakika veya daha geniş bir zaman dilimi 

Modelleme türü Simulasyon  ve optimizasyon 

Arz/Talep etkileşimi Var 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

Var 

Var 

Enerji fiyatları Dışa dayalı / içe dayalı (doğalgaz) 

Talep (arz modelleri) Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

Var 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Var 

Emisyon Kapsamı CO2, NoX, SoX ve başka emisyonlar 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Yüksek 

Ana çıktılar / uygulama alanları Operasyonlar 

–Gideri minimize etmek veya karı maksimize etmek amacıyla 
gün öncesi üretim planlama 

–Portfolyo yönetimi 

–Planlama ve Risk 

–Kaynak Genişletme ve Değer Biçme 

–Şebeke Planlama ve Enerji Bütçeleme  

–Piyasa Analizi 

–Enerji Piyasası Fiyat Tahmini 

–Yenilenebilir Kaynak Entegrasyonu 

–Enerji Piyasası Dizaynı ve İzlemesi 

–İletim (Şebeke) Analizi 

–İletim Genişletme 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

Kamu kuruluşları, ticari şirketler, utilities, üniversiteler 

Selected Users include: 

 Irlanda Cumhuriyeti Enerji Düzenleme Komisyonu 
(CER) 

 Kuzey İrlanda Düzenleyicisi 

 Avustralya Enerji Piyasası Operatörü (AEMO) 

 RWE 

 CEZ 

 Borusan EnBW Enerji 
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Ölçüt  

Matematik rutini Ticari matematiksel optimizasyon programları seçeneklerdir 

(CPLEX, Gurobi, MOSEK, Xpress-MP) 

İleri duzey Mixed Integer Programming (MIP) simulasyonun ve 
optmizasyonun ana algoritmasıdır 

Kullanım koşulları / ticari Ticari kullanım için lisans gerekmektedir 

Akademik kullanım ücretsizdir: Akademik Lisans 

Güçlü yanların özeti  Kullanıcı tarafından tanımlanmış kısıtlara izin veren 
esnek platform 

 Hem fiziksek (birincil) hem finansal (ikincil) sonuç 
üretmektedir. Örneğin: gölge fiyat 

 Elektrik piyasasının farklı faktör ve etmenlerinin farklı 
şekillerde modellenmesine olanak tanımaktadır 

Zayıflıkların özeti  Girdi olarak kullanılacak verilerin değişikliklere 
dayanıklı olması gerekmektedir 

 Kapsamlı bir veri seti gerektirmektedir 
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Model adı: PROSYM – Piyasa Matematiksel Analiz motoru – Bölgesel Analiz 

Ölçüt  

Model odağı  

Model vadesi günlük operasyonlar, kısa, orta ve uzun vadeli planlama 
(40 yıla kadar) 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 
Enerji Kapsamı: elektrik, doğal gaz, kömür, rüzgar, hidro 
ve emisyon piyasaları 
 
Alt sektör: Arz 
 
Teknolojiler: Arz 
 
Bölgesellik: Var 
Coğrafi Kapsam: ABD, Avrupa ve Asya Pasifik 

piyasaları hakkında birim düzeyinde detaya sahip, 

kapsamlı piyasa veri setleri 

Zaman çözünürlüğü Saatlik 

Modelleme türü Simulasyon 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

Yok 

Enerji fiyatları Dışa Dayalı 

Talep (arz modelleri) Dışa Dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri ) Yok 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Var 

Emisyon Kapsamı Var: Co2, N0x, SO² 

Her bir senaryo için emisyon tahmini yapan hava kirlilik 
emisyon altrutini 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Orta seviyeden yüksek seviyeye 

Ana çıktılar / uygulama alanları Elektrik yüklerini karşılamak için gerekli elektrik sistemi 
işletim maliyetlerini tanımlamak ve farklı elektrik sistem 
düzenlemelerinin maliyet ve işletim karakteristiklerini 
karşılaştırma 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 Kamu kuruluşları: AB, Bakanlıklar 

 Şirketler: Üretim ve ticaret şirketleri, Sistem 
Operatörleri 

Matematik rutini Fortran 

Kullanım koşulları / ticari Ticari Lisans Gereklidir 

Güçlü yanların özeti  Esnek kullanıcı arayüzü kullanıcıların analiz 
edilecek piyasa ayrıntılılığını belirlemesine 
olanak tanır – 10 dakikadan 4 saatliğe kadar 
zaman adımları – tekli kontrol bölgelerinden 
bütün bir kıtaya kadar. 

 Münferit birimlere yansıyan işletim kısıtlarını 
göz önüne alır 

Zayıflıkların özeti  Girdi olarak detaylı veri seti gerekmektedir 
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Model adı: Prophet 

Ölçüt  

Model odağı Arz  

Model vadesi Kısa, Orta ve Uzun Vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 

 Elektrik 

 Alt Sektör 
o Yok 
o Elektrik 

 Teknolojiler: 
o Yok 
o Arz: hidro, termal ve 

yenilenebilir gibi bazı 
teknolojiler  

 Var 

 Asya Pasifik, Avustralya 

Zaman çözünürlüğü Değiştirilebilir, modelleme vadesine göre 
kullanıcı tarafından tanımlanır42 

Modelleme türü Simulasyon ve optimizasyon, aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Yok 

 Yok 

Enerji fiyatları İçe dayalı (spot fiyatları, en az maliyetli fiyatlar) 

Talep (arz modelleri) İçe dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri ) Var 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Var 

Emisyon Kapsamı Var, CO2 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Orta seviye 

Ana çıktılar / uygulama alanları Aşağıdaki kararların alınmasına yardımcı olur: 

 Üretim yatırımı olanakları 

 Birim taahhütü 

 Uzun dönem stratejisi 

 Santral bakım bütçelemesi 

 Gelir tahmini. 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 Ulusal Kuruluşlar (Düzenleyiciler, 
Piyasa operatörleri): AEMO Australia, 
EMA Singapore, ERAV Vietnam… 

 Kamu hizmet şirketleri: Transgrid, 
Powerlink…  

 Bankalar: Asian Development Bank, 
JACOBS Macquire Bank… 

Matematik rutini Doğrusal Programlama Çözücüsü 

Kullanım koşulları / ticari Ticari Lisans 

Güçlü yanların özeti  Karar destek aracı olarak iyi 

 Simulasyon ve planlama modülleri 
arasında veri paylaşıyor 

 Kullanıcı tarafından tanımlanmış 
senaryoları destekler 

Zayıflıkların özeti  Araç hakkında kısıtlı belgeleme var 

 Önemli miktarda girdi gerekli 
 

 

                                                   
 
 
42 Açıkça ve resmi olarak belirtilmemesine rağmen; kısa dönem için 60 dakikanın altında olması gerekir 
(örneğin Çözme periyodu 30 dakika ve Alım Satım periyodu 30 dakika), uzun dönem için büyük olasılıkla 
bir yıl. 
Bazı çalışmalar için, bu kesin aralık değildir, ancak kullanıcı daha fazla (eşit olmayan) zaman aralığı ve 
dilimi tanımlayabilir, örneğin yılda 27 defa 
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Model adı: WASP 
 

Ölçüt  

Model odağı Arz 

Model vadesi Uzun vade 

Arıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör 
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 Yalnızca elektrik (petrol, doğalgaz, kömür, 
uranyum, biokütle, rüzgâr, su, gelgit, PHES 

 Alt sektör 

o Talep: 1 (birleştirilmiş enerji talebi) 

o Arz: 1 (elektrik üretimi) 

 Teknolojiler 

o Talep: 1 (nihai elektrik talebi) 

o Arz: 9 yakıta dayalı teknoloji 

 Evet 

 1 ülke veya bölge 

Zaman dilimi adımı Yıllık 
12 zaman adımı 

Modelleme türü Optimizasyon (fiyat minimizasyonu) 

Arz/Talep etkileşimi Hayır (dışa dayalı talepler karşılanıyor) 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Evet 

 Evet 

Enerji fiyatları  Yakıt: dışa dayalı – Elektrik: dışa dayalı 

Talep (arz modelleri) Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri ) Hayır 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Evet 

Emisyon Kapsamı Evet, CO2, NOx, 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   İyi (kullanılabilir olan verilere bağlı olarak) 

Ana çıktılar / uygulama alanları Elektrik mixi (üretim/kapasite), enerji sisteminde 
teknik kısıtlamalar, yatırım planlaması, emisyonlar, 
politikalar 

Kullanıcı referansları  
 Kamu kuruluşları: UAEK’nin Üye Devletleri 

 Şirketler: elektrik 

Matematik rutini Fortran 

Kullanım koşulları / ticari Ücretsiz 

Güçlü yanların özeti Elektrik mixi, sevkiyat, kapasite planlaması 

Zayıflıkların özeti Dışa dayalı talep ve yakıt fiyatları, sadece enerji, 
kusursuz bilgi öngörüsü 

 
 
 
Model Adı: SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming) 
 

Ölçüt  

Model odağı Arz 

Model vadesi Kısa, orta ve uzun vade 
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Ölçüt  

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 

 Elektrik ve doğalgaz  

 Alt sektör 
o Talep: Dışa Dayalı 
o Arz: 2 (Elektrik ve doğalgaz) 

 Teknolojiler: 
o Talep: 21 yük bloğu; esnek ve esnek 

olmayan talep bileşenleri 
o Arz: hidro, termal, yenilenebilir enerji ve 

elektrik santralleri 

 Var 

 Güney, Orta ve Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya 
Ülkeleri 

Zaman dilimi adımı  Hafta veya yıl (kademe) 

Modelleme türü  Simulasyon ve optimizasyon, aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi  Var (elastik talep sistem fiyatı (marjinal yük maliyeti) 
ve kullanıcı tarafından belirlenmiş fiyat seviyelerine 
bağlı olarak değişir) 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Yok 

 Yok 

Enerji fiyatları  İçe dayalı (spot fiyatı, system fiyatı, rezervuarlar için 
gelecek maliyet fonksiyonu (FCF), çeşitli marjinal 
maliyetler …) 

Talep (arz modelleri)  İçe dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri 
) 

 Yok 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu  Var (doğrusal elektrik akış modeli veya değişim 
modeli yaklaşımını kullanarak) 

Emisyon Kapsamı  Var, sadece CO2  

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )    Orta (veri müsaitliğine ve kalitesine oldukça 
bağımlı) 

Ana çıktılar / uygulama alanları  Operasyonel planlama çalışmaları 

 Üretim maliyetleri değerlendirmeleri 

 Tevzi ve birim taahhütü 

 Yeni eletrik santrallerinin yatırım değerlendirmesi 
 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 Dünya çapında 30 ülkeden kamu hizmet şirketleri 
(bütün Güney ve Orta Amerika, ABD ve Kanada, 
Avusturya, İspanya, Türkiye vs.) 

 Ulusal Tevzi Merkezleri (Bolivya, Kolombiya, Şili, 
Guatemala, Venezuela, vs.) 

Matematik rutini  Stochastic Dual Dynamic Programming 
metodolojisi, PCR tarafından geliştirilmiştir  

Kullanım koşulları / ticari  Ticari yazılım, son versiyonu 14.0.2 

 PCR şirketinin aktif lisansına sahip olmak 
gerekmektedir.  

Güçlü yanların özeti  Üretim ve iletim yönünden detaylı, iyi derecede 
hidro-termal optimizasyon 

 Kronolojik ve tarihsel verilerin kullanımıyla stokastik 
modelleme 

Zayıflıkların özeti  Arz tarafına yoğunlaşmış(elektrik ve güç) 

 Girdiye bağımlı (talep tahminleri dahil olmak üzere) 
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Model adı: TIGER 
 

Ölçüt   

Model odağı Avrupa doğalgaz arzını optimize eden Avrupa altyapı ve 
tevzi doğalgaz modeli  

Model vadesi Tevzi prospektifi, örn. bir arzın değerlendirmesi  

Aksama: Kısa vade (<1 yıl) 

 

  Yatırım projelerinin değerlendirmesi: Orta(1-5            

 yıl) ile uzun (10-20 yıl) arası 

Ayrıntılılık:  

 Enerji Kapsamı Doğalgaz, Sıvılaştırılmış doğalgaz 

o Talep Sanayi,  Elektrik sektörü, konut sektörü ve ticari sektör  

o Arz Spot hacimler, AB içinden ve dışından doğalgaz 

sağlayıcılarıyle uzun dönem kontrat hacimleri,  

Sıvılaştırılmış doğalgaz hacimleri   

  

 Teknolojiler  Altyapı: Doğalgaz iletim şebekeleri, doğalgaz 

depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri 

o Talep  >600 nokta 

o Arz  >900 boruhattı birleşim noktası 

 >200 depolama tesisi 

 >20 sıvılaştırılmış doğalgaz terminali 

 Bölgesellik  Sektöre özel talep profili içeren ve günlük 

ayrıntılılığa sahip 58  detaylı talep bölgesi  

 Avrupa doğalgaz altyapısının çok detaylı 

temsili 

 Giriş / çıkış tarifeli Avrupa piyasa bölgelerinin 

temsili  

 Coğrafi Kapsam  Avrupa ve Kuzey Afrika 

Zaman çözünürlüğü  Aylık, Günlük, 6 saatlik 

Modelleme türü  Maliyeti minimize eden model 

Arz/Talep etkileşimi  Arzda yaşanan değişimlere talep tepkisi yok 

 

 Bir arz kesintisinde yaşanacak eksik hesaplanabilir 

Ekonomik Rekabet 

 Yakıt için 

 

 

 Teknoloji için 

 Doğalgaz için tam rekabet 

 Altyapı elementleri için rekabet 

 (örn.boru hattı veya depolama tesisi kullanımı) 

 

 Doğalgaz ve diğer yakıtlar ikame yok / yakıtlar arasında       
rekabet yok 

Enerji fiyatları  İçe dayalı 

Talep (arz modelleri)  Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

 Yok 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu  Yok 

Emisyon Kapsamı  Yok 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )    Yüksek 

Ana çıktılar / uygulama alanları  Tedarik Güvenliği Analizi 

 Altyapı proje değerlendirmesi 

 Mevcut altyapının öneminin değerlendirmesi 

 Boru hattı altyapısında darboağzların 
belirlenmesi 
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Ölçüt   

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 2014 Ukrayna krizi: Avrupa’nın artan güvenlik 
durumu (2015), EWI tarafından hayata 
geçirilen bir araştırma projesi 

 Gaz Depolarının, Almanya Arz Güvenliğine 
Katkısı (2015), Müşteri: Sanayi 

 Rusya’nın Gaz Ambargosu ve Avrupa’da Arz 
Güvenliği (2014), EWI tarafından hayata 
geçirilen bir araştırma projesi 

 Kuzey Batı Avrupa’da Gaz Deposu Kullanımı 
- TIGER kullanılarak hazırlanan Simülasyon 
(2011), Müşteri: Sanayi 

 

Matematik rutini  GAMS içinde uygulanır, CPLEX gibi bir çözücüye 
ihtiyaç vardır 

Kullanım koşulları / ticari  EWI’ye ait 

Güçlü yanların özeti  Optimum altyapı kullanımı (örn. boruhattı 
akışı, sıvılaştırılmış doğalgazın tekrar gaz 
haline dönüştürülmesi, depo kullanımı) 
modelde belirlenir (anlamı: verimli tüm takaslar 
arabulucular tarafından gerçekleştirilir). 

 Arz seçeneklerinin rekabeti, örn. boruhattı 
doğalgazı, sıvılaştırılmış doğalgaz, depo 

 Konumsal marjinal arz maliyetleri doğalgaz 
fiyatlarını ve fiyat değişimlerininin tahmini için 
kullanılabilir 

Zayıflıkların özeti  Piyasa gücünün etkileri, uzun vadede kısa 
vadeye oranla daha iyi gözlemlenebilir. 
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Model name: EGMM (European Gas Market Model) 
 

Ölçüt  

Model odağı Uluslararası bir toptan doğalgaz piyasasının işleyişini 
bütün Avrupa için simule etmek. 

Model vadesi  1 yıl, varsayılan Nisan’dan Mart’a kadar  
Ayrıntılılık:  Yatırım projelerini değerlendirme için orta (1-5 yıl) ile 

uzun (10-20 yıl) vade: 

Enerji kapsamı  

 Alt sektör   Doğalgaz, Sıvılaştırılmış doğalgaz 

o Talep Spot hacimler, AB içinden ve dışından doğalgaz 

sağlayıcılarıyla uzun dönem kontrat hacimleri,  

Sıvılaştırılmış doğalgaz hacimleri   

  

 Arz  Altyapı: Doğalgaz iletim şebekeleri, doğalgaz 
depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri 

 Teknolojiler:  Avrupa 

Zaman çözünürlüğü Aylık 

Modelleme türü  Maliyeti minimize eden model 

Arz/Talep etkileşimi  Arzda yaşanan değişimlere talep tepkisi yok 

 

Ekonomik Rekabet 
 

 Tam rekabet  
 

Enerji fiyatları  İçe dayalı  

Talep (arz modelleri)  Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri 
) 

 Yok 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu  Yok 

Emisyon Kapsamı  Yok 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )    Düşük 

Ana çıktılar / uygulama alanları  Tedarik Güvenliği Analizi 

 Altyapı proje değerlendirmesi 

 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 CSEE gaz depolama piyasasının 
incelenmesi, sistem kullanım bedellerinin gaz 
depolama kapasitesi talebi üzerindeki etkisi 
(E.ON, 2012) ve (MoFA, 2013) 

 Enerji Topluluğu PECI projelerinin MFA’sı 
(2013) 

 Ukrayna krizine ilişkin Arz Güvenliği analizleri 
(2014, Atlantik Konseyi, EFET, IDDRI) 

Avrupa’nın farklı fiyat senaryoları ve fiyatlandırma 
stratejileri üzerinden LNG alma kapasitesi ve altyapısal 
darboğazlar (2015, Cheniere) 

Matematik rutini   
 

Kullanım koşulları / ticari  REKK’ e ait 

Güçlü yanların özeti  Optimum altyapı kullanımı (örn. boruhattı 
akışı, sıvılaştırılmış doğalgazın tekrar gaz 
haline dönüştürülmesi, depo kullanımı) 
modelde belirlenir (anlamı: verimli tüm takaslar 
arabulucular tarafından gerçekleştirilir). 

 Arz seçeneklerinin rekabeti, örn. boruhattı 
doğalgazı, sıvılaştırılmış doğalgaz, depo 

 

Zayıflıkların özeti  Market gücünün etkilerini, kısa dönemde  
gözlemlemek zordur.  
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Ek 4 – Enerji Arz ve Talep Modellerinin İncelemesi 
Model adı: POLES 
 

 
  

Ölçüt  

Model odağı Arz ve talep 

Model vadesi Çok uzun vade 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 

 13 (petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, biyokütle, çöp, rüzgar, 
güneş, hidro, jeotermal, elektrik, biyoyakıt, hidrojen) 

 Alt Sektör 
o Talep: 15 (konut, servis, sanayi ve ulaşım) 
o Arz: 4 (elektrik üretimi, petrol, doğalgaz, kömür) 

 Teknolojiler: 
o Talep: 9 (araç tipleri, çelik teknolojileri, elektrik vs. 

ikame edilebilir ürünleri içerir) 
o Arz: 30 elektrik, 13 fosil yakıt 

 

 Kömür arzı dışında (kilit ülkeye göre 4 bölgeye kadar, örn. 
ABD, Çin, Hindistan) yok. 

 Dünya (66 ülke/bölge) 

Zaman çözünürlüğü Yıllık 
Elektrik sektörü: 24 zaman adımı 

Modelleme türü Simulasyon; kısmi denge; hibrid 

Arz/Talep etkileşimi Var 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Var 

 Var 

Enerji fiyatları İçe dayalı 

Talep (arz modelleri) İçe dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

Yok (modellenmemiş, kısmen hesaba katılabilir) 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Yok 

Emisyon Kapsamı Var: CO2, CH4, N20, SF6, PFC, HFC 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Orta (halihazırda 66 ülke; veri bulunurluğuna ve kalitesine son derece 
bağımlı) 

Ana çıktılar / uygulama alanları Enerji dengeleri, emisyonlar, yatırım planlama, enerji ve iklim 
politikalarının etkileri (AB-ETS dahil olmak üzere), yakıt fiyatlarının 
gelişimi 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu Kuruluşları: Enerji Bakanlıkları (örn. FR, UK, DK), AB, Dünya 
Bankası 

 Şirketler: elektrik, doğalgaz, petrol (örn. FR, DE, SP, NO, SG) ve 
sanayi 

Matematik rutini Vensim kodu 

Kullanım koşulları / ticari Vensim: lisans; POLES: ticari değil 

Güçlü yanların özeti Dünyayı kapsıyor; bütünlüklü enerji kapsamı; vadesi 2050/2100; 
talep, arz ve fiyat arasında geribildirimler var 

Zayıflıkların özeti Kısa dönem etkiler (örn. Yenilenebilirlerin kesikli üretimi); elektrik 
şebekesi; piyasa gücü ve stratejik hareketler 
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Model adı: PRIMES 
 

Ölçüt  

Model odağı Arz & Talep 

Model vadesi Uzun ve çok uzun vade (2000’den 2050’ye)  

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt Sektör 
o Talep 

 
o Arz 

 
 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 45 enerji ürünü; 

 Alt sektör 
o Talep: 4 (konut, servis & tarım, sanayi ve ulaşım) 
o Arz: 7 (elektrik ve buhar, ulaşım, doğalgaz, 

biyokütle, rafineriler, hidrojen ve birincil fosil yakıt 
üretimi) 

 Teknolojiler: 
o Talep: Yerleşime yönelik 5 enerji kullanımına 

sahip 5 konut tipi, servis ve tarım için 30 nihai 
tüketim teknoloji tipi,100 sanayi süreci ve 
teknolojisi, 15 ulaşım tipi ve 103 araç tipi vb… 

o Arz: 72/150 eski/yeni termik santral tipi, 3 
depolama tesisi tipi, 30 kesikli santral tipi, 12 
kojenerasyon teknolojisi, 20’den fazla biyokütle 
transformasyon süreci vs... 

 Yok 

 28 AB üye devletinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna 
Hersek, Makedonya, Kosova Uluslararası İdaresi 
dahil olmak üzere Sırbistan, Karadağ, İsviçre, 
Norveç ve Türkiye). 

Zaman çözünürlüğü  5 yıl (sabit) 

Modelleme türü  Simulasyon ve optimizasyon; hibrid 

Arz/Talep etkileşimi  Var (dengeye ulaşılana dek talep ve arz eşzamanlı 
bir şekilde fiyat üzerinden iterasyona uğruyor) 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için 

 

 Var 

 Var 

Enerji fiyatları  Dışa dayalı (Dünya enerji fiyatları) 

 İçe dayalı (Piyasa temelli fiyatlar) 

Talep (arz modelleri)  İçe dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

 Var (Ramsey-Boiteux fiyatlandırma metodolojisi)  

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu  Var (Enterkonnektör sistemi kullanılarak) 

Emisyon Kapsamı  Var, sadece C02  

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )    Düşük 

Ana çıktılar / uygulama alanları  Talep ve arz için detaylı enerji dengesi tahminleri 

 Talep ve arza yönelik yatırımlar 

 Enerji teknoloji penetrasyonu, fiyatlar ve maliyetler 
(spesifik enerjiler için etki analizi çalışmaları) 

 AB veya üye ülkede uygulanan çevresel politika 
veya önlemler 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 AB Komisyonu (DG TREN, DG ENER, DG CLIMA) 

 Ulusal devlet daireleri 

 Şirketler 

Matematik rutini  GAMS – matematiksel programlama için yüksek 
seviye modelleme sistemi 

Kullanım koşulları / ticari  Model NTUA ‘ya aittir 

 E3M Lab (NTUA) müşteriler için tahminler ve 
senaryo analizleri hazırlar 
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Ölçüt  

Güçlü yanların özeti  Teknoloji ve mikroekonomik etkileri yakalayan 
hibrid yaklaşım 

 Fiyatların etkisi 

 Politikaların kullanımı 

 Esnek modüler sistem  

 Diğer modellerle entegrasyon 

Zayıflıkların özeti  Kapalı döngü enerji ekonomisi dengesi analizi için 
uygun değil  

 Her sektör için örnek bir tüketici konseptiyle sınırlı 

 Kısa dönem tahmin ve kısa dönem mühendislik 
analizine uygun değil 

 Ülke düzeyinin altında mekansal bilgi eksiği 

 Büyük boyut ve zorlu hesaplama problemleri 

 Saydamlık  
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Model adı: TIMES 
 

Ölçüt  

Model odağı Arz 

Model vadesi Uzun vade 

Arıntılılık: 

 Enerji kapsamı 

 Alt sektör 
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler 
o Talep 
o Arz 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 
 

 12 (petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, 
biokütle, rüzgâr, güneş, su, jeotermik, elektrik, 
bioyakıt, hidrojen) 

 Alt sektör 

o Talep: 16 (konut, servis, tarım, sanayi 
ve ulaşım) 

o Arz: 4 (enerji, ısı, rafineriler, birincil 
kaynaklar) 

 Teknolojiler 

o Talep: araç tipleri, çelik teknolojileri, 
elektriğe karşılık ikame edilebilirler 

o Arz: çok detaylı (eski teknolojiler) 

 Evet: yerel, ulusal ve çok bölgeli 

 EU 27 +  CH, IS, NO 

Zaman dilimi adımı Yıllık 
12 zaman adımı 

Modelleme türü Optimizasyon (fiyat minimizasyonu) 

Arz/Talep etkileşimi Hayır (dışa dayalı talepler karşılanıyor) 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Evet 

 Evet 

Enerji fiyatları  Yakıt: dışa dayalı – Elektrik ve ürünler: dışa dayalı 

Talep (arz modelleri) Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz modelleri ) Hayır 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu Evet 

Emisyon Kapsamı Evet, CO2, CO, CH4, SO2, NOx, NO, PM 2.5 and PM 
10, VOC, SF6, CxFy 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   İyi (kullanılabilir olan verilere bağlı olarak) 

Ana çıktılar / uygulama alanları Elektrik mixi (üretim/kapasite), enerji sisteminde teknik 
kısıtlamalar, elektrik santrallerinde ve şebekede yatırım 
planlaması, emisyonlar, politikalar (emisyonlar, 
yenilenebilirler) 

Kullanıcı referansları  
 Kamu kuruluşları: ETSAP, üniversiteler, enerji 

ajansları, bakanlıklar 

 Şirketler:  

Matematik rutini GAMS 

Kullanım koşulları / ticari GAMS: lisanslı, TIMES: ücretsiz 

Güçlü yanların özeti Teknolojiler, enerji mixi, emisyonlar, kapasite 
planlaması, enerji kapsamı 

Zayıflıkların özeti Dışa dayalı esnek olmayan talep ve fosil yakıt fiyatları, 
kusursuz bilgi öngörüsü, piyasa gücü, stratejik 
davranışlar 
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Model name: PERSEUS 
 

 
  

Ölçüt  

Model odağı Arz 

Model vadesi Çok uzun dönem 

Ayrıntılılık: 

 Enerji kapsamı 
 
 

 Alt sektör  
o Talep 
o Arz 

 Teknolojiler: 
o Talep 
o Arz 

 

 Bölgesellik 

 Coğrafi kapsam 

 

 

 Enerji Kapsamı: 11 (petrol, doğalgaz, kömür, uranyum, 
biyokütle, biyogaz, rüzgar, güneş, hidro, jeotermal, elektrik) 
 

 Alt Sektör 
o Talep: 1 
o Arz: 1 (elektrik üretimi) 

 

 Teknolojiler: 
o Talep: - 
o Arz:  model versiyonuna bağlı olarak ~ 10 

teknolojiden ~ 100 münferit elektrik santraline 

 Bölgesellik:  PERSEUS-NET model versiyonu için Alman 
elektrik şebekesi odak olacak şekilde var 

 Coğrafi Kapsam: Avrupa, ülke ülke 

Zaman çözünürlüğü Yıllık 
Elektrik sektörü: ~ 200 zaman adımı 

Modelleme türü Optimizasyon; aşağıdan yukarıya 

Arz/Talep etkileşimi Yok 

Ekonomik rekabet 

 yakıt için,  

 teknoloji için, 

 

 Var 

 Var 
Enerji fiyatları Dışa dayalı 

Talep (arz modelleri) Dışa dayalı 

Piyasa gücü / oligapolcü rekabet ( arz 
modelleri ) 

Yok (modellenmiyor, kısmen hesaba katılıyor) 

Elektrik şebekelerinin entegrasyonu PERSEUS-NET için var 
Diğer model versiyonları için kısmi olarak (yalnız enterkonneksiyonlar) 

Emisyon Kapsamı Var: CO2, diğer Kyoto gazları da mümkün 
 

Esneklik ( yeni bir ülkeye adaptasyon )   Orta 

Ana çıktılar / uygulama alanları Elektrik dengeleri, emisyonlar, yatırım planlamaları, elektrik santral 
tevzii, elektrik şebekesi; AB-ETS 

Kullanıcı referansları  

 Kamu kuruluşları 

 Şirketler 

 

 Kamu kuruluşları: Enerji bakanlıkları (örn. DE), AB 

 Şirketler: elektrik (örn. DE, FR) ve sanayi 

Matematik rutini GAMS kodu 

Kullanım koşulları / ticari GAMS: lisans; PERSEUS: var 

Güçlü yanların özeti Elektrik yatırım planlama ve tevzi; şebeke ve elektrik ticareti; vade 
2040/2050; karbon ve elektrik piyasalarının eşleştirilmesi 

Zayıflıkların özeti Dışa dayalı esnek olmayan talep ve fosil yakıt fiyatları;  piyasa gücü 
ve stratejik davranışlar 
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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.   

 

 

 

  

 


