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Kapsama

• Bu eğitim günü, enerji dengesi tabloları,

• Sankey diyagramları,

• veri kaynakları ve

• bu enerji tablolarının yorumlanmasıyla ilgili tüm önemli hususları
sunmaya ayrılacak.
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1.  Giriş

❑Türkiye'de Enerji İstatistikleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
tarafından derlenmekte ve üretilmektedir.

❑ETKB;

• Politika kararlarını verir ve planlama sorunlarını gerçekleştirir

• Türkiye'nin enerji kaynaklarının hem kısa hem de uzun vadeli ihtiyaçlarını
belirler.

• Birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ile işbirliği yapar

• Ülke faydalarımızın kullanımında enerji ve doğal kaynakları araştırmak, 
değerlendirmek, kontrol etmek ve korumak için politik ve ekonomik
temeli yürütür
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1.1 Veri Akışları için Ana Oyuncular

ETKB

EMRA

Sektörel

Kuruluşlar & 
Özel kuruluşlat-r

Ulusal 
Yönetimler, 
Bakanlıklar, 

Kamu İşletmeleri

Ulusal Enerji 
Ajansı/ 

EUROSTAT

TÜİK
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1.1 Veri Akışları için Ana Oyuncular

Enerji Dengesi (ETKB)                                  Elektrik (TEİAŞ)

RDD (Turkstat)                                               Yenilenebilir (ETKB)

Doğal gaz (PİGM)                                           Katı petrol (ETKB)  

Petrol (ETKB)                                                  SLT (ETKB)

Türkiye Verileri (Anketler)

UEA EUROSTAT
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1.2  Terimler

− Birincil Enerji

Birincil enerji, doğal kaynaklardan (örn. Ham petrol, doğal gaz, güneş enerjisi, vb.) elde edilir veya
herhangi bir dönüşüm veya dönüştürme geçirmemiş bir kaynak akışından alınır.

− İkincil Enerji

İkincil enerji, bir dönüşüm veya dönüştürme işlemi kullanan bir birincil enerji (örn. Gazdan, benzinden
benzin, benzin, nükleer enerji, kömür,) kaynağından elde edilir.

− Toplam Birincil Enerji Arzı (TPES)

Toplam birincil enerji arzı (TPES), üretim + ithalat - ihracat - uluslararası bunkerler stok
değişikliklerinden (UEA) oluşmaktadır.

− Toplam Nihai Enerji Tüketimi (TFC)

Toplam nihai enerji tüketimi, farklı son kullanım sektörleri tarafından tüketilen tüketimin toplamıdır
(UEA). 8



1.2  Mal Hesapları ve Genel Enerji Bakiyesi
❑Enerji Mal Hesapları (ECA)

• Uygun orijinal ölçü birimindeki tüm akışlar (ton, varil, metreküp, vb.)

• Her enerji (üretim, dönüştürme ve dağıtım endüstrisi) genellikle doğruluğu sağlamak için mutabakat
ve uyum gerektirir.

• Dezavantaj → ünitelerdeki farklılıklar nedeniyle doğrudan karşılaştırılamaz veya özetlenemez, bu
nedenle enerji sisteminin genel bir değerlendirmesine izin vermez

❑Genel Enerji Dengesi (OEB)

• Ortak bir hesap birimine sahip tüm akışlar (Joule, kilokalori, Btu vb. gibi)

• Uygun dönüşüm faktörleri kullanılarak, uygun bir şekilde tasarlanmış genel enerji dengesi
geliştirilebilir

• Avantajı → dönüşümden önce ve sonra belirli amaçlarla kullanılan enerji kaynaklarının seviyesi ve
karışımındaki değişimlerin analizinde kullanılabilir

• Birincil yakıt tüketiminden nihai enerji kullanımlarına kadar olan akışların farklı aşamalarındaki
yakıtlar arasındaki ikame miktarının veya kapsamının incelenmesi için, farklı yakıt modellerinin
kullanımındaki değişikliklerin incelenmesi için kullanılabilir 9



1.2 Mal Hesapları ve Genel Enerji Bakiyesi

Mal Dengesi;
Üretim, hem birincil ham petrol üretimini hem de 

motor benzininin ikincil üretimini (yani rafineri 
üretimini içerir) ➔ Çift Hesaplama!

Enerji Dengesi;
Üretim sadece birincil üretimi içerir. Arz hattında, 
negatif bir değer vardır (yani, tüm ürünlerin enerji 

tedarikinin toplanması, hiçbir şeyi iki kere 
hesaplamaz.) 
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1.3  Genel Enerji Tedarik Zinciri

Ekstraksiyon ve 

İşlem
Birincil Enerji Tedariği

Dönüştürme 
Teknolojileri

T&D Sistem

Nihai Enerji

Son Kullanım Aracı

Loss

Import/ 
Export/ Stock

Change

Useful Enerji
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1.4 Enerji Muhasebesi Çerçevesi (Mal Akışı)

Endojen
Üretim 

İthalat, ihracat, 
stok değişiklikleri

İthalat, ihracat, 
stok değişiklikleri

Birincil mallar İkincil  mallar

Dönüşüm

Nihai kullanım
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1.4 Enerji Muhasebesi Çerçevesi

Üretim (+)
İthalat (+)
İhracat (-)
Bunkerler (-)
Stok Değişimi (+ veya -)
Birincil Enerji Gereksinimi (PER)

İstatistiksel Fark
Dönüşüm girişi (+)
Enerji sektörünün kendi kullanımı (-)
İletim ve Dağıtım kayıpları (-)
Mevcut Net Tedarik

Net Yerli Tüketim
Son enerji tüketimi
Tarım
Sanayi
Taşıma
Yerleşim
Ticari
Enerji olmayan kullanımlar

Tedarik

Dönüştürme

Talep
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2.1 Enerji Dengesinin Amacı

❑ Enerji istatistiklerinin önemi (enerji durumu hakkında kapsamlı ve mutabık kılınan veriler
sunmak)

❑ Enerji tedariki ve talebi hakkında kapsamlı bilgi (enerji güvenliği durumunu anlamak, enerji
pazarlarının etkin işleyişi ve diğer ilgili politika hedeflerinin yanı sıra enerji politikalarını formüle
etmek)

❑ Temel istatistiklerin eksiksizliği, tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak

❑ İstatistiksel bilgilerin karşılaştırılabilirliği (farklı referans dönemleri arasında ve farklı ülkeler
arasında)

❑ Yakıt yanmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaplanması için veriler

❑ Her enerji ürününün ülke ekonomisindeki rolünün çeşitli göstergelerini hesaplamak için gerekli
temel (enerji verimliliği, yenilenebilir enerji payı, enerji tasarrufu, sektöre göre enerji tüketimi ve
diğerleri)

❑Modelleme ve tahmin için bir girdi sağlamak
15



2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Tedarik (Brüt iç enerji tüketimi)

• Üretimi (birincil ve geri kazanılmış ürünler, ithalat, ihracat, stok değişiklikleri ve uluslararası
bunkerleri)kapsar

• Brüt iç enerji tüketimi, enerji dengesinin en önemli toplamıdır

o Bireysel ürünlerin yorumu farklıdır. (Tüm ürünlerin toplamı Bir ülkenin toplam enerji talebi)

o Elde edilen ürünlerde (ikincil ürünler) brüt iç enerji tüketimi negatif olabilir (sadece ticaret ve
stok değişimlerini kapsadığından, bunların üretimi dönüşüm çıktısına kaydedilir)
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− «Diğer kaynaklardan» üretim

o Başka bir enerji formunun üretiminde daha önce hesaba katılmış bir enerji ürününün tedarikine
veya

o Şlamın, kırıntının ve diğer düşük dereceli kömür ürünlerinin geri kazanılması nedeniyle kömür, 
kömürün türüne göre sınıflandırılamaz ve atık yığınlarından ve diğer atık konteynerlerden geri
kazanılan kömürü içerir.

o Örneğin, petrol gazlarının doğal gaz ile harmanlanması vb.

o Enerji dengelerinde, bir ürünün tedarikine yapılan bu eklemeler normal olarak bir dönüşüm
çıktısı olarak hesap edilir
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− İthalat ve ihracat

o Bu ithalat ve ihracat hem birincil hem de ikincil enerji ürünlerini içermektedir.

o Veriler, ülke dış ticaret istatistiklerinden gelir (özel beyanlara göre) veya

o Başka bir kaynak, üretim birimlerinden ayrı ticaret bilgileri olabilir.
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Uluslararası Bunkerler

o Bunlar hem deniz hem de havacılık bunkerlerini içerir

o Bir ülkenin sera gazı envanterinden çıkarılma ilkesi uluslararası standart haline geldiğinden,
genellikle bir ülkenin enerji tedarikinden çıkarılmışlardır.

o Nakliye / havacılık için ulaştırma yakıtlarının ihracat verilerinde bir çakışma olabilir.

o İhraç rakamlarında bunker yakıtlarının belirlenmesi mümkün ise, bunlar sadece bunker
kategorisine dahil edilmeli ve ihracat rakamları ayarlanmalıdır.
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Stok değişikliği

o Enerji depolanabilir, böylece stok değişimi, stok değişikliklerini hesaba katmadıkça tüketime
tekabül etmez.

o Stok değişiminin pozitif bir değeri stok yapısıdır ve diğer kullanımlar için mevcut tedarikte bir
azalmayı temsil eder.

o Hisse senedi değişiminin negatif bir değeri stok çekilmesidir ve diğer kullanımlar için tedarike
bir ilavedir.

o Stok değişim akışları, istatistiksel fark akışının yerine dengeleyici bir madde olarak
kullanılmamalıdır.
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Dönüştürme

o Dengenin önemli bir parçasıdır ve bir birincil veya ikincil yakıttan fiziksel ve / veya kimyasal
yollarla değişiklik göstermektedir

− Dönüştürme girdisi

o Çeşitli süreçlerde dönüşümlere uğrar

o Enerji santrallerinde elektrik ve ısı üretimi, ham petrolün petrol ürünlerine rafine edilmesi ve
türetilmiş kömür ürünlerinin üretimi.

− Dönüştürme çıktısı

o Dönüşüm sürecinin sonucu.

o Dönüşüm çıktısı ve dönüşüm girdisi arasındaki fark, dönüşüm kayıplarıdır.
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Enerji Endüstrisinin kendi kullanımı

o Enerji endüstrilerinin, faaliyetlerini doğrudan desteklemesi için kendi enerji ürünleri kullanımı

➢Yani, ısıtma, aydınlatma, kompresörler, soğutma sistemleri vb. için kullanılan enerji

o İkincil enerji ürünlerine dönüşen enerji burada yer almamalıdır
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Enerji sektörü

• Enerji üretimi ve enerji dönüşümü yapan enerji endüstrilerinin enerji kullanımı

• Dönüşüm sürecinin doğrudan destek operasyonları için gereken enerji tüketimi

• Gerçek dönüşüm sırasında giriş ve çıkış olarak mevcut olan enerji miktarı dahil değildir

• Kok tesislerindeki fırının ön ısıtma işlemi enerji sektörü tarafından enerji kullanımı olarak kabul
edilir; kok haline gelebilir taş kömürünün kollaştırıcı fırının içindeki miktarının koka dönüşme
işlemi sürecindeki gerçek ısısı, kok değil
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2.2 Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Değişim, Transferler, İadeler

o Saf istatistiksel hesap elemanı (sütun ürünler arasında hareketli enerji tutarları)

o Bazı pratik sınıflamaların üstesinden gelmek

o bir enerji ürününün özelliklerinin değişikliklerinden veya kullanımlarındaki değişikliklerden
kaynaklanan sunum sorunları

o Artık orijinal özelliklerini karşılamayan ürünlerin yeniden adlandırılması

o Birincil yenilenebilir enerji formunun enerji dengesi miktarları elektriğe aktarılır..
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2.2  Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Dağıtım kayıpları

o Yakıtların, elektrik ve ısının iletimi, dağıtımı ve taşınması sırasında meydana gelir.

o Elektrik için, kayıplar temel olarak güç hatlarının uzunluğuna, iletim gerilimine ve dağıtım
ağının kalitesine bağlıdır.

o Fosil yakıtlar için kayıplar, buharlaşan petrol ürünlerinin miktarlarını veya ulaşım esnasında 
kaybolan kömür tozunu içerebilir.

o Üretilen gazların havalandırılması ve parlaması ve üretim sonrası jeotermal ısı kayıpları dahildir.

o Kayıplar arzın büyüklüğü ile karşılaştırılmalıdır. Genel olarak,

o Elektrik kayıpları için elektrik arzının % 7-15'ini oluşturur.

o Isı için kayıplar % 15 civarındadır..
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2.2  Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Nihai tüketim için kullanılabilir

o Doğrudan enerji ve enerji dışı amaçlarla kullanılan enerjiyi temsil eder

o Enerji ürünlerinin miktarını temsil eder (iç pazardaki son kullanıcılar için kullanılabilir)

o Hata, istatistiksel veriler veya raporlamadır (negatif değerler için)

Nihai tüketim için kullanılabilir = Gayri safi yurtiçi tüketim - Dönüşüm girdisi + Dönüşüm

çıktısı + Borsalar, transferler ve iadeler - Enerji branşının tüketimi - Dağıtım kayıpları
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2.2  Enerji Dengesinin Oluşturulması

− Nihai enerji dışı tüketim

o Yakıtlar (kömür, petrol ve gaz) son kullanıcılar tarafından yakılmamıştır (yanmaz).

o Kimyasal ve fiziksel özellikleri önemlidir. (enerji içeriklerinden ziyade)

o Enerji dışı amaçlar için kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları, enerji istatistiklerinin kapsamı
dışındadır. (ör. şantiyelerde kullanılan ağaç, vb.)

o Nihai enerji tüketimi

o Son kullanımda çeşitli sektörlerde (sanayi, ulaşım ve diğer) kullanılan ürünler.

o Ticari binalarda kullanılan elektrik, hizmetler alt kategorisinde diğer sektörler altında
kaydedilmekte, karayolu taşımacılığı alt kategorisinde ulaşım sektörüne otomobillere güç
sağlayan petrol ürünleri dahil edilmektedir.
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2.2  Enerji Dengesinin Oluşturulması

− İstatistiksel fark

o Enerji tedariki ve tüketimi arasındaki istatistiksel denge

o Bazı durumlarda, istatistiksel farklılıkların düşük değerleri, sıfıra eşit bir istatistiksel fark ile bir
dengeden daha yüksek kalitede veriyi gösterebilir. (belirtilen, stok değişimleri veya dağıtım
kayıpları veya incelenmeyen enerji unsurlarından başka yerde değil)

İstatistiksel fark = Nihai tüketim için kullanılabilir - Nihai enerji dışı tüketim – Nihai enerji

tüketimi

28



2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

− Yukarıdaki enerji kaynaklarının birincil enerji eşdeğerini hesaplamak için iki yöntem
kullanılabilir:

▪ Kısmi İkame Modeli

▪ Fiziksel Enerji İçerik Yöntemi

− Kömür (katı fosil yakıtlar ve üretilen gazlar), doğal gaz, petrol (ham petrol ve petrol ürünleri),
elektrik ve ısı, yenilenebilir mallar için yıllık veriler, mal dengesi şeklinde iletilir.

− Veriler, üretimi enerji dengesi yapımı sürecine sokmuştur
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2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

− Kısmi İkame Modeli➔ Elektriğin güneş, hidro, vb. birincil enerji karşılığı, geleneksel termik
santrallerde bir miktar elektrik üretmek için enerji miktarını temsil eder

− Geleneksel termik santrallerde gerekli enerji miktarını temsil eder.

− Verimliliği seçmek zordur

− Hidrojen payı yüksek olan ülkeler için uygun değildir.

− Toplam ulusal enerji arzındaki değişimleri sınırlar (elektrik üretiminin önemli bir parçasının yanıcı
yakıtlardan olduğu ülkelerde birincil elektrik üretimindeki değişiklikler)

− Fiziksel temeli olmayan dönüşüm kayıpları ortaya çıktığında enerji dengesi üzerinde gerçek dışı
etkiler vardı.
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2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

− Yağışın az olduğu yıllarda,

▪ Hidro üretimi düşer => amaç için üretilen veya ithal edilen yakıtlardan üretilen karşılık gelen
miktarda elektrikle telafi edilir.

▪ Bununla birlikte, termik güç üretiminin daha düşük veriminden dolayı, hidroelektrik
santrallerinden kaybolan elektriği telafi etmek için yakıt biçiminde çok daha büyük miktarda
enerji gereklidir. Bu dengesizlik, hidroelektrik üretiminin, fiziksel enerji içeriğinin yaklaşık üç
katı (1 / 0.36) bir enerji değeriyle ikame edilerek giderilmiştir.

▪ İlke, hidroelektrik üretiminin ana arz olduğu ve gerçek ikame değerinin marjinal elektrik üretim
verimliliğine bağlı olduğu için kurulmasının zor olduğu ülkelerde (örneğin, Norveç) fazla anlamı
olmadığı için terk edildi.
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2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

− Fiziksel Enerji İçeriği.➔ Birincil enerji, üretim sürecindeki ilk enerji formu olmalıdır.

− Yanıcı olmayan ürünler nükleer, jeotermal için birincil enerji olarak ısı seçimine yol açar; güneş
fotovoltaik, rüzgar, hidro vb. için birincil enerji formu olarak elektrik seçimi.

− Yanabilir enerji ürünleri, net kalorifik değeri ile karakterizedir.

− Tüm yakıtlar enerji denge yapısı için seçilen ortak enerji birimine dönüştürülür.

− Birincil enerji kaynağının fiziksel enerji içeriğini kullanır.

− Nükleer % 33

− Jeotermal % 10

− Güneş, rüzgar vb. % 100
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2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

33

İsveç’in Enerji Dengesi

Fiziksel enerji içeriği yöntemini 
kullanarak

Kısmi ikame yöntemini 
kullanarak



2.3  Birincil Enerji Eşdeğerinin Hesaplanması

34

İsveç’in Tedariği

Fiziksel enerji içeriği yöntemini 
kullanarak

Kısmi ikame yöntemini 
kullanarak

Nükleer %34

Hidro %12

Güneş %0

Nükleer %254

Hidro 2

Rüzgar %1
Güneş %0

Yanmamış kaynakların çok farklı payları olabilir



2.4  Hangi birimler?

Mbtu

Mtoe

terajul

Kilowatt-saat

Mtce

➔ IEA Mtoe ve TJ'yi
tercih etti

➔ Eurostat ve UNSD 
TJ’yi tercih etti
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2.4  Net vs. Brüt Kalorifik Değerler

❑ Brüt Kalorifik Değer (GCV) Yanma sonucu oluşan toplam (maksimum) ısı miktarını ölçer

❑ Net Kalorifik Değer (NCV) tutma ve kullanım için pratikte yanma işleminden elde edilebilen ısı
miktarıdır.

❑ Net kalorifik değerler ile brüt kalorifik değerler arasındaki fark, yanma sırasında oluşan suyun
buharlaşmasının gizli ısısıdır.

%5 %5 %10

UEA/Eurostat/UNSD Net Kalorifik Değerleri kullanır

Ürünler Varsayılan 
Değer

Alt
Değer

Üst
Değer

Doğal Gaz 48 46.5 50.4

Fuel Oil 40.4 39.8 41.7

Turba 9.76 7.80 12.5

Etan 46.4 44.9 48.8

Net Kalorifik Değerler (GJ/metre küp3)
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2.4 Kurallar / Dönüştürmeler

❑ Her enerji kaynağı için farklı birim kullanılır

• (kömür için «ton», petrol için «kl», gaz için «m3» vb.)

❑ Aynı birim kolay analiz için kullanılmalıdır.

− «toe» (petrol eşdeğeri tonu)

− «cal» (kalori)

− «J» (jul)

❑ Birim öneki yaygın olarak kullanılır

Bilimsel birimler ve ilişkileri

1 Kalori 4.1868 J

1 Btu 252 cal

1 kWs 3.6 MJ=859.845 kcal
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2.4 Dönüştürme Faktörleri
❑ KÖMÜR

▪ Fiziksel birimler (ton), anketlerde bildirilen NCV [kj / kg] kullanılarak enerji birimlerine
dönüştürülür.

▪ Üretim, İthalat, İhracat, Kamu Santrallerine Girdiler, Kok Fırınlarında Kullanılan Kömür, Yüksek
Fırınlar ve Endüstri için Spesifik NCV ve diğer akışlar için Ortalama NCV

❑ KÖMÜR GAZLARI

• Brüt TJ'de toplanan veriler net TJ (0.9.gross TJ) ve ardından Mtoe'ye dönüştürüldü (1 TJ =
0.00002388 Mtoe)

❑ HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ

• NCV [kj/kg] kullanarak

▪ Birincil petrol – Anketlerde rapor edilen Üretim, İthalat, İhracat için Spesifik NCV

• Petrol ürünleri – bölgeye özel varsayılan değerler
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2.4  Dönüştürme Faktörleri

❑ DOĞAL GAZ

▪ Mm3 ve brüt TJ (enerji birimi) cinsinden toplanan rakamlar

▪ Net TJ (0.9.gross TJ) ve daha sonra Mtoe'ye (1 TJ = 0.00002388 Mtoe) dönüştürülür

❑ ELEKTRİK

▪ TWh'de toplanan rakamlar, daha sonra elektrik üretimi Mtoe'ye (1 TWh = 0.086 Mtoe)
dönüştürülür

▪ Brüt elektrik üretimi gösterilir ve kendi kullanım ve zararları ayrı ayrı gösterilir..
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‘e TJ Gcal Mtoe MBtu GWh

‘den: çarpan:

TJ 1 238.8 2.388*10-5 947.8 0.2778
Gcal 4.2868*10-3 1 10-7 3.968 1.163*10-3

Mtoe 4.1868*104 107 1 3.968*107 11630

MBtu 1.0551*10-3 0.252 2.52*10-8 1 2.931*10-4

GWh 3.6 860 8.6*10-5 3412 1

TPES in Japan (2004) :562,777 104(Gcal)
=562,777*104 (Gcal) *4.29*10-3(TJ/Gcal)=2.41*107(TJ)

=562 777*104 (Gcal) *10-7(Mtoe/Gcal)=563(Mtoe)

=562,777*104 (Gcal) *3.97(MBtu/Gcal)=2.23*1010(MBtu)

=562,777*104 (Gcal) *1.16*10-3(GWh/Gcal)=6.53*106 (GWh)

Japonya’da TPES (Toplam Birincil Enerji Tedariği) (2004):

562,777 104(Gcal)
=562,777*104 (Gcal) *4.29*10-3(TJ/Gcal)=2.41*107(TJ)

=562,777*104 (Gcal) *10-7(Mtoe/Gcal)=563(Mtoe)

=562,777*104 (Gcal) *3.97(MBtu/Gcal)=2.23*1010(MBtu)

=562,777*104 (Gcal) *1.16*10-3(GWh/Gcal)=6.53*106 (GWh)

2.4 Dönüştürme Faktörleri (Enerji)

40

2017’de TPES açısından ilk on OECD 
ülkesi



‘e kg t Lt St Lb
‘den: multiply by:

Kilogram (kg) 1 0.001 9.84*10-4 1.102*10-3 2.2046

Ton (t)t 1000 1 0.984 1.1023 2204.6

Long ton (lt) 1016 1.016 1 1 2240.0

Short ton (st) 907.2 0.9072 0.893 1 2000.0

Pound (lb) 0.454 4.54*10-4 4.46*10-4 5.0*10-4 1

❑ Kütle için Dönüştürme Faktörleri

❑ Hacim için Dönüştürme Faktörleri

‘e Gal ABD Gal

İng.

bbl ft3 l M3

‘den: Multiple by:

U.S. Galon (gal) 1 0.8327 0.02381 0.1337 3.785 0.0038

İng. Galon (gal) 1.201 1 0.02859 0.1605 4.546 0.0045

Varil (bbl) 42.0 34.97 1 5.615 159.0 0.159

Foot küp (ft3) 7.48 6.2229 0.1781 1 28.3 0.0283

Litre (l) 0.2642 0.220 0.0063 0.0353 1 0.001

Metreküp (m3) 264.2 220.0 6.289 35.3147 1000.0 1

2.4 Dönüştürme Faktörleri (Kütle/Hacim)
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2.4 Doğal gaz için bazı dönüştürme faktörleri

1 metreküp Doğal gaz 35.3 feet küp doğal gaz
1 feet küp doğal gaz 0.028 metreküp doğal gaz
1 milyar metreküp doğal gaz 0.9 Mtoe ya da 35.7 trilyon Btu
1 milyar metreküp doğal gaz 0.025 Mtoe ya da 1.01 trilyon Btu
1 feet küp doğal gaz 1000 Btu
1 milyon ton LNG                                  1.36 milyar metreküp gaz ya da

48.0 milyar feet küp gaz
1 milyon ton LNG                              1.22 Mtoe ya da 48.6 trilyon Btu    

Birim Dönüştürme faktörü
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03Enerji dengesi tabloları
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3.1 Enerji Denge Tablosu nedir?

❑ Basit Tablo Formatı

❑ Söz konusu bir bölgenin genel enerji akışını (üretimden son kullanıma kadar) gösterir

❑ Akış (satır), Üretim (sütunda)

❑ Giriş (-), Çıkış (+)

❑ Aşağıdaki veriler için;

− UEA, Enerji Bakiyeleri ve İstatistikler (170 ülke),

− APEC, APEC Enerji El Kitabı vb.

− Eurostat (EDT ve Sankey diyagramları için)

− Ulusal istatistikler (her ülke), (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü vb.))

❑ ETKB tarafından hazırlanmış ve güncellenmiş / yeniden hesaplanmıştır (yıllık olarak)
44



3.2  EDT Avantajları

❑ Kolay karşılaştırma

− Bir ülkenin enerji tedariğindeki enerji kaynakları

− Ekonomik faaliyet sektörleri

− Ülkeler

❑ Kolay analiz ve izleme

− Enerji verimliliği

− Enerji ithalatı ve ihracatı bağımlılığı

− Veri kalitesi

❑ «Çifte hesaplamadan» kaçınılmıştır

❑ Aynı formatta veri mevcuttur (Uluslararası olarak)
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Elektrik İstatistikleri

Doğal Gaz İstatistikleri

Petrol İstatistikleri

Kömür İstatistikleri

Yenilenebilirler İstatistikleri

Türkiye Enerji Dengeleri

Sectoral Reports

IEA/EUROSTAT Yıllık

Anketler

Diğer Ulusal ve Uluslararası

İstatistik Endikatörleri

Modelleme ve Tahmin

Enerji Verimliliği İstatistikleri

Policy Decisions

Emisyonlar

3.2 Enerji Dengesinin Çıktıları
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3.2  EDT Örneği

Tomoki Ehara

Ham petrol
Petrol

Ürünleri

Hidro/

Nükleer
Elek.

Kömür/

Gaz vb.
Toplam

Üretim 0.7 0.0 81.6 0.0 10.5 92.8

İthalat 220.3 54.6 0.0 0.0 175.8 450.7

İhracat & Stok Değişikliği 0.2 -15.2 0.0 0.0 -1.7 -16.7

TPES 221.2 39.4 81.6 0.0 184.6 526.8

Elektrik Santralleri -6.2 -24.1 -81.6 93.2 -111.8 -130.5

Petrol Rafinerileri -214.4 212.7 0.0 0.0 0.0 -1.7

Diğer Dönüşümler -1.2 -2.1 0.0 -0.1 0.1 -3.3

Kendi kullanımı/Ulaşım zaiyatı 0.0 -12.3 0.0 -9.3 -4.0 -25.6

İstatistiksel Farklar 0.6 6.3 0.0 0.0 0.6 7.5

TFC 0.0 219.9 0.0 83.8 69.5 373.2

Endüstri 0.0 93.3 0.0 35.9 50.9 180.1

Yerli & Ticari 0.0 37.6 0.0 46.1 18.7 102.4

Ulaşım 0.0 89.2 0.0 1.9 0.0 91.1

*TPES: Toplam Birincil Enerji Tedariği

*TFC: Toplam Nihai Tüketim

Üretim, vb.

Dönüştürme

Nihai kullanım
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3.3  Enerji Denge Prensipleri

Birim Seçimi

Net vs. Brüt Kalorifik Değerler

Dönüştürme faktörlerinin seçimi

Yakılmamış enerji için birincil enerji 
seçimi

Birincil Enerji Eşdeğeri (Fiziksel Enerji 
İçeriği vs. İkame Yöntemi)

Isı Ayarlamaları

Mali yıl vs. takvim yılı
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3.3  İşlem Adımları

❑ Ortaklara gönderilecek anketler revize edilir.

❑ Şirketler listelenmekte ve çerçeve güncel iletişim bilgileri ile revize edilmektedir.

❑ Doldurulacak resmi mektup ve soru formları oluşturularak e-posta ve posta yoluyla ortaklara
ulaştırılır.

❑ Ayrıca, bir önceki yıl için yıllık olarak bir çalışma yapılmaktadır.

❑ Ortaklardan gelen sorular telefon ve e-posta ile cevaplanmaktadır.

❑ Halka açık şirketlerin cevapları, tedarik bölümü için toplanır ve özel ortaklardan gelen talepler
talep kısmı için derlenir. Derlenmiş veriler zaman serisi, birimler ve tutarlılık açısından önceki
yıl ile kontrol edilir.
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3.3  İşlem Adımları

❑ Bir anket örneği;
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❑ Talep tarafının excel'e aktarılması ve analiz için hazır hale getirilmesi için
sektörlerden gelen veriler

Data inputs for a single questionnaire

3.3  İşlem Adımları
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❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur

Ta
şk

ö
m

ü
rü

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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Li
n

yi
t

❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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ti

t

❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları
oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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k

❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları
oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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…

❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları
oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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❑ Denge tablolarında yer alan her bir sektörde her bir yakıt için arz ve talep
dengesi ayrı ayrı oluşturulur. 

❑ Ayrı ayrı oluşturulan dengeler sonunda Ulusal Enerji Dengesi Tabloları oluşturur

3.3  İşlem Adımları
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❑ OluşturulanDenge Sayfaları Resmi İstatistik Programı nedeniyle ilgili yılın Mart
ayında Bakanlık web sitesinde yayınlanır.

3.3  İşlem Adımları
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Taşömürü, 
linyit, 

asfaltit için

• Tuvenan üretimi, sattığı, 
ithal ettiği ve ihraç ettiği
ülke, hisse senetleri, 
kendi kullanımı ve
kayıpları (koklaşabilir taş
kömürü, bitümlü kömür, 
linyit bazında)
• Sektörlere satıldı
(Miktarlar, NCV'ler, 
GCV'ler
•Elektrik santralleri
tarafından tüketilen yakıt

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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Petrol ve 
Petrol 

Ürünleri 
için

• Yurtiçi üretim, stok, 
ülke bazında ithalat
ve ihracat, kendi
kullanım ve zaiyatı
•Petrol ürünleri için
rafineri üretimi ve
bunker verileri

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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Doğal 
Gaz İçin

• Yurtiçi üretim, ülke
bazında ithalat ve ihracat, 
hisse senetleri, kendi
kullanım ve zaiyatı
• Satıldığı sektörler
(Miktarlar, NCV'ler, GCV'ler

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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Yenilenebilir
Kaynaklar 

için

•Kereste üretimi, 
kullanımları ve satışı
• Solar Üretim
• Jeotermal ısı
potansiyeli, 
sektörlere göre
üretim ve tüketim

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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Elektrik 
için

• Enerji santralleri
tarafından yakıt
tüketimi, yakıt türüne
göre elektrik üretimi, 
ithalat, ihracat, kendi
kullanım ve kayıpları, 
sektörlere göre
tüketim

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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TÜİK
Tüm 

kaynaklar

•GTIP 
pozisyonlarına
göre enerji
ithalat ve
ihracat
değerleri

3.3  İşlem Adımları (Tedarik)
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Sanayi

•Demir-Çelik, Kimyasal-
Petrokimya, Gübre, Şeker, 
Çimento, Gıda ve Tütün, 
Makine, Seramik, Tekstil ve
Deri, Kağıt hamuru ve baskı, 
cam sektörlerine uygulanan
anketler
• Kullanımlarına göre yakıt
tüketimleri anketi
doldurmaktadır.
•Veriler e-posta ve posta
yoluyla elde edilir
• Toplanan bilgiler excel 
üzerinde veri analizine tabi
tutulur.

3.3  İşlem Adımları (Nihai Enerji Tüketimi)
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NEB 
(Yıllık)

Sektörel değişikliklerin 
değerlendirilmesi

TÜİK'ten mevcut
adreslerin alınması

Resmi mektupların
hazırlanması

Sektörlere uygulanan 
anketlerin incelenmesi 

ve revize edilmesi

Resmi mektupların cevabı
ve işlemlerin kontrolü

veri giriş sürecinin analizi

Yakıt Bazlı Arz-Talep
Dengesinin Kurulması

Sonuç tablolarının
kurulması ve dağıtılması

3.3  İşlem Adımları (Ulusal Enerji Dengesi Tabloları Akış Şeması)
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3.4  EDT’nin Yorumlanması
❑ EDT, tedarik, dönüşüm ve son kullanım için fikir edinmeyi sağlar

− Örneğin, birincil enerji gereksinimi, ülkenin ekonomideki nihai talep ve dönüşüm ihtiyaçlarını
karşılamak için toplam enerji gereksinimini gösterir.

− Dönüşüm bölümü için, enerji dönüşüm verimliliği ve toplam dönüşümün teknik verimliliğinin
çalışma süresi boyunca nasıl değiştiğinin, EDT'den kolaylıkla nasıl analiz edilebileceği
hakkında bilgi sağlar.

− Son kullanım için, ülkenin yakıt türüne ve kullanım sektörüne göre son enerji talebinin
evrimini analiz etmek için veriler kullanılabilir.

❑ Eğilimleri veya büyüme oranlarını kullanan herhangi bir tanımlayıcı analize ek olarak;

− Enerji Tedarik Mix: Bir ülkenin enerji tedarik karışımını bilmek, karakterize etmek ve
çeşitlilik göstermek.

İngiliz birincil enerji arzındaki kömür payı % 16,1
iken, petrol ve doğal gazın payı sırasıyla % 35,6 ve
% 40,0'dır.

Fosil yakıtların o yıl içindeki birincil enerji
arzındaki payı bu nedenle % 91,7 olup bu tür
enerjilerin ezici hakimiyetini göstermektedir. 67



3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Tedarikte kendine güven, bir ülkenin tedarik açısından bağımsızlığı yerel üretim veya
ithalattan gelir

− Tedarik sisteminin önemli özelliği

− Yerli üretimin toplam birincil enerji ihtiyacına oranı

− İthalatçılar için ➔ kendine güven % 100'den az olacaktır

− İhracatçılar için ➔ kendine güven % 100'den daha az olacaktır

İngiliz birincil enerji arzındaki kömür payı % 16,1
iken, petrol ve doğal gazın payı sırasıyla % 35,6 ve
% 40,0'dır.

Fosil yakıtların o yıl içindeki birincil enerji
arzındaki payı bu nedenle % 91,7 olup bu tür
enerjilerin ezici hakimiyetini göstermektedir.
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3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Elektrik üretiminin verimliliği : Elektrik
üretimi için elektrik çıkışının enerji
girdisine oranı.

− Enerji tipi tarafından girdi ve çıktı
değerlerinin mevcut olduğu yerlerde,
verimlilik de yakıt türüne göre
belirlenebilir.

− Ülkede elektrik dönüşümünün nasıl
geliştiğini ve bu önemli alanda herhangi
bir gelişme olup olmadığını yansıtır.

Bu tabloda, elektrik sistemi verimliliği % 40'a
gelmektedir.
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3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Arıtma Verimliliği: Rafineri üretiminin rafineri
üretimine oranı.

− Rafinerilerin nasıl performans gösterdiğini görmek
için uluslararası olarak kolayca karşılaştırılır.

− Bu tabloda rafineri verimliliği % 99,7 olmuştur.

− Genel enerji dönüşümü verimliliği: Son enerji
tüketiminin birincil enerji gereksinimine oranı.

− Kolayca dönüşüm sürecinde ne kadar enerji
kaybettiğinizi gösterir.

− Kaybı azaltarak, sistemi daha verimli hale getirir.

− Bu tabloda, genel dönüşüm verimliliği % 70
olmuştur.
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3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Yenilenebilir enerjilerin arzdaki payı: Alternatif enerjilerin tedarik karışımındaki rolü.

− Güç üretimi karışımı: Elektrik üretiminin yakıt türüne göre payı.

− Enerji üretim teknolojisinin konsantrasyonu yükseldikçe, arz riski daha hassas olacaktır.

Bu tabloda % 38'i doğal gazdan,
% 36'sı kömürden, vb.
gelmektedir
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3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Birincil enerji ve nihai enerjinin kişi başına tüketimi: Bir ülkede birincil (nihai) enerji
tüketiminin oranı, kişi başına tüketim miktarını verir.

− Zorlu bir refah ölçüsü kullanıldı (genellikle gelişmiş ülkelerde kişi başına enerji tüketimi
daha yüksektir)

Birleşik Krallık nüfusu 61.38 milyon idi.
Kişi başına enerji tüketimi 3,82 toe’dir.
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3.4  EDT’nin Yorumlanması

− Enerji yoğunluğu : Enerji'nin ekonomik büyümeye olan önemini analiz etmek

− Enerji tüketiminin ekonomik faaliyetlerin çıktısına oranı

− GSYİH (GSYİH yoğunluğu denir) kullanarak ulusal bazda belirleme

− GSYİH yoğunluğu ➔ uluslararası para biriminde veya satın alma gücü paritesinde ifade
edilen ulusal GSYİH değerini veya GSYİH'yi kullanan birincil enerji tüketimini veya nihai enerji
tüketimini kullanır.

İngiltere GSYİH 1332,7 milyar idi (2005'te)
Yani enerji yoğunluğu 175,8 toe milyon
poundluk çıktıdır.
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Ham petrol
Petro. Hydro/ Kömür/

Products Nuclear
Elec.

Gas etc
TotalHam 

petrol

Petrol

Ürünleri

Hidro/  

Nükleer
Elek. Toplam

Production 0.7 0.0 81.6 0.0 10.5 92.8

İthalat 220.3 54.6 0.0 0.0 175.8 450.7

İhracat & Stock Change 0.2 -15.2 0.0 0.0 -1.7 -16.7

Kömür/  

Gaz vb.

92.8

450.7

Üretim

İthalat

İhracat & Stok Değişikliği

0.7

220.3

0.2

0.0

54.6

-15.2

81.6

0.0

0.0

0.0 10.5

0.0 175.8

0.0 -1.7 -16.7

TPES 221.2 39.4 81.6 0.0 184.6 526.8TPES 221.2 39.4 81.6 0.0 184.6 526.8

=(221.2+39.4)/526.9*100=49.5%

Import dependence (%)

Petrol bağımlılığı (%)

=(221.2+39.4)/526.9*100=%

49.5İthalat bağımlılığı (%)

=450.7/(450.7+92.8)*100=%82.9

❑ Üretim: Kömür, Gaz ve Petrol madeni

❑ Stok değişimi: Stok yapımı (-), Stok kullanımı (+)

3.4  EDT’nin Yorumlanması (Üretim, stok değişikliği, vb.)
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❑ Birincil Enerji İkincil Enerji

❑ Negatif değer bir girişi temsil eder, pozitif değer bir çıkışı temsil eder.

❑ Dönüşüm kayıpları toplam sütunda negatif rakamlar olarak görünmektedir.

Ham 

petrol ürünleri Nükleer Elek. Gaz vb. Toplam

TPES 221.2 39.4 81.6 0.0 184.6 526.8

Elektrik Santralleri -6.2 -24.1 -81.6 93.2 -111.8 -130.5

Petrol Rafinerileri -214.4 212.7 0.0 0.0 0.0 -1.7

Diğer Dönüşüm -1.2 -2.1 0.0 -0.1 0.1 -3.3

Kendi Kullanım / Nak. zaiyatı 0.0 -12.3 0.0 -9.3 -4.0 -25.6

İstatistiksel farklılıklar 0.6 6.3 0.0 0.0 0.6 7.5

TFC 0.0 219.9 0.0 83.8 69.5 373.2

3.4  EDT’nin Yorumlanması (Dönüşümler)
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Dönüşüm verimliliği 
kavramı =
Çıktı/ girdi

Girdi (kömür) Çıktı (elektrik)



Ham petrol
Petro. Hydro/ Kömür/

Products  Nuclear
Elec.

Gas etc.
Total

TFC 0.0 219.9 0.0 83.8 69.5 373.2

Industry 0.0 93.3 0.0 35.9 50.9 180.1

Domestic. & Commercial 0.0 37.6 0.0 46.1 18.7 102.4

Transportation 0.0 89.2 0.0 1.9 0.0 91.1

Ham petrol
Petro.

Ürünleri

Hidro/

Nükleer
Elek.

Kömür/

Gaz vb.
Toplam

TFC 0.0 219.9 0.0 83.8 69.5 373.2

Sanayi 0.0 93.3 0.0 35.9 50.9 180.1

Yerel & Ticari 0.0 37.6 0.0 46.1 18.7 102.4

Transportation 0.0 89.2 0.0 1.9 0.0 91.1

❑ Sektöre göre enerji tüketimi (enerji)

❑ Enerji ürünlerinin tüm nihai tüketicilere ulaştırılması (sektörler)

❑ Detaylı analiz mümkündür
− Ülkeler arasında karşılaştırır
− Belirli sektörlerde enerji tüketiminin tarihsel değişimi

3.4  EDT’nin Yorumlanması (Enerji son kullanım)
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Dünyanın en büyük enerji 
tüketen sektörü,

Ulaştırma

Sanayi

2015’te dünyanın nihai tüketimi



CO2 Enerji kullanımından kaynaklanan emisyonlar (tCO2)
=Enerji Dön. (tJ)*CO2 emisyon faktörü (tCO2/tJ)

=Enerji Dön. (tJ)*C emisyon faktörü (tC/tJ)*44 /12

− «tC» ya da «tCO2»?

Ref. Revised 1996 IPCC Guidelines  for National Greenhouse Gas  Inventories

3.4  EDT’nin Yorumlanması (CO2 Emisyonları)
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Fosil yakıt yanmasından kaynaklanan CO2 
emisyonları, 2016



− Şunları kullanarak:

• Nüfus
• GSYİH (2000 ABD Doları döviz kuru kullanılarak)
• GSYİH-PPP (2000 PPP'den ABD dolarına)

• Enerji Üretimi / TPES
• Net Petrol İthalatı / GSYİH
• TPES / GSYH
• TPES / Nüfus

• Petrol Tedarik / GSYİH
• Petrol Tedarik / Nüfus
• Elektrik Tüketimi / GSYİH
• Elektrik Tüketimi / Nüfus

3.4  EDT’nin Yorumlanması (ekonomik endikatörlerle)
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3.4  EDT’nin Yorumlanması (TPES & GSYİH)
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3.4  Örnek 1

Fuel Miktar Kalorifik değeri

Kömür 72 Mt 6200 kcal/kg

Ham Petrol 495 Milyon varil 8000 kcal/l

Doğalgaz 2860 Milyar cft 900 btu/cft

Hidro genel 11600 GWh 860 kcal/kWh

Jeotermal 2900 GWh 860 kcal/kWh

❑ The table provides information on indigenous production of enerji of a country in 2009. 

❑ Present the information in ktoe and PJ.
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3.4  Örnek 1

Fuel Miktar Kalorifik değeri
Enerji İçeriği

Pcal PJ ktoe

Kömür 72 Mt 6200 kcal/kg 446.4 1868.9875 44640

Ham 
Petrol

495 Milyon 
barrels

8000 kcal/l 629.64 2636.1768 62964

Doğalgaz
2860 Milyar 

cft
900 btu/cft 648.648 2715.7594

64864.
8

Hidro
genel

11600 GWh 860 kcal/kWh 9.976 41.7675 997.6

Jeotermal 2900 GWh 860 kcal/kWh 2.494 10.4418 249.4

❑ Answer
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3.4  Örnek 2

❑ Rafineri girdisi ve çıktıları tabloda verilmiştir.

❑ Bilgileri ortak bir birimde sunar (ktoe).

Rafineri Miktar Kalorifik Değer

Refining Input

Ham Petrol (‘000 bbls) -345868 8000 kcal/l

Doğalgaz (MNCFT) -13219 900 btu/cft

Rafineri çıktısı (‘000 bbls) Kcal/bbl

Gasolin 73642 1339000

ATF (Avturbo) 6432 1378000

Kerosen 58490 1437000

Dizel 99781 1501000

Fuel Oil 24444 1576000

LPG (kton) 546 12.96 ktoe/ktons

OPP (enerji dışı) 61735 1272000
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3.4  Örnek 2

❑ Cevaplar

Rafineri Miktar Kalorifik Değer Enerji

Rafine girdisi Pcal ktoe

Ham Petrol (‘000 bbls) -345868 8000 kcal/l -439.9441 -43994.4096

Doğalgaz (MNCFT) -13219 900 btu/cft -2.9981 -299.8069

Rafine çıktısı (‘000 bbls) Kcal/bbl

Gasolin 73642 1339000 98.6066 9860.6638

ATF (Avturbo) 6432 1378000 8.8633 886.3296

Kerosen 58490 1437000 84.0501 8405.0130

Dizel 99781 1501000 149.7713 14977.1281

Fuel Oil 24444 1576000 38.5237 3852.692

LPG (ktons) 546
12.96 

ktoe/ktons
70.7616 7076.16

OPP (enerji dışı) 61735 1272000 78.5269 7852.692

Toplam çıktı 529.1036 52910.3609

Toplam girdi -442.9422 -44294.2165

Rafineri kazanımı 86.1614 8616.1444
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3.4  Örnek 3 (Enerji Dengesi Hazırlığı)

❑ Küçük bir ada ülkesinde enerji üretimi için herhangi bir doğal kaynak yoktur.

❑ Enerji ihtiyaçları için çoğunlukla ithal ham petrollere dayanır. Bazı doğal gazlar da ithal
edilmekte ve sadece elektrik üretimi için kullanılmaktadır.

• İthal edilen ham petrol: 52 Mtoe; İthal edilen gaz: 1.2 Mtoe

• Petrol ürünleri ithalatı: 21 Mtoe;

• Petrol ürünleri ihracatı: 46.4 Mtoe

❑ Aşağıdaki ülkede petrol ürünleri (Mtoe) kullanımı:

Taşımayı 1
Uluslararası taşımacılığı 16.7 ve
Endüstri’yi 5 okuyun.

❖ Ülkenin genel enerji dengesini yıl için
hazırlayın Sadece bu vaka için uygun
olan satır ve sütunları gösterin.

Elektrik Üretimi Elektrik Tüketimi (Mtoe)

Üretim 22 TWh Konut ve ticari 0.9

Verimlilik % 40 Ulaştırma 0.02

Zaiyat ve kendi kullanımı 0.11 Mtoe Sanayi 0.8
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3.4 Örnek 3

❑ Cevaplar

Ham Petrol Petrol ürünleri Gaz Elektrik Toplam

İthalat 52 21 1.2 74.2

İhracat -46.4 -46.4

Bunkerler -16.7 -16.7

PES 52 -42.1 1.2 0 11.1

Rafine etme -52 51.63 -0.37

Elektrik -3.53 -1.2 1.892 -2.838

Kendi kullanımı & T&D -0.17 -0.17

İstatistiksel Farklılık -0.002 -0.002

TFS 0 6 0 1.72 7.72

TFC 6 1.72 7.72

San 5 0.8 5.8

Ulaş 1 0.02 1.02

Rescom 0.9 0.9
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3.5 Eurostat ve EEA için Enerji Verilerini Temsil etme

❑ Farklılıklar;

❖ Yapı

− Eurostat mal dengesinde, dönüşüm sektörü girdi ve çıktıya bölünürken UEA'nın sadece bir
girdi kısmı vardır.

− İkincil malların çıktısı (üretimi) UEA formatında “Üretim” ve Eurostat tarafından “Dönüşüm
Çıktısı” olarak gösterilir. Eurostat yalnızca (yerli) birincil üretim için üretim satırını saklar.

− UEA üretim satırı, mala bağlı olarak yerli üretimi veya ikincil üretimi gösterir.

❖ Format

− Örneğin, “Brüt iç tüketim” ve “yurt içi arz” için gaz / mazot dengelerindeki rakamlar birbiriyle
uyuşmaz.

− Eurostat'ın “Brüt iç tüketimi” temelde net olarak sağlanan tedarikin tüketimidir..
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3.5 Veri Kalite Yönetimi

İlgi
Kapsama ve

Karşılaştırılabilirlik
Zamanındalık ve

Dakiklik
Gizlilik ve
Doğruluk

Veri Yönetiminin Boyutları



3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑İlgi;

− Enerji verilerinin kullanıcılarını tanımlamak ve ihtiyaçları hakkında danışmak için prosedürler
uygulanmaktadır.

− Karşılanmamış kullanıcı ihtiyaçları — Temel kullanıcı ihtiyaçları ile derlenmiş enerji istatistikleri
arasındaki kavramlar, kapsam ve detaylar arasındaki boşluklar tanımlanır ve ele alınır.

− Enerji bilgisi istekleri izlenir ve cevap verme kapasitesi değerlendirilir.

− Ajansın enerji istatistikleri çıktıları ile ilgili kullanıcı memnuniyeti anketleri düzenli olarak
yürütülür ve sonuçlar analiz edilir ve değerlendirilir.
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3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑ Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik

− Farklı kaynaklardan ilgili enerji verilerinin karşılaştırılması ve ortak kullanımı

− Enerji istatistikleri makul bir süre boyunca karşılaştırılabilir

− Enerji istatistiklerinin toplanması / derlenmesinde kullanılan kavramlar ve ölçüm
prosedürlerindeki ilgili uluslararası istatistik standartlarından farklılıklar izlenir ve açıklanır.

− Enerji istatistikleri dahili olarak tutarlı ve uygun

− Yanıtsızlık

− Yanıtsızlık oranını analiz eder
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3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑ Zamanındalık ve Dakiklik

− Yayımlanan bir yayın takvimi, (anahtar) enerji istatistiklerinin yayınlanacağı tarihleri önceden
duyurur.

− Enerji verilerinin referans periyodunun sonu ile ilk sürümün tarihi (veya nihai sonuçların
yayınlanması) arasındaki gecikme süresi izlenir ve raporlanır.

− Ön verilerin serbest bırakılması olasılığı ve yararı düzenli olarak değerlendirilirken, aynı
zamanda verilerin doğruluğu dikkate alınır.

− Verilerin açıklanma veya yayınlanma tarihi ile bunların açıklanacağı veya yayınlanacağı vaat
edileni tarih arasındaki gecikme süresi izlenir ve raporlanır.

− Enerji verileri için önceden ilan edilmiş yayın sürelerinden herhangi bir sapma önceden
yayınlanmıştır; gecikme nedenleri ile ilgili açıklamalarla yeni bir yayın süresinin duyurulur
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3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑Doğruluk ve güvenilirlik

− Enerji kaynak verileri sistematik olarak değerlendirilir ve onaylanır

− Tahminlerin örnekleme hataları, ör. standart hatalar ölçülür, değerlendirilir ve sistematik olarak
belgelenir

− Örnekleme dışı hatalar, ör. maddeye yanıtsızlık oranları ve birim yanıtsızlık oranları ölçülür, 
değerlendirilir ve sistematik olarak belgelenir

− Kapsama - Toplanan enerji verilerinin kapsadığı nüfusun oranı değerlendirilir.

− İsnat oranları rapor edilir

− Enerji verilerinin revizyonlarının büyüklüğü ve yönü hakkında bilgi verilmiş ve halka açık hale 
getirilmiştir.
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3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑Doğruluk ve güvenilirlik

− Örneğin,

− Dönüşüm kayıpları, enerji dengesinin doğruluğu konusunda son derece faydalı bir kontrol sağlar. 
Kayıplar çok yüksek veya çok düşük (veya pozitif) ise, bu, ya temel denge verilerinden, mal 
dengesindeki ya da dönüşüm eşdeğerlerindeki problemleri vurgulayabilir.

Dönüştürme işlemi
Tipik Santral 

Verimliliği

Kok fırınları %80-95

Patent fuel santralleri %95-100

Linyit briket santralleri %80-95

Kömür sıvılaştırma santralleri %10-85

Gaz çalışmalarıve diğer gaza 
dönüştürmeler)

%60-90

Maden ocakları %≈ 40

Turba briket santralleri %40-100

Doğalgaz karıştırma santralleri %80-95

Gazdan sıvıya (GTL) santralleri %40-55

Petrol rafinerileri %98-99.5

Petrokimya santralleri %90-98

Kömür santralleri %25-50

Farklı dönüşüm süreçlerinde verimlilik (elektrik ve ısı
üretimi hariç) 92



3.5 Veri Kalite Yönetimi

❑Erişilebilirlik ve Netlik

−Enerji istatistiklerine ait ilgili meta veriler, uygun yorumlama ve anlamlı karşılaştırmalar sağlayan bir
biçimde sunulur ve arşivlenir

− Modern bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) temel olarak enerji istatistiklerini yaymak için kullanılır; 
geleneksel basılı kopya ve diğer hizmetler, gerektiğinde kullanıcıların ihtiyaç duydukları istatistiklere
uygun erişime sahip olmasını sağlamak için hazırlanır.

− Enerji verisi taleplerini ele almak ve istatistiksel sonuçlar, meta veriler, vb. ile ilgili soruların
yanıtlanması için bir bilgi veya kullanıcı destek servisi, çağrı merkezi veya telefon hattı mevcuttur..

− Araştırma amaçlı olarak, istatistiksel gizlilikle ilgili özel kurallara ve protokollere tabi olarak enerji
mikro verilerine erişim izni verilir.

− Güncel kalite raporlarının ve metodolojik belgelerin düzenli üretimi (enerji kavramları, tanımlar, 
kapsam, sınıflandırmalar, kayıt esası, veri kaynakları (idari verilerin kullanımı dahil), derleme yöntemleri, 
istatistiksel teknikler vb.) çalışma programının bir kısmı ve raporlar ve belgeler kamuya duyurulur
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04Akış şemaları
Enerji muhasebesinin
alternatif sunumu
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4.1 Referans Enerji Sistemleri (RES)

❑ Bir enerji sisteminin faaliyetlerini ve ilişkilerini temsil etmek için bir ağ formu kullanma

❑ Geçmiş verileri kullanma ve tahminleri kullanma. (Öngörü için, RES gelecekteki teknolojik
seçenekleri ve enerji türlerinde olası değişiklikleri içerecektir)

❑ Enerji mal akış yolunu kökünden, dönüşümden son kullanımlara kadar takip etme

❑ Genel bir enerji içerisinde mevcut olan tüm bilgileri içerir.

❑ Her dönüşüm ve son kullanım cihazlarının dönüşüm verimliliği hakkında bilgi sağlama

❑ Optimizasyon (ya da diğer teknolojiler) kullanarak enerji sisteminin analitik çalışmalarının
yapılması.

❑ Sektörel enerji dengelerini de kapsayan ve son kullanım ve cihazların detaylı temsili
mümkündür

❑ Bir ülkenin tüm enerji sistemini görselleştirmek ve kapsamlı bir şekilde analiz etmek.

❑ Enerji malı yolu için
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4.1 Referans Enerji Sistemleri

Production Talepler

❑ RES'in temel unsurları;

− Ayrı bir çizgi enerjinin her formu
− Yatay eksen proses ve Teknolojiler
− Dikey eksen Different forms of energies
− Düğüm start or completion of a process,
− Akışın boyutu sayısal değer ve dönüşüm

verimliliği (-gerekli mi-?),
− Diyagonal satırlar bir enerji ürününün

dış sistemden veya bir dönüşüm sürecine
taşınması,

− Düz çizgi yakıt işlem veya aktiviteye
maruz kalır,

− Noktalı çizgi         işlemin yakıt için geçerli
olmadığı durumlarda kullanılır
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4.2 Sankey Diyagramları

❑ Enerji dengesi bilgilerini bir resim formunda sunma

❑ Kullanılabilirlik ve talep ile ilgili temel bilgileri toplu olarak gösterme

❑ Farklı değerlerin ayrı ayrı gösterilmesi, ancak karşılıklı ilişkilerin ve yakıtların ikame edilmesinin
gösterilmemesi

❑ Diyagramlarda;

− Geniş bantlar daha büyük ve tersine akışı temsil eder

− Dar bantlar daha küçük akışı temsil eden
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4.2 Sankey Diyagramları

❑ Akımların grafik çizimi - enerji, para gibi - bir araya getirilebildikleri, bölünebildiği ve bir dizi
boyunca izlendiği

❑ Genellikle işlemler arasındaki enerji transferlerini görselleştirmek için kullanılır.

❑ Ana enerji akışlarına ve belirli bir bölgenin küresel enerji dengesine nasıl katkıda
bulunduklarına genel bir bakış.

❑ Enerji birimlerindeki çeşitli enerji
mallarının (yani, yakıtlar, ısı ve elektrik)
ekonominin farklı sektörlerine (örneğin,
arz, dönüşüm ve tüketim) katkısını ve
akışını temsil eder.

❑ Sankey Diyagramında sadece sıfır
olmayan kombinasyonlar görüntülenir.

Generic Sankey Diagram
98



4.2 Sankey Diyagramları

❑ Sankey Diyagramları;

• Akışlar giriş ve çıkış miktarlarını temsil eder

• Siyah düğümler, olayları veya işlemleri temsil eder, örn. ithalat, nihai enerji tüketimi, vb.

❑ Akış miktarı farklı enerji ölçüm

❑ Birimleri ile ifade edilebilir

(örn. Ktoe, TJ, GW,...)
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4.3 Sankey Diyagramının Sınırlandırılması

❑ Farklı bir şekilde görüntülenen veya tüm Sankey Şeması'nda görüntülenemeyen bazı toplu
örnekler:

❖ Stok Değişimleri: Sankey Diyagramında değil, iki farklı akışta gözüküyor: "stok biriktirme" ve "
stok çekme".

− Bunun yerine hisse senedi stoku ve stok yapısı görüntülenir.

− Borsalardan elde edilen bir yakıt (stok çekme) dönüşüm sektöründe tüketilebilir, bu nedenle
bu sektörden önce gösterilmelidir. Tersine, hisse senedine (stok biriktirme) gönderilen bir
yakıt sadece dönüşümden sonra ortaya çıkmış olabilir, bu yüzden Sankey diyagramındaki akış
dönüşüm sektöründen sonra gösterilmelidir.
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4.3  Sankey Diyagramının Sınırlandırılması

❑ Gayri Safi Yurtiçi Tüketimi: Net ithalata bağlı olduğu için Sankey diyagramında gösterilemez.
Yukarıda açıklandığı gibi, net ithalat Sankey'de gösterilemez.

❑ İthalat ve İhracat: stok değişmesiyle aynı nedenlerden ötürü ithalat dönüşüm sektöründen
önce ve ihracat dönüşüm sektöründen sonra gösterilir. Bu da net ithalat akışını göstermeyi
imkansız kılar, çünkü her iki akış da Sankey diyagramında anlamlı bir şekilde birleştirilemez.

❑ İstatistiksel Fark: İstatistiksel fark, enerji dengesi tablosunda basit veya pozitif bir sayıdır.
Sankey diyagramında, işaretine bağlı olarak gelen veya giden bir akışdır.
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4.4  Küçük ya da Negatif Akışlar

❑ Sankey Diyagramındaki çok küçük akışlar için özel bir metodoloji gereklidir.

❑ Bazı akışlar istatistiksel tutarsızlıklardan dolayı bile olumsuz olabilir.

− Bir Sankey Şeması akışının içindeki herhangi bir yakıtın çizilip çizilmeyeceğine karar
vermek için geçici bir eşik uygulanır.

− Bu eşik oldukça keyfidir ve sadece gösterilebilecek olan sınırlamaları yansıtır.

− Sankey aracındaki her bir akışa iki kural uygulanabilir;

• Akışın tamamı, sadece seçilen akım biriminde ifade edilen en az bir yakıtın enerji
içeriğinin 1 veya daha fazla yuvarlanması durumunda çizilir.

• Ekrandaki bu akıştaki yakıtın sonuçtaki genişliği piksel cinsinden ifade edilirse, 0,5'ten
küçükse, 0,5 piksele yükseltilir.

− Bu seçimden sonra akışın eklenmediği düğümler (yani hiç içeri akmayan ve hiç dışarı
akmayan) de çizilemez.
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4.5 Enerji Akış Diyagramı Örneği -UEA (Milyon ton petrol eşdeğeri)
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Türkiye Milyon ton petrol eşdeğeri

İstatistiksel farklılıklar
Stok değişiklikleri İstatistiksel farklılıklar

Toplam nihai tüketim

(97.85 Mtoe)



Ülkeler İçin Bazı İstatistikler
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Almanya İtalyaBrezilya

Türkiye İspanya Çin



Varılan Sonuçlar
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➢İyi enerji dengesi için hazırlanmıştır:

➢İyi kalite istatistikleri (veri, kalorifik değerler) 
gerektir

➢Kompakt bir enerji bilgisi kaynağı mı?

➢Enerji istatistiklerinin doğru şekilde
doğrulanmasını etkinleştir

➢Temel enerji göstergeleri ve CO2 emisyon
tahminleri için esastır

➢Gerekli değildir, ama kesinlikle tavsiye edilir!
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