RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI
RİP Konu Başlığı:

Enerji İstatistikleri

Toplantı Tarihi/Saati:

10.01.2012 / 14:00

Toplantı Yeri:

TÜİK Eğitim ve Araştırma Merkezi Toplantı Salonu

1. TOPLANTININ KONUSU
Resmi İstatistik Programı (RİP) Enerji İstatistikleri kapsamındaki Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri
ile Enerji Fiyat İstatistikleri alt konularının değerlendirilmesi.

2. KATILIMCILAR
Adı Soyadı

Çalıştığı
Kurum/Birim

Ünvanı

e‐posta

Süleyman ŞENOCAK

EİGM

Daire Bşk.

ssenocak@enerji.gov.tr

2131404

Bülent YILMAZ

TÜİK/SGD

Grup Sor.

bulent.yilmaz@tuik.gov.tr

4100731

Çınla DEMİRCİGİL

EİGM

İstatistikçi

cdemircigil@enerji.gov.tr

2126930/7424

Erdoğan ASAR

TÜİK

Takım
Sor./İst.

erdogan.asar@tuik.gov.tr

4100423

Tülin ALPMAN

TÜİK

Grup Sor.

tulinalpman@tuik.gov.tr

4100415

Musa ERDOĞAN

TÜİK

Uzman

musa.erdogan@tuik.gov.tr

4100434

Sacide DEMİRBAĞ

TÜİK

İstatistikçi

sacide.demirbag@tuik.gov.tr

4100434

Özlem ATASEVER

TÜİK

Uzman Yrd.

ozlem.atasever@tuik.gov.tr

4100434

Ercan ESER

TEDAŞ

Müdür Yrd.

ercan.eser@tedas.gov.tr

2126915/3218

A. Özge PERVAN

TEDAŞ

Şef

ayse.pervan@tedas.gov.tr

2126915/3105

Suzan ERKİLET

TÜİK

İstatistikçi

suzan.erkilet@tuik.gov.tr

4100434

Jalan K. YURTTAŞ

EPDK

Yön Hiz.
Uzm.

jkuscu@epdk.org.tr

2014315

Orhun SELÇUK

EPDK

Uzman

oselcuk@epdk.org.tr

2014172

Hasan ALMA

EPDK

Enerji
Uzmanı

hamla@epdk.org.tr

2014182

Ziya CAN

TEDAŞ

Dai. Bşk.

ziya.can@tedas.gov.tr

2125603

M. Necat TÜR

TEDAŞ

Dai. Bşk.

necat.tur@tedas.gov.tr

2236745

Bünyamin
EMİROSMAN

TÜİK

Dai. Bşk.

bunyamin.emirosman@tuik.gov.tr

Ethem YURTSEVEN

TÜİK/SGD

Uzman

ethem.yurtseven@tuik.gov.tr

Telefon

4100433
4100720

3. TOPLANTI GÜNDEMİ
• Sn. B. Emirosman, işletme hakkı özelleşen bazı elektrik dağıtım şirketlerinden bilgi temin edememesi
nedeniyle 2010 yılı Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri’nin yayınlanamaması konusunda bahse
konu dağıtım şirketleri, TEDAŞ ve EPDK’nın taraf olduğu süreç ve neticede gelinen nokta konusunda
kısa bir bilgilendirme yaparak, bilgi vermemekte direnen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye İstatistik
Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanması doğrultusunda TEDAŞ’ın talebi konusunda görüşlerini
belirtmiştir. İstatistik Kanunu’nun cevaplamama neticesinde uygulanacak idari para cezası
hükümlerinin hukuki olarak yaşadığı sıkıntılara değinerek, ilgili Şirkete idari para cezası hükümlerinin
uygulanması dışında bir yaklaşım ile başvurulmasının daha uygun olacağı görüşünü bildirmiştir.
• Sn. N. Tür, EPDK tarafından TEDAŞ’a cevaben, özetle; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat tarafından EPDK’nın görev ve yetkileri bağlamındaki hususlarda bilgi ve belge isteme
yetkisinin münhasıran EPDK uhdesinde olduğunu, diğer taraftan gerekli istatistiklerin üretilebilmesi
için 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve bu Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanan
RİP’te belirlenen sorumlu kuruluşların bilgi taleplerine cevap vermenin yasal bir zorunluluk olduğunu,
elektrik dağıtım ve tüketim istatistiklerinin konusunda da ilgili dağıtım şirketlerinin söz konusu yasal
zorunluluğu ivedilikle yerine getirmesinin gerekliliğini ve bu şirketlerin talepleri halinde gerekli
bilgi/belge akışının EPDK üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden resmi yazının EPDK
tarafından dağıtım şirketlerine de gönderilmesini önermiştir.
• Sn. H. Alma, 04.11.2011, 10:00 yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda Elektrik Dağıtım ve
Tüketim İstatistikleri alt konusunda 2010 yılına ait eksik verilerinin derlenmesi için TEDAŞ ve EPDK’ nın
birlikte çalışması yönündeki karara istinaden, dağıtım şirketlerinin istatistiki bilgileri 5429 sayılı kanuna
ve Resmi İstatistik Programında sorumluluğu tanımlanan kurumlara verebileceklerini ifade eden bir
yazıyı TEDAŞ’a gönderdiğini ifade etmiş ve söz konusu yazının dağıtım şirketlerine TEDAŞ tarafından
gönderilecek bir yazının eki olarak kullanılabileceğini, zaten bu amaçla gönderildiğini belirtmiştir. Daha
önce resmi yazıyla Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistikleri alt konusunun sorumluluğunun tarafına
verilmesinin önerildiğini, ancak 2012‐2016 dönemini kapsayan yeni RİP’te de sorumlunun TEDAŞ
olarak belirlenmesi neticesinde konunun kapandığını düşündüklerini dile getirmiştir. TEDAŞ’ın
EPDK’dan yazıyla talep etmesi halinde kendi görev ve sorumlulukları dahilinde elde edilen bilgilerin de
TEDAŞ’a iletileceğini ifade etmiştir.
• Sn. S. Şenocak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünün de Elektrik Dağıtım ve Tüketim
İstatistiklerinin TEDAŞ tarafından üretilmeye devam etmesi yönünde olduğunu, ilgili dağıtım
şirketlerine konunun önemini belirtir Bakan imzalı bir yazının da iletilmek üzere olduğunu belirtmiştir.
• Sn. B. Emirosman, Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistiklerinin üretimi konusunda kurumlar arası
görev paylaşımı açısından bir tercih söz konusu olmadığını, “konunun sahibi kurum tarafından
üretilmesi ve yayımlanması” ilkesinin benimsendiğini, bu doğrultu da EPDK’da asıl işi istatistik olan bir
birim kurulmasını arzu ettiklerini, şartlar olgunlaştığında ilgili tüm tarafların da onayıyla, EPDK’nın
üretmeye talip olduğu Elektrik Dağıtım,ve Tüketim ve Elektrik Fiyat İstatistiklerinin EPDK’ya devrinin
her zaman mümkün olduğunu ifade etmiştir.

4. ALINAN KARARLAR
• TÜİK tarafından Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye, TEDAŞ’ın TÜİK ve EPDK ile yazışmalarını da ilgi
tutarak, kurumların RİP sorumluluklarını ve istatistiki birimlerin kanuni cevap verme zorunluluğunu
hatırlatan bir yazı yazılmasına,
• 04/11/2011 tarihinde yapılan toplantıda da karar verildiği üzere EPDK tarafından Elektrik Dağıtım
ve Tüketim İstatistikleri yayınının hazırlanmasında TEDAŞ’a destek verilmesine devam edileceğine,
• Elektrik Fiyat İstatistikleri konusunda, EPDK’da istatistik alt yapısının güçlendirilmesi ve istatistik ile
ilgili bir birimin oluşturulmasından sonra, iki kurumun ilgili istatistiklerin üretilmesi konusunda belli
bir süre birlikte çalışmasının önemli olduğu, bu istatistiklerin üretilmesi ve dağıtımı hakkında
EPDK’nın bilgi birikimini arttırmasından sonra sorumluluk devrinin gerçekleşebileceğine,
• RİP 2012‐2016’nın ilk revizyonunda Elektrik Dağıtım ve Tüketim İstatistiklerinde EPDK ile EİGM’nin
ilgili kurum olarak yazılmasına karar verilmiştir.

