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SUNUŞ
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu, enerji alanında 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolo-
jik konularda çalışmalar yaparak, bilgi üretmek, 
bilimi ve teknolojiyi geliştirmek, stratejik ve po-
litik görüşleri değerlendirerek politikalar üretmek, 
yol haritaları çıkarıp yetkililere sorunlara çözüm 
odaklı raporlamalar yapmak şeklinde görevler ifa 
etmektedir. Bu çerçevede enerji çalışma grubu; 
enerji konusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına, 
bilimsel ve teknolojik gelişimine ve stratejik ener-
ji önceliklerinin belirlenmesine katkı sağlayacak 
etkin ve yetkin bir kurumsal yapıyı oluşturarak, bu 
konuda Türkiye’nin önceliklerini çalışma grubu-
nun da önceliği olarak görerek çalışmalarını yü-
rütmektedir. Bu çerçevede, TÜBA-Enerji Çalışma 
Grubu ana gündeminde yer alan ülkemizin eko-
nomik ilişkilerini ve geleceğini ilgilendiren enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda bağım-
sız adımlar atabilmek için tüm enerji alternatifleri 
üzerine çalışmalar yaparak geçmiş dönemlerde 
raporlanmıştır. 

Enerji, ülkemizin en büyük ithalat kalemlerinden 
birisi olması nedeniyle bütçe ve ülkenin refahı açı-
sından oldukça önemlidir. Bu sebeple, alternatif 
enerji kaynakları oluşturmak suretiyle sürdürüle-
bilir enerji temininin yanı sıra, enerji maliyetleri 
düşürülmekte ve enerji arz güvenliği sağlanmak-
tadır. Bu politikalar, üretim sektöründe ülkemizi 
dünya piyasalarında daha rekabetçi bir konuma 
getirmenin yanında ülkemizin istihdam ve refahı-
na da katkı sağlayacak bir gelişme stratejisi olarak 
değerlendirilmelidir. Ülkemizin alternatif enerji 
kaynakları arayışında kararlı olmasının en önem-
li göstergesi son dönemlerde yapılan yatırımlarla 
ve teşviklerle güneş enerji santralleri, rüzgâr enerji 
santralleri, hibrit yapılar, nükleer enerji yatırımları 
sıralanabileceği gibi ülkemizin münhasır ekono-
mik bölgesinde sondaj yapan Oruç Reis, Fatih, 
Yavuz ve Kanuni gemileri her imkân ve fırsatın 
enerjiye ulaşım için değerlendirildiğinin bir göster-
gesidir. Bu açıdan 21 Ağustos 2020 itibariyle sa-
yın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Karadeniz’de 

bulunan 320 milyar m3 doğal gaz rezervi (Rezerv 
miktarı daha sonra 405 milyar m³ olarak yenilen-
miştir) umarız daha geniş bir alana hitap eder. Keş-
fedilen rezervin Türkiye’nin her alanda açılımına, 
girişimine, iyileşmesine ve büyümesine katkı sağ-
layacak bir potansiyelde olmasını ümit ediyoruz. 

Doğal gaz keşfinin önümüzdeki dönemde ülkemi-
ze daha fazla fayda ve verimlilik sağlaması, enerji 
boyutundan toplumsal refaha kadar, araştırma-ge-
liştirmeden inovasyon ve teknoloji geliştirmeye 
bütün safhaların bugünden planlanması ve buna 
yönelik sağlıklı adımların atılması gerekmektedir. 
Bu bağlamda çalıştay konu başlıkları ve konuş-
macılar multi-disipliner ve bilimsel bir yaklaşımla 
belirlenmiştir. Çalıştay kapsamında değerlendiri-
len konular çerçevesinde oluşturulan bu raporun 
stratejik planların hazırlanmasında ve kısa, orta ve 
uzun dönemli yol haritalarının dikkate alınmasın-
da da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bilimsel 
ve teknolojik olarak farklı boyutlara geçişe imkân 
sağlayacak yerli ve millî bir doğal gaz sektörü 
oluşturmak ülkemiz ve bağımsızlığımız açısından 
önemlidir. Burada eğitim ve insan kaynaklarını 
destekleyerek araştırma altyapısı, bilimsel ve tek-
nolojik kabiliyetleri ile önümüzdeki on yıllara yö-
nelik olarak Türkiye’nin yeni döneme hazırlanması 
ve bu konuya özel önem vererek yatırım yapması 
gerekliliktir. 

Çalıştay ve panelin gerçekleştirilmesi ile Raporun 
hazırlanması ve yayımında emeği geçen çalışma 
grubu üyelerine, raporun hazırlanmasına katkı 
sunan bilim insanlarımıza, çalıştay ve Akademi 
üyelerimize, ilgili kurum, kuruluş yönetici ve uz-
manlarına, katılımcılara ve emeği geçen tüm pay-
daşlarımıza teşekkürlerimi, en iyi dileklerimi ve 
saygılarımı sunuyor, raporun konuyla ilgili karar 
alıcı ve uygulayıcılar için yararlı bir kaynak olma-
sını diliyorum.

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
TÜBA Başkanı
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TÜBA−Enerji Çalışma Grubu olarak ülkemi-
zin enerji alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel ve 
teknolojik konularda çalışmalar yaparak bilgi 
üretmeyi, stratejiler ve politikalar geliştirmeyi, 
yol haritaları çıkartmayı ve ülkemizin enerji 
politikalarına katkı yapmayı hedeflemekteyiz. 
Çalışma Grubumuz ülkemiz açısından stratejik 
öneme sahip enerji konuları üzerine çalıştay ve 
paneller düzenleyerek ilgili paydaşları bir araya 
getirerek mevcut durumu ve gelecek projeksi-
yonlarını tartışmakta ve raporlamaktadır. Ener-
ji Çalışma Grubu daha önce gerçekleştirdiği 
Nükleer, Rüzgâr, Güneş, Temiz Kömür, Enerji 
Depolama ve Jeotermal çalıştaylarının bir de-
vamı olarak ülkemiz için büyük bir önem arz 
eden doğal gaz alanında araştırmalar yapan bi-
lim insanlarının yanı sıra, kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin bir araya geldiği geniş kapsamlı 
bir platform oluşturmuştur. “TÜBA−Doğal Gaz 
Çalıştayı ve Paneli” 8−9 Ekim 2020 tarihlerinde 
çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğe çe-
şitli kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve sivil 
toplum örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra yurt 
dışından akademi ve sektör temsilcileri katıla-
rak görüş ve önerileriyle etkinliğe katkı sağla-
mışlardır. 

TÜBA−Doğal Gaz Çalıştayı ve Panelinin açı-
lış konuşmaları bölümünde TÜBA Başkanı 
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Alpars-
lan BAYRAKTAR ve T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih  

KACIR pandemi sonrası küresel enerji piyasa-
larını değerlendirdikten sonra Karadeniz derin 
sularında tespit edilen doğal gaz rezervinin ülke-
miz ve bölge açısından önemine yönelik önemli 
mesajlar vermişlerdir. 

İlgili kurumların yöneticileri, enerji uzmanları 
ve dış paydaşların da dahil olduğu çalıştayda 
iki gün süresince, TÜBA Üyelerinin de yer al-
dığı alanında uzman 27 katılımcı, “Türkiye’nin 
Ekonomi Güvenliğinde Enerjinin Rolü”nden 
“Dünya’da ve Türkiye’de Doğal Gaz Politika-
ları, Stratejileri ve Teknik Boyutlar”ına, “Do-
ğal Gaz Yatırımları, Gelecek Projeksiyonları ve 
Öneriler”den, “TANAP Boru Hattı Kontrol ve 
Elektronik Güvenlik Sistemleri”ne kadar ener-
jinin ve özelinde doğal gaz sektörünün küresel 
ve ülkemiz açısından dünü, bugünü ve gelece-
ği mercek altına alınmış ve teknik boyutlardan 
ekonomik ve politika perspektiflerine kadar bir 
çok alanda bilgi paylaşımları ve tartışmalar ger-
çekleştirilmiştir.

Bu rapor, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
bünyesinde oluşturulan “Enerji Çalışma Grubu” 
tarafından düzenlenen “TÜBA−Doğal Gaz Ça-
lıştayı ve Paneli”nde sunulan bildiriler esas ol-
mak üzere, güncel literatürden taranan bilimsel 
çalışmaların derlenmesiyle hazırlanmıştır.

Etkinlik Komitesi Adına 
Prof. Dr. İbrahim DİNÇER 

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü

ÖNSÖZ





9TÜBA-DOĞAL GAZ RAPORU

Raporun hazırlanmasında katkısı bulunan aşağıda isimleri yazılı olan devlet ve vakıf üniversitelerinden 
bilim insanları ile bakanlıklardan, kamu kurumlarından, çeşitli sanayi şirketlerinden ve sivil toplum 
derneklerinden yöneticiler ile konunun uzmanlarına Türkiye Bilimler Akademisi olarak teşekkür ederiz.

 

Ayrıca çalıştay ve panel oturumlarında oturum başkanlığı ve moderatörlük görevleri yaparak etkinliğe 
katkı sağlayan Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA, Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Prof. Dr. Arif 
HEPBAŞLI, Prof. Dr. Kamil KAYGUSUZ, Prof. Dr. Adnan MİDİLLİ ve Prof. Dr. Bahri ŞAHİN’e; 
organizasyonda görev alan TÜBA çalışma arkadaşlarımıza ve organizasyona katkı koyan tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

Dr. İzzet ALAGÖZ
Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Yaşar ARSLAN
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Davut BAYRAM
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Ülkemizde kaynaklarına göre enerji tüketim trendleri incelendiğinde 1980’lerden önce birincil enerji 
arzının petrol ve kömür ağırlıklı olduğu görülmektedir. 1987 yılında doğal gazın ülkemizde devreye 
alınmasıyla birlikte doğal gaz tüketimi yıllar içerisinde hızla yükselmiştir. 2000’li yıllarda doğal gaz yo-
ğun olarak elektrik üretiminde kullanılmıştır. Neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğumuz bir kaynak 
üzerinden elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi ülkemizin hem enerji hem de ekonomik bağımsızlığı 
açısından bir olumsuzluk olarak değerlendirildiğinden 2000’lerin ortasından itibaren güneş, rüzgâr ve 
jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımların artırılmasına ve yerli teknolojilerin 
ülkemizde geliştirilmesine yönelik teşvik mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Bu planlamalar etkisini 
olumlu yönde göstermiş ve enerjide dışa bağımlılığımız yıllar içerisinde azalma eğilimine girmiştir. 

Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle hidrokarbon açısından zengin ülkelere komşu olmasına rağ-
men jeolojik yapısının getirdiği bir sonuç olarak petrol ve doğal gaz kaynakları açısından fakir bir 
ülkedir. Ülkemizde uzun yıllardır karada ve sığ sularda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri ulusal ve 
uluslararası şirketler kanalıyla yürütülmüştür. Sınırlı rezervler bulunmasına rağmen ülkemizin tükettiği 
miktarla kıyaslandığında oransal olarak çok düşük seviyede kalmaktadırlar. Son yıllarda Romanya’nın 
Karadeniz’de, Mısır ve İsrail’in ise Doğu Akdeniz’de yüksek miktarlarda doğal gaz ve petrol rezervleri 
tespit etmesiyle tüm bölge ülkeleriyle birlikte ülkemizin de derin denizlerde hidrokarbon arama faali-
yetleri hız kazanmıştır. Bu amaçla sondaj ve sismik araştırma gemilerimiz bölgelerde faaliyet göster-
mekte ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda egemenlik hakkımızın olduğu sınırlar içerisinde kapsamlı 
araştırmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde Karadeniz’de Tuna hav-
zasında açılan Tuna-1 kuyusunda ilk olarak 320 milyar m3 olarak açıklanan ve daha sonra 405 milyar 
m3 olarak yenilenen bir rezerv tespit edilmiştir. 

Tespit edilen doğal gaz rezervi sayesinde ülkemiz yakın gelecekte neredeyse tamamen ithalatçı olduğu 
bir konumdan artık kendi kaynağını da kullanabilecek ve böylece bölgesinde alternatif oluşturabilecek 
bir konuma gelebilecektir. Karadeniz’de tespit edilen rezervden yola çıkarak ülkemizin enerji poli-
tikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda TÜBA bünyesinde 
oluşturulan Enerji Çalışma Grubu tarafından Doğal Gaz Çalıştay ve Paneli organize edilerek, konuyla 
ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan geniş kapsamlı bir bilgi paylaşım 
platformu oluşturulmuştur. Bu raporun hazırlanmasında, çalıştay kapsamında sunulan bildiriler ve lite-
ratürde öne çıkan güncel bilimsel çalışmalar temel alınmıştır. Raporun ilk bölümünde küresel ölçekte 
ve ülkemiz özelinde enerji tüketim istatistikleri karşılaştırmalı olarak sunulduktan sonra gelecek pro-
jeksiyonları özetlenmiştir. İkinci bölümde küresel doğal gaz ve LNG piyasalarının mevcut durumu 
ve gelecek beklentileri detaylı olarak tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise doğal gaz piyasaları ve doğal 
gazın sektörel tüketimi detaylı olarak ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca enerji ticaret merkezleri ve 
ülkemizde bu yönde atılan adımlar da tartışılmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla ülke-
mizin doğal gaz altyapısı ve denizlerimizdeki doğal gaz potansiyelinin yanı sıra Şeyl gaz hakkındaki 
öngörüler paylaşılmıştır. Altıncı ve yedinci bölümlerde ise ülkemizdeki petrol/doğal gaz aramacılığı-
nın mevzuat boyutu, petrol ve doğal gaz sektöründeki dijitalleşme süreci ve doğal gazın hidrojen ile 
kullanılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar sunulmuştur. Son kısımda ise ülkemizin enerji politikası 
ve özelinde petrol/doğal gaz sektörü hakkında değerlendirmeler ve öneriler detaylı bir şekilde tartışıl-
maktadır. 

ÖZET
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1. GİRİŞ

Dünya genelinde enerji tüketiminin artışını tetikleyen en önemli iki etmen artan nüfus ve toplumsal 
refah seviyesindeki değişimlerdir. 1965 – 2019 yılları arasında dünya genelinde ve ülkemizde birincil 
enerji kullanımı değişimleri incelendiğinde (Şekil 1) nüfus hızına da bağlı olarak gözlemlenen artış 
trendlerinde dönemsel olarak kırılmalar dikkat çekmektedir. 1970’lerin sonunda yaşanan petrol krizi 
ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde enerji kullanım alışkanlıklarında değişimlere neden olmuştur. 
1980’lerin ortasından itibaren enerji tüketimi dünya genelinde artış ivmesini 2008 yılına kadar artırarak 
korumuştur. 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz, birçok alanda olduğu gibi enerji sektöründe de 
derin izler bırakmıştır. 2008 sonrası yaşanan toparlanma süreci ile 2019 sonu itibariyle küresel enerji 
tüketimi değeri 583,88 EJ olarak raporlanmıştır [1]. 

(a) Dünya          (b) Türkiye

Şekil 1. Dünyada ve ülkemizde birincil enerji kullanımının yıllar içerisinde değişimi ([1]’den uyarlanmıştır)

Geçmişten günümüze fosil yakıt rezervleri üzerine yapılan gelecek öngörüleri her ne kadar doğal gaz ve 
petrol rezervlerinin yıllar içerisinde azalacağını ve tükeneceğini öngörmüş olsa da her iki kaynağın son 
20 yıllık rezerv değişimine bakıldığında rezervlerin önemli oranda artış eğiliminde olduğu görülmekte-
dir. Şekil 2’de dünya genelindeki kanıtlanmış doğal gaz ve petrol rezerv miktarları 1999, 2009 ve 2019 
yılları için sunulmaktadır. Tarihsel olarak fosil yakıt kaynaklarının çok yoğun bir şekilde tüketilmesine 
rağmen, arama ve üretim faaliyetlerinin yeni teknolojik yöntemler ile farklılaşmasıyla birlikte rezerv 
miktarları katlanarak artmıştır. Hem doğal gaz hem de petrol için kanıtlanmış rezerv miktarları geçtiği-
miz 20 yıllık dönem içerisinde yaklaşık %50 oranında artmıştır. 
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Atmosferik CO2 konsantrasyonu sanayi devrimini takip eden süreçte hızla yükselmektedir. Bu artışta fo-
sil yakıt ağırlıklı enerji kullanım alışkanları elbette çok önemli bir rol oynamıştır. CO2 konsantrasyonun-
daki artış ile nüfus artış hızı arasında da bir paralellik bulunmaktadır. Şekil 3’te 2000 yıllık zaman dilimi 
içerisinde dünya nüfusundaki değişime bağlı olarak atmosferik CO2 miktarındaki artış gösterilmektedir. 
Yapılan çalışmalar insan nüfusu ile atmosferik CO2 konsantrasyonu arasında bir korelasyon olduğunu 
göstermektedir [3]. Nüfus artışının yanında insani gelişmişlik, refah seviyesi ve ekonomik kalkınmaya 
bağlı olarak artan enerji tüketimi emisyon artışlarını da beraberinde getirmiştir. Küresel ısınmada sera 
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Şekil 2. Doğal gaz ve petrol rezervlerinin yıllar içerisindeki değişimi ([2]’den uyarlanmıştır)
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gazlarının etkisi bilinmektedir. Küresel ısınma etkisinin tek sorumlusu olarak CO2 emisyonunu görmek 
probleme bütüncül bakışı engellemektedir. İnsani aktiviteler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden açı-
ğa çıkan metan gazı da küresel ısınmada önemli rol oynamaktadır [3]. Metanın küresel ısınma üzerine 
etkisi CO2’nin 25 katıdır. Metanın üçte birinden fazlası doğal gaz ve petrol aktivitelerinden oluşmak-
tadır. Doğal gaz hatlarında meydana gelen metan kaçakları da önemli bir emisyona sebep olmaktadır 
[3]. Bu kaçaklar kızıl ötesi kameralar ile takip edilebilmektedir [3-4]. Doğal gaz, üretiminde veya ta-
şınmasında meydana gelen kaçaklar metan emisyonuna sebep olurken, diğer alternatif fosil yakıtlara 
göre düşük emisyona sahip olması nedeniyle tüketiminde emisyonları azaltıcı etkisi bulunmaktadır [3].

Şekil 3. Atmosferik CO2 ile nüfus ve ekonomik kalkınma ilişkisi ([5]’ten uyarlanmıştır)

ABD özelinde metan emisyonunun kaynaklara göre dağılımına bakılacak olursa (Şekil 4) enerji sektörü 
%43 iken tarım, hayvancılık ve çöp sahaları gibi aktivitelerden kaynaklı metan emisyonunun da önemli 
bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

Şekil 4. ABD metan emisyonunun kaynaklara göre dağılımı ([4]’ten uyarlanmıştır)
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Ülkemizde kaynaklara göre birincil enerji tüketimi değişimleri Şekil 5’te sunulmaktadır. 1980’lerden 
önce birincil enerjinin petrol, kömür ve hidroelektrik kaynaklardan temin edildiği görülmektedir. 1987 
yılında doğal gazın ülkemizde kullanıma geçmesiyle birlikte doğal gaz tüketim trendi hızla artmıştır. 
2007 yılından itibaren petrol ve kömür ile doğal gaz ülkemizde en çok tüketilen birincil enerji kaynağı 
olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizin bu yakıtları neredeyse tamamen ithal ettiği düşünüldüğünde hidro-
karbon ağırlıklı enerji tüketim alışkanlığının hem arz güvenliği hem de ekonomik kalkınma gibi husus-
lar göz önüne alındığında ülkemiz açısından büyük bir yük olmaktaydı. Bu bağlamda 2000’li yılların 
ortalarında hayata geçirilen yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik mekanizmalarıyla birlikte alternatif 
enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payı gözle görülür bir artış elde etmiştir. Rüzgâr, güneş ve jeo-
termal gibi kullanımda dışa bağımlı olmadığımız kaynakların payları son 10 yıllık dönemde katlanarak 
artmaktadır. 

Şekil 5. Ülkemizde kaynaklara göre birincil enerji kullanımının yıllar içerisinde değişimi ([1]’den uyarlanmıştır)

2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 pandemisi tüm sektörler için 2020 yılı beklentilerini ve gelecek planlamalarını alt üst et-
miştir. Sosyal hayat ve çalışma rutinlerinin yeniden yazıldığı bu dönemde eğitimden sağlığa hayatın her 
alanında kurallar yeniden şekillenmektedir. Enerji sektöründe de tüketim alışkanlıklarının değişmesi 
ve sektörde yaşanan daralma ile fiyatlar beklenmeyen şekilde değişiklikler göstermiştir. Bu süreçte 
ülkemizde de birçok alanda kısıtlamalar yaşanmış ve ekonomik büyüme beklentileri yeniden tanımlan-
mıştır. Ancak tüm bu olumsuz atmosfer içerisinde ülkemiz açısından umut vadeden bir keşif gerçekleş-
miştir. Ülkemizin Karadeniz derin sularında yaptığı doğal gaz arama faaliyetleri olumlu netice vermiş 
ve Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj ile 405 milyar m3 doğal gaz rezervinin bulunduğu duyurulmuştur 
(Ağustos 2020’de 320 milyar m3 olarak ilan edilen rezerv miktarı Ekim 2020’de 405 milyar m3 olarak 
yenilenmiştir). Tespit edilen bu rezerv, hidrokarbon açısından zengin olduğu öngörülen Tuna deltasının 
uzantısında tespit edilmiştir. Bölgede yapılacak geniş kapsamlı arama faaliyetlerinin neticesinde yeni 
sahaların bulunması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Dünya genelinde petrol ve doğal 
gaz sektörlerinde kuralların yeniden şekillendiği bir dönemde tespit edilen bu rezerv ülkemizin hem 
bölgesi hem de küresel ölçekte enerji alanında öne çıkmasına imkân sağlayabilecektir. Günümüzde 
artık doğal gaz tek başına bir enerji kaynağı olarak ele alınmak yerine önemli bir ticaret aracı olarak 
öne çıkmaktadır. Küresel ölçekte kurulan enerji ticaret merkezleri üzerinden doğal gazın serbest piyasa 
koşullarında ticareti yapılabilmektedir. Ülkemiz geleneksel olarak enerji kaynaklarına sahip Ortadoğu/
Asya ülkeleri ile enerji talebi yüksek Avrupa ülkeleri arasında enerji geçiş noktası olarak değerlendiril-
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mekteydi. Bu rolü sayesinde ülkemiz arz güvenliğini teminat altına almış ve çok gelişmiş petrol/doğal 
gaz boru hatlarına sahip olmuştur. İlerleyen dönemde ülkemiz enerji alanında söz sahibi olmak için 
enerji ticaret merkezi olmayı hedeflemektedir. Karadeniz’de tespit edilen rezerv, ülkemizin arz güven-
liğine katkı yapmanın yanı sıra ticaret merkezi olma yolunda da ülkemizi motive edecektir. Doğal gaz, 
petrol ve kömür gibi diğer hidrokarbon yakıtlara göre daha çevre dostu olarak öne çıkmaktadır. Ancak 
yine de küresel ısınmaya sebep olan emisyonlara sebep olduğu için farklı yenilikçi yaklaşımların hayata 
geçirilmesi gerekmektedir. Doğal gazın daha çevre dostu kullanılması amacıyla doğal gaza hidrojen 
karıştırılması son yıllarda çok sayıda ülkede öne çıkan bir yaklaşımdır. Bu yöntemde güneş veya rüzgâr 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojen ile doğal gaz farklı oranlarda karıştırıla-
rak şebekeye verilmektedir. Bu sayede doğal gazın sebep olduğu emisyonlar azaltıldığı gibi doğal gaz 
rezervinin de daha uzun süreli kullanımının önü açılmaktadır. Ülkemizde hidrojen üretimi konusunda 
çok farklı kaynakların kullanımı kapsamlı şekilde çalışılmaktadır. Karadeniz deniz tabanındaki yüksek 
hidrojen sülfür potansiyeli de bu bağlamda hidrojen kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Deniz tabanın-
daki hidrojen sülfürün hidrojen üretiminde kullanılması ve doğal gaz ile karıştırılarak boru hatlarına 
beslenmesi, Karadeniz’deki doğal gaz kaynağıyla birlikte hidrojen sülfürün bir arada değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılmasını sağlayabilecektir. 

Raporda öncelikte küresel ölçekte enerji sektöründeki yeni beklentiler özetlendikten sonra dünyada ve 
ülkemizde doğal gaz ve LNG sektörleri kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. BOTAŞ’ın ve özel sek-
törün ülkemizde sahip olduğu doğal gaz altyapıları sunulmakta ve yüzer LNG uygulamalarının mevcut 
durumu ve gelecek beklentileri paylaşılmaktadır. Ülkemizin doğal gaz piyasası, sektörel olarak doğal 
gaz kullanım durumu değerlendirilmekte ve doğal gaz ticaret merkezleri tartışılmaktadır. Ülkemizin 
doğal gaz arz güvenliğindeki rolü ve ticaret merkezi olma yolunda atması gereken adımlar detaylı bir 
şekilde ele alınmaktadır. Ülkemizin kara ve denizlerde doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri, Akdeniz 
ve Karadeniz’de yürütülen araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile kaya gazı (şeyl gaz) potansi-
yeliyle ilgili öngörüler yine rapor kapsamında sunulmaktadır. Raporda aynı zamanda doğal gaz ve pet-
rol sektöründeki dijitalleşme süreci ile hidrojenin doğal gaz ile kullanımına yönelik yürütülen çalışma-
lardan örnek sonuçlar sunulmakta ve uygulanabilirliği değerlendirilmektedir. Raporun son bölümünde 
ise Karadeniz’de tespit edilen rezervin ülkemize sağlayacağı kazanımlar değerlendirilerek doğal gaz 
sektörünün geleceği ve atılması gereken adımlarla ilgili öneriler sıralanmaktadır.





19TÜBA-DOĞAL GAZ RAPORU

2. SÜREÇLER ve BEKLENTİLER

2020 yılı şüphesiz insanoğlunun birçok alışkanlığının değiştiği yepyeni bir dönemi de beraberinde ge-
tirmiştir. COVID-19 pandemisi hayatın her kademesinde alışkanlıkların yeniden tanımlanmasına sebep 
olduğu gibi enerji sektörünü de derinden etkilemiş ve tüm öngörülerin/planlamaların baştan aşağı sı-
fırdan yazılmasına sebep olmuştur. 2020 yılında küresel doğal gaz pazarı için tarihin en büyük talep 
şoku yaşanmıştır [6]. Son yıllarda dünya genelinde kış mevsimlerinin daha yumuşak geçmesi ve ısıtma 
mevsimi ortalama sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden dolayı hali hazırda doğal gaz pazarında bir 
daralma söz konusuydu. Bu daralmanın üzerine gelen COVID-19 pandemisiyle birlikte tüketimde ani 
ve beklenmedik düşüşler gözlenmiştir [6]. Yaşanan olağandışı gelişmeler nedeniyle doğal gaz piyasaları 
son 20 yılın en düşük fiyatlarına gerilemiştir. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan 
güncel doğal gaz raporunda doğal gaz talebinin 2021 yılı içerisinde kademeli olarak toparlanacağı bek-
lentisi dile getirilmiştir [6]. Ancak yüksek belirsizlik nedeniyle bu sürecin doğal gaz piyasaları üzerinde 
derin etkiler bırakacağı ve gelecek planlanmalarının yeniden şekillenmesi gerektiği görülmektedir. Bu 
bölümde COVID-19 pandemi sürecinin etkisiyle enerji sektöründe ve doğal gaz piyasalarında yaşanan 
değişimler ve yakın geleceğe dair beklentiler sunulmaktadır. 

2.1. Küresel Enerji Sektörü ve Beklentiler
BP tarafından hazırlanan 2020 yılı dünya enerji istatistikleri raporuna göre dünya genelinde birincil 
enerji tüketimindeki artış 2019 yılı için %1,3’tür [7]. 2018 yılında tüketimde %2,8 seviyesinde bir artış 
gözlenirken geçtiğimiz 10 yılın ortalaması ise %1,6’dır. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da tüke-
tim düşerken Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde önceki yılların seviyelerinde büyümeler gözlen-
miştir [7]. BP 2050 projeksiyonlarına göre küresel enerji talebindeki artış mevcut durum senaryosuna 
göre %25 iken Rapid ve Net-zero senaryoları için %10 seviyesinde tahmin edilmektedir (Şekil 6a). 
Diğer taraftan, enerji kullanımı kaynaklı CO2 emisyonu öngörülerine bakılacak olursa mevcut-durum 
senaryosu için 2050 yılında 30,5 Gt seviyelerinde bir emisyon beklentisi vardır (Şekil 6b). Rapid ve 
Net-zero senaryoları için ise CO2 emisyonu sırasıyla 1 Gt ve 9 Gt seviyelerindedir [7].

  

                      (a) Küresel birincil enerji talebi       (b) Enerji kullanımı kaynaklı CO2 emisyonu

Şekil 6. Küresel birincil enerji talebi ve CO2 emisyonun 2050 projeksiyonu ([7]’den uyarlanmıştır)
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Rapid senaryosunun gerçekleşebilmesi için küresel ölçekte birincil enerji kaynağı kullanımında keskin 
değişimlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir (Şekil 7). Gelecek 30 yıl içerisinde kömür ve petrol gibi 
geleneksel hidrokarbon bazlı tüketimin terkedilerek yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tercihlerinin 
küresel ölçekte öne çıkması öngörülmektedir. Petrol ve kömürün birincil enerji kaynakları içerisindeki 
payı 2018 yılı itibariyle yaklaşık %61’dir [7]. Doğal gaz ile bu oran %85 seviyelerine çıkmaktadır. 
Önümüzdeki 30 yıl için yapılan öngörülere göre petrol ve kömürün enerji kaynakları içerisindeki top-
lam payı %18 seviyelerine düşecektir [7]. 2050 yılı itibariyle birincil enerji kaynakları içerisinde do-
ğal gazın payının %21 olması beklenmektedir. Doğal gazın 2018 yılı payının %24 olduğu göz önüne 
alındığında, doğal gaz tüketiminde oransal olarak keskin bir değişimin öngörülmediği anlaşılmaktadır. 
2050 yılı itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları ve diğer fosil olmayan kaynakların birincil enerji 
kaynakları arasındaki payının %60’a ulaşması beklenmektedir [7]. 

Şekil 7. Rapid senaryosuna göre birincil enerji kaynak kullanımının 2050 projeksiyonu ([7]’den uyarlanmıştır)

2.2. Küresel Doğal Gaz Piyasaları ve Beklentiler
IEA tarafından hazırlanan 2020 yılı doğal gaz raporunda COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası doğal 
gaz piyasalarında meydana gelen gelişmeler şu şekilde isimlendirilmektedir: (i) 2019 – durağanlaşma 
(cool down), (ii) 2020 – erime (meltdown) ve (iii) 2021-25 yeniden sıçrayış ve ötesi (rebound and 
beyond) [6]. 2019 yılında dünya piyasalarında yaşanan keskin fiyat düşüşleri nedeniyle bu süreç du-
rağanlaşma yılı olarak değerlendirilmektedir. 2019 yılında bir önceki yıla göre keskin fiyat düşüşleri 
gözlenmiş ve doğal gaz fiyatları tüm piyasalarda son yılların en düşük seviyelerine gerilemiştir. ABD 
Henry Hub piyasasında %19, Avrupa Title Transfer Facility (TTF) piyasasında %45 ve Asya LNG 
spot piyasasında %44’e varan fiyat düşüşleri raporlanmıştır [6]. 2020 yılına gelindiğinde ise Avrupa 
doğal gaz piyasaları ılıman iklim ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle büyük bir daralma yaşamıştır. 
2020 yılı ilk beş ayında doğal gaz tüketimi bir önceki yıla kıyasla %7 oranında azalmıştır [6]. Şekil 
8’de Avrupa ülkelerindeki gaz tüketiminin geçtiğimiz iki yıl içerisindeki değişimi karşılaştırmalı olarak 
sunulmaktadır. IEA verilerine göre Avrupa’nın birçok ülkesinde ulusal boyutta uygulanan kısıtlamalar 
nedeniyle tüm sektörlerde doğal gaz kullanımında daralma yaşanmış ve 11 Mart – 31 Mayıs arasını 
kapsayan dönemde doğal gaz tüketiminde düşüş %11 seviyelerine kadar ulaşmıştır [6]. Tüketimdeki 
mutlak azalma ise 10 bcm olarak raporlanmıştır [6]. Sektör bazlı karşılaştırma incelenecek olursa tüke-
timdeki azalmanın en önemli sebebi güç üretimi ve sanayi kullanımındaki daralmadır. Diğer sektörlere 
kıyasla evsel doğal gaz tüketiminin nispeten daha az etkilendiği söylenebilir. Avrupa genelinde elektrik 
tüketimi 11 Mart – 31 Mayıs arasını kapsayan dönemde %12 azalmıştır [6]. Elektrik üretimindeki azal-
maya bağlı olarak doğal gaz tüketiminde 5 bcm düşüş olduğu belirtilmektedir [6]. Elektrik üretiminin 
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büyük ölçüde doğal gaz santrallerine bağlı olduğu İngiltere ve İtalya gibi ülkelerde tüketimdeki azalma 
bu dönem için sırasıyla %36 ve %25 olarak raporlanmıştır [6]. Ülkemizde de Nisan ve Mayıs aylarında 
elektrik tüketim miktarı %15 azalmış ve doğal gaz kaynaklı güç üretimi önceki yılın aynı dönemine 
kıyasla yarı yarıya düşmüştür [6].

(a) Avrupa geneli tüketimin değişimi

(b) Sektör bazında tüketim değişimi (11 Mart – 31 Mayıs arası dönem)

Şekil 8. Avrupa’da doğal gaz tüketiminin 2019 – 2020 karşılaştırması ([6]’dan uyarlanmıştır)

Kuzey Amerika’da ise Avrupa’ya kıyasla daha dirençli bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Kömürden bü-
yük oranda doğal gaza kayan güç üretimi nedeniyle ABD’de düşüş %2,8 seviyelerinde gözlenmiştir 
[6]. Ilıman iklim kaynaklı sıcaklık farklılıklarının da etkisi göz önüne alındığında ABD’de tüketimin 
bir önceki yıla kıyasla %0,4 oranında arttığı söylenebilir [6]. Önceki yıllara göre ısıtmaya ihtiyaç du-
yulan sürenin daha ılıman geçmesinden dolayı evsel ve ticari doğal gaz tüketiminde %14 civarında 
bir azalma tespit edilmiştir [6]. Düşen ısıtma talebi aynı zamanda elektrik tüketimini de etkilemiş ve 
tüketim bu dönemde %5 azalmıştır. Avrupa’nın tersine ABD’de kış döneminde doğal gazın güç üretimi 
amaçlı kullanımında artış gözlenmiştir. ABD’de geleneksel kömür-bazlı santrallerin yerine doğal gaz 
santrallerinin kurulmasının da etkisiyle ABD’de ilk çeyrek için elektrik üretiminde doğal gaz kaynaklı 
santraller önemli duruma gelmiştir. Şekil 9’da ABD özelinde 2019 ve 2020 yılı doğal gaz tüketim mik-
tarları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Sanayide doğal gaz tüketimi %3,6 civarında düşerken, aynı 
dönemde güç üretim sektöründe %3,4’lük bir artış elde edilmiştir [6].
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Küresel ölçekte doğal gaz tüketimi değerlendirilecek olursa, gaz tüketiminin dünya genelinde 150 bcm/
yıl düştüğü tahmin edilmektedir [6]. Bu azalma, küresel ölçekte doğal gaz tüketiminin bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla yaklaşık %4 düştüğü anlamına gelmektedir [6]. Doğal gaz tüketimindeki azalma 
özellikle güç üretimi olmak üzere tüm sektörlerde beklenmektedir. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika 
gibi tüketimin yüksek olduğu bölgelerde hem ılıman kış mevsiminin yaşanması hem de kısıtlamalar 
sebebiyle tüketim azalmaları yoğun olarak bu bölgelerde gözlenmiştir [6]. Sektör özelinde değerlendi-
rildiğinde ise en büyük değişimlerin güç üretiminde, evsel kullanımda ve sanayi sektöründe yaşandığı 
belirtilmektedir. Güç üretiminde doğal gaz kullanımı önceki yıla kıyasla %5 oranında düşmüştür. Diğer 
taraftan evsel ve endüstriyel kullanımda %4 oranında tüketim daralması gözlenmiştir. Küresel ölçekte 
gaz tüketiminde meydana gelen değişimlerin %50’si güç üretim sektörüyle ilişkilidir. Güç üretim sek-
törünü sırasıyla %20 ile evsel kullanım, %20 ile endüstriyel kullanım ve %10 ile enerji sektörü takip 
etmektedir [6]. 
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Şekil 9. ABD doğal gaz tüketiminin 2019 – 2020 karşılaştırması ([6]’dan uyarlanmıştır)
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Düşen tüketime paralel olarak doğal gaz piyasasında ciddi fiyat değişimleri gözlenmiştir. ABD Henry 
Hub piyasasında %33’e varan düşüş sonucu gaz fiyatı 1999 yılı seviyesine kadar inmiştir [6]. Avrupa’da 
ise TTF gaz endeksi (Hollanda gaz hub) önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azalmıştır [6]. 
Düşük tüketime bağlı olarak Avrupa’da depolama tesislerinin doluluk oranı %70 seviyelerine kadar çık-
mıştır [6]. 2021 – 2025 arası beklentiler IEA tarafından yayınlanan güncel raporda kapsamlı bir şekilde 
tartışılmıştır [6]. COVID-19 öncesi tahminlere göre yıllık büyüme hızı %1,8 iken yeni gelişmelerle bir-
likte doğal gaz talebindeki artış oranı yıllık bazda %1,5 olarak yenilenmiştir (Şekil 10). 2025 itibariyle 
küresel doğal gaz talebinin 4370 bcm seviyesinin üzerine çıkması beklenmektedir [6]. 2021 yılından 
itibaren doğal gaz piyasalarında bir toparlanmanın başlaması beklense de yıllık bazda en az 75 bcm/yıl 
kaybın ileriki dönem için söz konusu olduğu belirtilmektedir [6].

Şekil 10. IEA tahminlerine göre doğal gaz talebinin gelecek projeksiyonu ([6]’dan uyarlanmıştır)

Doğal gaz talebinin sektörler bazında 2025 projeksiyonu Şekil 11’de sunulmaktadır. Tüm sektörler 
içerisinde en yüksek talep artışının yıllık bazda %2,5 artış ile endüstriyel tüketim sektörü olması bek-
lenmektedir. Endüstriyel gaz tüketimindeki ilave talebin yoğun olarak Çin ve Hindistan gibi Asya pa-
zarlarından olması beklenmektedir [6]. Yüksek doğal gaz rezervine sahip ABD, Rusya ve Ortadoğu 
ülkelerinde ise talep fazlası doğal gaz, hammadde ve yan ürün elde etme amacıyla farklı sektörlerde 
kullanılabilmektedir. Önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ülkelerde gübre ve petrokimya üretim sektörle-
rinde doğal gaz talebinin yüksek oranda artacağı öngörülmektedir [6]. Güç üretim sektöründe ise ortala-
ma yıllık artışın %1,3 seviyelerinde olması öngörülmektedir. Geçtiğimiz on yıllık dönem için doğal gaz 
talebinde yıllık ortalama %2,3 artış olduğu düşünüldüğünde gelecek 5 yıllık talep değişiminin oldukça 
düşük seviyelerde kalacağı söylenebilir [6]. Taşımacılık sektöründe doğal gaz kullanımının da ortalama 
%2,6 artması beklenmektedir. Bu artış yoğun olarak Asya ülkeleri kaynaklı olacaktır. Asya ülkelerinde 
özellikle kamyon ve nehir nakliye uygulamalarında LNG kullanımı artmaktadır. LNG kullanımının 
denizcilikte uluslararası ölçekte yaygınlaşması ve 2025 itibariyle bu sektördeki tüketimin 10 bcm üze-
rinde olması beklenmektedir [6].
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Şekil 11. Sektörler bazında doğal gaz talebi projeksiyonu ([6]’dan uyarlanmıştır)

Doğal gazdan metanol, amonyak, amonyum nitrat ve üre gibi değerli kimyasal ürünlerin elde edilmesi 
de son yıllarda büyüyen bir sektördür. Gazdan kimyasal hammadde üretimiyle ilgili en hızlı büyüyen 
sektör suni gübre üretimidir [6]. Şekil 12’de enerji-dışı sektörlerde doğal gaz talebinin ülkelere ve uy-
gulamalara göre karşılaştırılması sunulmaktadır. Suni gübre sektöründe yıllık bazda %3,5 oranında bir 
talep artışı öngörülürken 2025 yılı itibariyle bu sektörde talebin 100 bcm’e ulaşması beklenmektedir [6].
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Şekil 12. Enerji-dışı sektörlerde doğal gaz talep öngörüleri ([6]’dan uyarlanmıştır)

2.3. Küresel LNG Piyasaları ve Öngörüler
COVID-19 küresel pandemisi ile dünyadaki yavaşlayan ekonomik aktiviteye paralel olarak Ocak 
2020’den itibaren LNG arzında da azalma yaşanmıştır (Şekil 13). Özellikle Asya ve Avrupa ekonomi-
lerindeki yavaşlama bunun nedeni olmuştur. Küresel LNG piyasasındaki yavaşlama Türkiye gibi doğal 
gaz arzında dışa bağımlı ülkelerin boru hattı gazından LNG’ye kaymalarına neden olmuştur [8]. Ancak 
burada ortaya çıkan bazı risklerin dikkate alınması gerekmektedir [8].
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Şekil 13. Ocak 2019 – Eylül 2020 döneminde küresel LNG arzı ([8]’den uyarlanmıştır)

Dünya LNG arzının %90’ı 11 ülke tarafından karşılanmaktadır [8]. Bu ülkelerden en öne çıkan dört 
ülke Katar, Avustralya, ABD ve Rusya’dır (Tablo 1). Bu dört ülke dünya toplam arzının %60’ını kont-
rol etmektedir. Katar ve Avustralya toplam kapasite ve toplam ihracat ile ilk iki sırada yer almakta ve 
piyasa yapıcı pozisyonunda bulunmaktadırlar.

LNG ihracatı yapan ülkelerden en dikkat çekeni şu anki piyasa koşulları ve son yıllardaki ani kapasite 
artışıyla ABD’dir. ABD’nin konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimi ile yakaladığı üretim kapa-
sitesi LNG üretim ve ihracat kapasitesine de yansımıştır. ABD’nin genel stratejisinde hedef bölgenin 
Avrupa olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

LNG talebi açısından daha önemli ve ileriye dönük daha olumlu senaryoların konuşulduğu bölge Asya 
iken ABD’nin şu an Avrupa’ya daha çok LNG satıyor olmasında piyasa yapıcı değil piyasa takip edici 
pozisyonda olması sebep olarak görünmektedir [8]. Hem sıvılaştırma hem de taşıma maliyetleri ile 
Asya pazarında Katar ve Avustralya ile rekabet edemediği görülmektedir. ABD LNG’sinin iki temel 
sorunu piyasa yapıcı olmasına engeldir. Birinci temel sorun ABD LNG’sinde gaz üretim ve sıvılaştırma 
arasında entegrasyon eksikliğidir [8]. ABD LNG piyasasında sıvılaştırma ve ticareti yapan şirketlerin 
sıvılaştırdıkları gazın ve gazın üretildiği sahaların üzerinde hak sahipliği yoktur [8]. Bu da sıvılaştır-
dıkları gazı üçüncü şahıslardan almaları ve üretim riskinin bu şahıslara aktarılmış olması sorununu 
oluşturmaktadır. Bu durumda ABD’den LNG alacak üçüncü ülkelere verilen taahhütlerde gazın fiziki 
arzı konusunda riskin kimde olduğuyla ilgili bir belirsizlik oluşturmaktadır [8]. İkinci sorun ise ABD 
gazının büyük kısmının konvansiyonel olmayan kaynaklardan gelmesi ve bu kaynakların arzının petrol 
fiyatlarına ve ABD ekonomisine aşırı duyarlı olmasıdır [8]. Konvansiyonel olmayan kaynaklar doğası 
gereği sürekli devam eden sondaj faaliyetlerine ve bu nedenle, sürekli finansal desteğe ihtiyaç duy-
maktadır. Düşük fiyat ve düşük talep durumlarında ABD konvansiyonel olmayan sondaj aktiviteleri de 
yavaşladığından ABD’de gaz arzı da azalmaktadır [8]. Bu da doğrudan ABD LNG’sinde arz kapasitesi 
sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu hassasiyet uzun vadeli stratejilerde bir belirsizlik ve maliyet sorunu 
ortaya çıkarabilir [8].
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Tablo 1. Toplam LNG ihracatında üretici ülkelerin payları ([8]’den uyarlanmıştır)

Ülkeler 2019 2020

Katar %21,51 %21,98

Avustralya %21,52 %21,29

ABD %10,25 %11,90

Rusya %7,96 %7,56

Malezya %7,14 %6,45

Nijerya %5,59 %5,73

Endonezya %4,28 %3,78

Trinidad Tobago %3,77 %3,38

Cezayir %3,37 %3,10

Umman %2,82 %2,45

Papua Yeni Gine %2,00 %2,31

Diğerleri %9,79 %10,06

Tablo 2. ABD’nin toplam LNG satışlarının bölgesel dağılımı ([8]’den uyarlanmıştır)

Bölge 2019 2020

Avrupa %39 %46

Asya %36 %40

Amerika %21 %11

Orta Doğu %4 %3

ABD’nin toplam ihracatında Türkiye’nin payı 2020 yılı içerisinde, Türkiye’nin ABD’den artan ithala-
tına paralel olarak artmıştır (Şekil 14). Türkiye, 2019 yılında ABD’nin toplam ihracatında 15. sıraday-
ken, 2020 yılında Eylül ayının sonuna kadarki dönemde Güney Kore, İspanya ve Japonya’nın ardından 
dördüncü sıraya çıkmıştır [8]. 2019’da Türkiye’nin toplam ihracattaki payı %1,8 iken, 2020 ilk dokuz 
ayında bu pay %5,8’e çıkmıştır (Şekil 14). Aynı döneme bakıldığında Türkiye’nin toplam ithalatında 
ABD’nin payının artışı çok daha fazladır. Türkiye’nin düşük LNG fiyatları, boru hattı gazına olan ba-
ğımlılığın düşürülmesi girişimleri ve COVID-19 pandemisi kaynaklı değişen doğal gaz talep profili ile 
daha fazla LNG ithal ettiği görülmektedir (Şekil 15). 2020’nin ilk dokuz ayında 2019 toplamından daha 
fazla LNG ithal edilmiştir [8]. 
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Şekil 14. ABD aylık toplam LNG ihracatında Türkiye’nin payı ([8]’den uyarlanmıştır)
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Şekil 15. Türkiye’nin aylık LNG ithalatı ([8]’den uyarlanmıştır)

2019 yılında Türkiye’nin toplam ithalatında ABD'nin payı %8 iken, 2020 ilk dokuz ayında %21’e yük-
selmiştir [8]. Toplam hacim olarak bakıldığından 2019’da toplam ithalat 1,45 milyon m3 civarındayken 
2020 yılı ilk dokuz ayında 4,08 milyon m3 civarındadır [8]. Türkiye’nin LNG’ye olan bağımlılığını 
artırarak arz çeşitliliği oluşturma çabası bir ihtiyaç olmakla beraber uzun vadede LNG’ye olan bağımlı-
lık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. LNG kendi başına bir emtia değildir, doğal 
gazın bir taşıma formudur. Bu nedenle LNG piyasasını doğal gaz piyasasından ayrı düşünmek yanıltıcı 
olacaktır. Ayrıca LNG, sadece fiziken taşınabildiği sürece ticari değer kazandığı için taşıma kapasitesi 
temel önemli göstergedir.
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Şekil 16. Dünya LNG filosundaki tankerlerin yapılış yıllarına göre dağılımı ([8]’den uyarlanmıştır)

COVID-19 pandemisi ile ortaya çıkan küresel ekonomik yavaşlama ve pandeminin ne zaman bitece-
ğinin bilinmemesi nedeni ile ortaya çıkan belirsizlik, yeni LNG tankeri siparişlerini de etkilemiştir [8]. 
Dünyadaki LNG tankerlerinin yapılış yıllarına göre dağılımı Şekil 16’da görünmektedir. 2008 krizi 
ile ortaya çıkan ekonomik bozulmanın yeni tanker siparişlerine etkisi Şekil 16’da açıkça görülmek-
tedir. 2012 yılında yapımı tamamlanan sadece iki LNG tankeri olmuştur. Tankerlerin yapımları 3-4 
yıl sürdüğü için esasen bu durum 2008-2009 ekonomik buhranının bir sonucudur. Aynı şekilde içinde 
bulunduğumuz COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle benzer bir daralma sorunu ile karşı karşıya 
kalmaktayız. Yeni tanker siparişlerine bakıldığı zaman önümüzdeki beş yıl içerisinde 58 yeni tankerin 
hizmete gireceği görülmektedir. Bu dönemde yaştan dolayı hizmetten ayrılacak tanker sayısı da 27’dir 
[8]. Bu durumda önümüzdeki beş yıl toplamında dünya LNG filosu sadece 31 tanker artacaktır. Bu da 
şu anki 645 tankerlik toplam filonun sadece %5 artacağı anlamına gelmektedir [8]. LNG piyasasındaki 
arz ve talep projeksiyonlarına bakıldığında bu genişleme toplam tanker taşıma kapasitesi artışının çok 
üstündedir. Bu durum önümüzdeki yıllarda LNG taşıma rotalarında artan bir rekabet ve taşıma maliyet-
lerinde de bir artış olarak geri dönecektir [8]. Türkiye’nin ABD gibi okyanus aşırı LNG kaynaklarına 
yönelmesi Türkiye’yi Avrupa ve Asya’daki alıcılar ile rekabete sokacak ve yüksek taşıma maliyetleri 
ile karşı karşıya bırakabilecektir. Bu nedenle LNG stratejilerinin belirlenmesinde bu noktalara da dikkat 
edilmesi hayati öneme sahiptir [8].
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3. DOĞAL GAZ TİCARET MERKEZLERİ 

Ticaret merkezi (HUB) esas olarak referans fiyat veya bir piyasaya ait fiyatın ortaya çıkması olarak 
ifade edilebilir. Bir fiyattan bahsedilmiyorsa orada bir ticaret merkezi olduğu söylenemez (Şekil 17). 
Ticaret merkezi olmak için ön şartlar şu şekilde sıralanabilir [9]:

• Yatırım 
• Siyasi irade
• Taşıma / tedarik sistemi
• Depolama sahaları
• Tedarik kaynaklarının çeşitliliği
• Yeterli talep
• Mevzuat ve düzenlemeler

Referans 
Fiyat Özelliği 

olan HUB

Fiyat 
kıyaslama

olanağı 

Arz ve 
talebin 

kesiştiği 
gerçek bir 

ticaret 
noktası 

Finansal 
ticaret 
noktası 

Büyük 
hacimler / 

yüksek 
likidite 

Şekil 17. Ticaret merkezi özellikleri ([9]’dan uyarlanmıştır)

Diğer taraftan ticaret merkezi olabilmek için üretici rolü gerekmemektedir. İhracatçı ülke durumun-
da olmak da ticaret merkezi olabilmenin bir şartı değildir. İthal eden bir ülke olarak da ihraç ederek 
kâr elde edebilmekte veya ticaret merkezi olunabilmektedir [9]. Depo kapasiteleri de ticaret merkezi 
olmak için bir şart değildir. Depolama altyapısı bulunmasının çeşitli avantajları bulunsa da doğal gaz 
iletim sistemine giriş ve çıkış kapasiteleri artırılarak da ticaret merkezi olunabilmektedir. Burada dik-
kat edilmesi gereken husus, giriş ve çıkış kapasitelerinin yüksek olması gerekliliğidir. Ticaret merkezi 
olma konusundaki en önemli gerekliliklerden birisi kesinlikle alım garantili ve uzun vadeli anlaşmalar 
bulunmamalıdır. Bu tarz uzun vadeli anlaşmalar ticaret merkezi olunması yolundaki en büyük engeller 
arasında görülmektedir [9]. 
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Piyasaların gelişim evreleri doğuş, gelişme ve olgunluk olmak üzere üç kademe şeklinde gerçekleş-
mektedir (Şekil 18). Doğal gaz bir ülkeye giriş yaptığı doğuş evresinde doğal gazın iletimi, dağıtımı ve 
kullanıcıya ulaştırılması için büyük alt yapı maliyetleri gerekmektedir. Doğuş evresinde finansmanın 
temin edilebilmesi amacıyla uzun dönemli anlaşmaların yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, doğal 
gazın bir ülkede kullanıma geçtiği ilk 20 yıllık dönemde genellikle alım garantili anlaşmalar yapılmak-
tadır. Doğuş, gelişme ve olgunluk evrelerinin belirlenmesinde gazın el değiştirme oranı (churn rate) 
göz önüne alınmaktadır [9]. Doğuş evresinde el değiştirme oranı birden küçüktür (churn rate < 1). Bu 
evrede daha çok altyapıda genişleme ve iletim/dağıtım sistemlerinin kurulumu öne çıkmaktadır. Doğuş 
evresinde az sayıda piyasa oyuncusu bulunmaktadır ve piyasa ürünleri yoktur. Daha çok ikili anlaşma 
odaklı işlemler yürütülmekte ve petrol endeksli fiyatlama ile uzun dönemli, alım garantili ve uzun va-
deli anlaşmalar yapılmaktadır [9]. Doğuş evresinde aynı zamanda sektörde devletin dikey integrasyonu 
sonlandırılmakta ve piyasa katılımcıları ile serbest piyasa başlatılmaktadır. Türkiye 2020 yılı itibariy-
le doğuş ve gelişme dönemi arasında diyebiliriz. Gelişme döneminde ise fiziksel OTC piyasalarının 
oluşması; brokerların piyasaya girmesi; standart ürünlerin pazara sunulması; finansal katılımcıların, 
elektrik üreticileri ve dağıtım şirketlerinin piyasaya dahil olması; piyasada endekslerin oluşması; risk-
lerin yönetilmesi ve fiziksel göstergelerin oluşturulması beklenmektedir [9]. Gelişme evresinde doğal 
gazın piyasada el değiştirme oranı 1 ila 5 arasında değer alabilmektedir (1 ≤ churn rate ≤ 5). Olgunluk 
döneminde ise gazın artık gaz ile rekabeti söz konusudur. Fiyatlar artık tamamen piyasada oluşmakta 
ve işlem hacimleri ve fiyatlarında şeffaflığın sağlanmasıyla birlikte piyasa katılımcı sayılarında artış 
gözlenmektedir. Olgunluk döneminde ayrıca fiyat formüllerinde değişme sinyalleri, şeffaflık ve stan-
dardizasyon oluşması beklenmektedir [9]. 

Churn Rate < 1 Churn Rate  1-5 Churn Rate  > 5

• Altyapıda genişleme (iletim, 
dağıtım, coğrafi genişleme ve 
alıcıya ulaşma)

• Az sayıda piyasa oyuncusu
• Piyasa ürünlerinin olmayışı
• İkili anlaşma odaklı işlemler
• Petrole endeksli fiyatlama
• Alım garantili uzun vadeli 

anlaşmalar
• Sektörde devletin dikey 

entegrasyonu sonlandırarak, 
piyasa katılımcılarıyla serbest 
piyasanın başlatılması

• Fiziksel OTC piyasaların 
oluşması, brokerların piyasaya 
girmesi

• Standart ürünlerin pazara 
sunulması

• Finansal katılımcıların, elektrik 
üreticileri ve dağıtım şirketlerinin 
piyasaya dahil olması

• Endekslerin oluşması
• Risk yönetimi
• Fiziksel göstergelerin 

oluşturulması 

• Gazın gazla rekabeti 
• Fiyatların tamamen piyasada 

oluşması
• Finansal katılımcıların işlem 

yapmaları 
• İşlem hacimleri ve fiyatlarında 

şeffaflık
• Artan piyasa oyuncusu
• Fiyat formüllerinde değişme sinyalleri
• Şeffaflık ve standardizasyonların

oluşmuş olması

Doğuş Gelişme Olgunluk

Şekil 18. Piyasaların gelişim evreleri ([9]’dan uyarlanmıştır)

Türkiye doğal gaz piyasasının analizi Şekil 19’da sunulmaktadır. Öne çıkan tehditler ve fırsatlar ile 
güçlü ve zayıf yönler burada listelenmiştir. Tehdit olarak BOTAŞ’ın şu anda halen dikey bütünleşik 
yapıya sahip olması ve yürürlükte olan alım kontratlarının alım garantili ve petrol endeksli olarak aynı 
şartlarda yenilenmesi riski öne çıkmaktadır. Fırsatlara baktığımızda ise alım anlaşmalarının yakın gele-
cekte sonlanacak olması öne çıkmaktadır. Ayrıca, ülkemizin sahip olduğu TAP, TANAP, Türk Akımı ve 
Batı Hattı gibi doğal gaz hatları da fırsat olarak değerlendirilebilir. Fiziksel teslimatlı vadeli ürünlerin 
piyasaya girecek olması, finansal ürünler, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin gaz ticaretine dahil 
olması da fırsat olarak görülebilir. Güçlü yönlerimize baktığımızda ise ülkemizin jeopolitik konumu, 
gelişmiş doğal gaz altyapısı, elektrik piyasası işletme deneyimi ve güçlü IT yapısı öne çıkmaktadır. 
Zayıf yönlerimize baktığımızda ise ithalata bağımlılık ve BOTAŞ ticaret payının büyüklüğü öne çık-
maktadır. Kanun ve düzenlemelerin zamanında yapılamaması riski de zayıflık olarak raporlanmıştır [9].
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Şekil 19. Türkiye’de doğal gaz piyasası SWOT analizi ([9]’dan uyarlanmıştır)

Tablo 3’te Avrupa piyasalarında 2020 yılı ilk 8 ayı verileri sunulmaktadır. Burada toplam tüketim, üre-
tim, ithalat ve ihracat miktarlarının yanı sıra depo kapasiteleri ve doğal gazın el değiştirme oranları ve-
rilmektedir. Örnek olarak Hollanda için el değiştirme oranı 100’e yakın bir değer olarak öne çıkmakta-
dır [9]. El değiştirme oranının 100 olması basit olarak bir gazın tüketilirken yüz kere el değiştirmesidir. 
Hollanda özelinde istatistiklere baktığımızda üretim miktarı 15 milyar m3 iken tüketiminin 26 milyar 
m3 olduğu görülmektedir. Normalde bu ülkede doğal gaz piyasası olmasa, 15 milyar m3 belki direk 
olarak kullanılacak ve ilave olarak 10 milyar m3 civarında bir ithalat yapılarak arz talep dengesi temin 
edilmiş olacaktı [9]. Ancak istatistiklere bakıldığında tüketim miktarının üzerinde bir ithalat yapılarak 
25 milyar m3 civarında bir ihracat yapmıştır. Diğer ülkeler için de benzer durum söz konusudur. Doğal 
gaz piyasası bulunan ülkeler normal tüketimlerinden daha fazla ithalat yaparak tekrar ihracat yapmak-
tadırlar. Burada elbette piyasadaki derinlik de oldukça önemlidir [9]. Tablo 3’te sunulan el değiştirme 
oranları (churn rate) piyasa derinlikleri hakkında bilgi sunmaktadır.  

Tablo 3. Avrupa ülkelerinde 2020 yılı üretim-tüketim durumları (bcm) ([9]’dan uyarlanmıştır)

Ülkeler Tüketim İthalat İhracat Üretim Depo 
Kapasitesi Churn Rate

Almanya 51 90,7 44,4 3,1 24,1 4

Hollanda 26 34,9 24,5 15,5 14 100

İngiltere 42 24,6 5,2 24,3 4,5 15

İtalya 41 39,8 0,1 2,4 17,7 2

Avusturya 5 26,3 22,6 0,5 8,3 9

Fransa 21 29,1 6,8 0 11,8 2

Belçika 10 27,6 17,0 0 0,7 2

o BOTAŞ’ın dikey bütünleşik yapısı
o Yürürlükte olan alım kontratlarının aynı 

şartlarda yenilenmesi. (Alım garantili ve 
petrole endeksli)

o Bir piyasa katılımcısı olarak görev 
yapanların motivasyonu

o Türkiye jeopolitik konumu
o Gelişmiş altyapı
o Elektrik piyasası işletme deneyimi 
o Güçlü IT

o Alım anlaşmalarının bitiyor olması
o TAP, TANAP, Türk Akımı, Battı Hattı
o Fiziksel teslimatlı vadeli ürünler
o Finansal ürünler
o Elektrik üreticileri ve dağıtım şirketlerinin gaz 

ticaretine dahil olması

TEHDİTLER

FIRSATLAR

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER
o İthal bağımlılık
o BOTAŞ piyasa payının büyüklüğü
o Kanun ve Düzenlemelerin zamanında 

yapılamaması
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Tablo 4’te yıllara göre Avrupa piyasalarındaki el değiştirme oranları verilmektedir. Hollanda piyasasın-
da (TTF) el değiştirme oranı 2008 yılı itibariyle 3,3 iken 2011 yılından itibaren el değiştirme oranı hızlı 
bir artış trendine girerek 2019 yılında 97 üzerinde bir değere ulaşmıştır [9]. Avrupa’da doğal gaz piya-
sasında İngiltere (NBP) ise ikinci sıradadır. İngiltere’de el değiştirme oranı 2008 yılında 14 civarında 
iken 2017 yılına kadar artış trendi görülmektedir. Son yıllarda ise yeniden düşüş trendi ile İngiltere’de el 
değiştirme oranı 14 civarına gerilemiştir. İngiltere ve Hollanda’daki değişimler birlikte değerlendirildi-
ğinde ticaretin İngiltere’den Hollanda’ya doğru yöneldiği söylenebilir. 2019 yılı itibariyle Hollanda ve 
İngiltere’de piyasa katılımcı sayıları sırasıyla 167 ve 135 olarak raporlanmıştır [9]. Ülkemizde bulunan 
piyasa katılımcısı sayısı ise 50’dir [9].

Tablo 4. Avrupa ülkelerinde yıllara göre el değiştirme oranları (churn rate) ([9]’dan uyarlanmıştır)

Ticaret 
Merkezleri 2008 2011 2017 2018 2019

Hollanda 
 (TTF) 3,3 13,9 54,3 70,9 97,1

İngiltere  
(NBP) 14,4 19,8 23,9 17,0 14,3

Avusturya  
(VTP) 2,4 2,2 5,3 6,9 9,0

Almanya 
(NCG)

0,4
1,8 3,4 3,8 4,3

Almanya 
(GPL) 0,8 2,6 2,8 2,9

Avrupa’daki ticaretin %60-70’lık kısmı ikili anlaşmalar ile gerçekleşmektedir. %30-40 kadarlık kıs-
mı ise EPİAŞ’ın yaptığı gibi organize piyasalarda gerçekleşmektedir [9]. Avrupa’da da organize pi-
yasalara rağbet olduğu söylenebilir. Şekil 20’de Avrupa’daki doğal gaz fiyat değişimi sunulmaktadır. 
Farklı ticaret merkezleri için sunulan fiyat değişimlerine bakıldığında iniş ve çıkışlarda paralellik göze 
çarpmaktadır. Fiyatlardaki değişimlerin beraber seyretmesi esasen ticaret merkezlerinin bir şekilde bir-
birinden referans almasını veya birbirleriyle ticaret yaptığını göstermektedir. Ticaret merkezleri arasın-
daki farklar ise iletim bedellerinden kaynaklıdır. Ana ticaret merkezi olarak Hollanda baz alındığında, 
örneğin İtalya Hollanda’ya nispeten daha uzakta olduğundan iletimden kaynaklı maliyetler doğal gaz 
fiyatlarına yansımakta ve en yüksek fiyatlar İtalya’da gözlenmektedir. Hollanda’ya yakın olan ticaret 
merkezlerinin ise düşük iletim bedeli ödemeleri nedeniyle nispeten daha düşük fiyatlar görülmektedir. 
Ticaret merkezine mesafenin yanı sıra bir diğer etmen de uzun dönemli anlaşmalardır [9]. Uzun dönem-
li anlaşmaların etkisi zaman içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin 4-5 sene öncesi için uzun 
dönemli anlaşmalar daha avantajlı bir durum iken mevcut durum için bu büyük bir dezavantaj olarak 
görülmektedir. Önemli olan, gazın gaz ile rekabet edebilir olmasıdır [9].

EPİAŞ’ın doğal gaz faaliyetlerinin özeti Şekil 21’de sunulmaktadır. EPİAŞ 2015 yılında resmi olarak 
kurulmuş ve piyasa işletme lisansı almıştır. EPİAŞ ilk olarak elektrik ile ilgili yoğun çalışmalar yü-
rütmüştür. EPİAŞ bünyesinde şeffaflık platformu hayata geçirilerek hem elektrik dağıtımında hem de 
doğal gazda katılımcıya özel olmayan tüm veriler halka açık olarak sunulmaktadır. 2016 yılında yerli 
imkanlarla “Yeni Gün Öncesi Piyasası Yazılımıˮ devreye alınmıştır. Elektrik dağıtımıyla ilgili olarak 
Serbest Tüketici Portalı yine 2016 yılında hayata geçirilmiştir [9]. 2017 yılında ise doğal gazla ilgili 
çalışmalar tamamlanarak mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır. 2017 yılında organize toptan doğal gaz 
satış piyasası işletim ve usul ve esasları yayınlanmıştır. 2018 yılı Nisan ayında ise doğal gaz sürekli ti-
caret platformu testlere başlayarak açılmıştır. 1 Eylül 2018 tarihi itibariyle ise bu platform faaliyetlerine 
başlamıştır [9].
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Şekil 20. Avrupa ülkelerinde yıllara göre doğal gaz fiyatları değişimi ([10]’dan uyarlanmıştır)

2016 2017

o 31 Aralık 2016
Serbest Tüketici
Portalı’nın açılması

o 31 Mart 2017 
Organize Toptan Doğal 
Gaz Satış Piyasası 
İşletim Usul Ve Esasları 
yayımlandı.

2018

o 1 Nisan 2018
Doğal gaz Sürekli 
Ticaret Platformu 
testleri başladı

o 14 Mart 2016 
Şeffaflık 
Platformu’nun kamu 
kullanımına 
sunulması

o 1 Haziran 2016
Yeni Gün Öncesi 
Piyasası yazılımının 
devreye alınması

o 1 Eylül 2018
Doğal gaz Sürekli 
Ticaret Platformu 
faaliyete geçmesi.

o EPİAŞ’ın resmi olarak kurulması

o 1 Temmuz 2015 
Gün İçi Piyasası’nın açılması

o 1 Eylül 2015 
EPİAŞ’ın Piyasa İşletme lisansı 
alması

o 1. Şeffaflık Çalıştayı’nın 
düzenlenmesi

2015

Şekil 21. EPİAŞ’in doğal gaz faaliyetleri ([9]’dan uyarlanmıştır)

EPİAŞ organize toptan doğal gaz satış platformunun genel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır [9]:
•	 BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu (EBT) ile entegre çalışmaktadır,
•	 Piyasa işlemi yapma gönüllülük esasına dayanmaktadır,
•	 İletim Şirketi ilave dengeleyici sıfatı ile iletim sisteminin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

işlem yapabilmektedir,
•	 İletim Şirketine sistemi, piyasa bazlı dengeleme fırsatı sunulmaktadır,
•	 Piyasada yapılan işlemler için fiziksel teslimat zorunluluğu bulunmaktadır,
•	 Her gaz günü için günlük referans fiyat (GRF) açıklanmaktadır, 
•	 Bir gaz günü için 54 saat süren sürekli ticaret yapılmaktadır,
•	 İşlemler gaz günü bazında yapılmaktadır, eşleşen miktarların Ulusal Dengeleme Noktasında 

(UDN), Taşıma Miktar Bildirimine (TMB) dönüşmektedir,
•	 Piyasa işlemlerinin ve taşıtanların dengesizlik işlemlerinin uzlaştırılması EPİAŞ tarafından 

yapılmaktadır,
•	 Katılımcıların spot doğal gaz ticareti ve kendilerini dengeleme fırsatı bulunmaktadır.

Likidite artırımı için atılabilecek adımlar ise şu şekilde sıralanabilir [9]:
•	 Fiziki teslimatlı vadeli ürünlerin EPİAŞ bünyesinde hayata geçirilmesi,
•	 Piyasa yapıcılık,
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•	 Elektrik üreticilerinin piyasaya aktif katılımı,
•	 Doğal gaz dağıtım şirketlerinin piyasaya dahil edilmesi,
•	 İletim kapasitelerinin 3. taraflara eşit sunulması,
•	 İthalat ve ihracat serbestliği.

3.1. Türkiye Doğal Gaz Piyasası Genel Görünümü
Ülkemizin doğal gaz piyasası hem bir pazar olarak hem de bir ithalatçı bir ülke olarak çok önemli bir 
konumda olup Avrupa’da ilk beşte yer almaktadır. 2001 yılında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte doğal gaz piyasasında serbestleşme süreci başlamıştır [11]. 2001 
yılından günümüze yaklaşık 20 yıllık bu süreçte çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Doğal Gaz Piya-
sası Kanunu’ndan önce Türkiye’nin doğal gaz piyasası tekel niteliğinde olan monopolistik bir yapıya 
sahipti. Kanundan önceki süreçte BOTAŞ’ın ithalatta, iletimde ve satışta kanuni bir tekel olduğunu 
görmekteyiz [11]. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu süreç aşamalı ve kademeli 
olarak değişerek doğal gaz piyasasının rekabetçi bir yapıya dönüşmesi sağlanmıştır. Kanunun kapsamı 
ve öncelikleri Şekil 22’de özetlenmiştir. Bu kapsamda öncelikle Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) 4646 sayılı kanundaki yetkileri de alarak doğal gaz piyasasını da bünyesi içerisine dahil etmiş 
ve ismini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak güncellemiş ve kontrol alanını genişletmiştir [11]. 
Daha sonraki süreçte LPG ve Petrol piyasaları da EPDK’nın düzenleme alanına alınmıştır. Doğal gaz 
piyasası açısından bakıldığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun diğer bağımsız idari otorite-
lerde olduğu gibi kanundan gelen yasama, yürütme ve yargı benzeri diyebileceğimiz bazı düzenleme 
ve denetleme yetkileri bulunmaktadır [11]. Bu kapsamda 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girmesini ta-
kip eden süreçte enerji piyasasının serbestleştirmesi ve bu piyasada bağımsız düzenleme ve denetimin 
sağlanması, şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek rekabete 
açılması öngörülmektedir (Şekil 22). 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu tedarik zinciri de olarak bilinen piyasa faaliyetlerini birbirinden ayrıştır-
mıştır. İthalattan, nihai tüketiciye ve satışa kadar olan faaliyetler Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçeve-
sinde EPDK tarafından lisanslanarak piyasa oyuncularının piyasaya katılabilmesini sağlayan serbest 
ve rekabetçi model oluşturulmuştur (Şekil 23). Kanunda tanımlı faaliyetler şu şekilde sıralanabilir: 
(i) ithalat, (ii) iletim, (iii) toptan satış, (iv) depolama (hem yer altı doğal gaz depolama hem de LNG 
terminalleri kapsamında doğal gazın depolanması ve sisteme verilmesi), (v) dağıtım, (vi) ihracat, (vii) 
sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı ve (viii) CNG iletimi ve satışı.
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Şekil 22. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamı ([11]’den uyarlanmıştır.)
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Şekil 23. Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda öngörülen model ([11]’den uyarlanmıştır)

EPDK bağımsız bir idari otorite olarak piyasa düzenleme yetkileri bulunmaktadır. Bu düzenleme yet-
kileri çerçevesinde ikincil mevzuat çıkarmanın yanı sıra tebliğ ve kurul kararları da alabilmektedir. 
Bugüne kadar 4646 sayılı kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde doğal gaz piyasasının düzenlenmesine 
yönelik 12 tane yönetmeliğin yanı sıra çeşitli tebliğler ve kurul kararları yayınlanmıştır (Şekil 24). Do-
ğal gaz piyasasının genel özellikleri şu şekilde özetlenebilir [11]:

•	 Piyasaya giriş lisans alma koşulu ile serbesttir,

•	 Birden fazla şirketin ekonomik olarak faaliyet göstermesinin çok ekonomik bulunmadığı doğal 
tekel altyapı sektörlerinde üçüncü tarafların sisteme erişimini sağlayacak düzenlemeler konu-
sunda da kurum yetkilidir,

•	 İletim sistemi, yer altı depolama ve LNG terminallerinde kurumun düzenleme ve denetleme 
yetkisi bulunmaktadır. Bu tesislerden ve şebekelerden yıllık tahsisleri ile piyasaya girebilmek 
için rekabet etmek isteyen piyasa oyuncularının kendi gazını eşit koşullarda piyasaya sunabi-
lecek kurallar alınmaktadır,

•	 Yüzer LNG FSRU - Floating Storage and Regasification Unit terminallerinde hem yatırımı 
teşvik etmek hem de bu terminallerden doğal gaz artımı sağlamak adına 1 yıldan fazla süreli 
kapasite rezervasyonuyla sisteme girilmesi mümkün kılınmaktadır,

•	 İletim sistem operatörünün tarifeleri, yer altı depolama tarifeleri ve dağıtım tarifeleri EPDK tara-
fından düzenlenmektedir. Toptan satış tarifeleri ile LNG depolama tariefleri serbest bırakılmıştır,

•	 Hukuki ayrıştırma ve muhasebe ayrıştırması kuralları öngörülmektedir,

•	 İhale öncesi dönemde mevcut dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi ve yeni dağıtım şirketlerine 
EPDK tarafından yapılan dağıtım lisansı ihaleleri yolu ile verilmesi,

•	 Rekabetçi bir yapının teminine yönelik piyasa payı sınırları kanunda öngörülmektedir,

•	 Yerli ve yabancı yatırımcılar arasında ayrım yapılmama ilkesi.
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Şekil 24. EPDK tarafından hazırlanan ikincil mevzuatlar ([11]’den uyarlanmıştır)

Kanun yürürlüğe girdikten sonraki süreçte piyasa faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılmış olduğu gö-
rülmektedir (Şekil 25). Piyasaya katılacak olan taraflar birbirleriyle sözleşmeler hazırlayarak piyasa-
da faaliyet gösterebilmektedir. Diğer taraftan, şu anda serbest olmayan, bir diğer deyişle tedarikçisini 
seçemeyen 15,8 milyon tüketici (abone) bulunmaktadır. Bu abonelerin yanı sıra serbest bir şekilde 
tedarikçisini seçme ve gaz için birbiriyle rekabet edecek tedarikçiler arasından kendi tedarikçilerini 
seçme imkanına sahip serbest tüketiciler de bulunmaktadır. Mevcut durumda 623000 serbest tüketici 
bulunmaktadır. EPDK diğer birçok sektörde olduğu gibi tedarikçiler arasında rekabetin önünü açacak 
adımları atmaktadır. Bu sayede tüketiciler hangi tedarik sağlayıcı daha uygun fiyatla, daha iyi bir hizmet 
ve gaz sunuyorsa onun tercih edebilmesi sağlanmaktadır. EPDK’nın yaptığı düzenlemeler çevresinde 
evsel tüketiciler dışında diğer tüm tüketiciler tedarikçisini seçme konusunda serbesttir [11]. 
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Şekil 25. Doğal gaz piyasa yapısı ([11]’den uyarlanmıştır)

Şekil 26’da gösterildiği üzere 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte kanundan önce imza-
lanmış ithalat anlaşmaları konusunda bir geçiş düzenlemesi yapılmıştır. Bunun dışında serbestleşmeyi 
aşamalı olarak sağlayabilmek adına 2008 yılında spot ve uzun dönemli LNG anlaşmalarında bir ser-
bestleşme gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise spot boru gazı düzenlemesiyle bu serbestleşmenin biraz 
daha genişletildiği görülmektedir [11].
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Şekil 26. 4646 sayılı Kanun’da öngörülen model ([11]’den uyarlanmıştır)

Şekil 27’de 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasaları Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2001 yılından bugüne 
kadar geçen sürede EPDK tarafından yapılan düzenlemeler ve gelecek projeksiyonları sunulmaktadır. 
Kanunun yürürlüğe girmesini takiben ilk olarak 2002 yılında tarife onaylarının yapıldığı, 2003 yılında 
ise lisanslama süreçlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. 2004 yılında şebeke işleyiş düzenlemeleri 
yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler kapsamında tüm ithalat giriş noktaları, tüm tüketim ve çıkış nok-
talarına kadar iletim sisteminin ticari ve teknik kuralları EPDK tarafından ortaya konulmuştur. Yapılan 
düzenlemelerin temelde amacı tüm bu haklara sahip olan tüzel kişi dışındaki diğer tüzel kişilerin de eşit 
koşullarda kullanımına imkân sağlanmasıdır. 2005 yılında arz tarafında rekabeti sağlamak için kanunun 
öngördüğü ilk ithalat kontrat devri ihalesi gerçekleştirilmiştir. Böylece BOTAŞ’ın elindeki kontratların 
özel sektör tarafından devralınmasına imkân sağlanmış ve 4 milyar m3 özel sektöre aktarılmıştır. 2007 
yılında ise BOTAŞ dışında ilk özel ithalatçıların sisteme girdiği görülmektedir. Aynı dönemde rekabet 
ortamını sağlamak adına toptan satış tarifelerinin süreli olarak serbest bırakılması sağlanmıştır. 2008 yı-
lında LNG ve spot LNG ithalatının serbestleştirilmesi ve tüm dünyada öngörülen enerji ticareti merkezi 
olmanın nüvesi olarak kabul edilebilecek iletim sisteminde sanal olarak gazın el değiştirilmesini sağ-
layacak ulusal dengeleme noktası ve transfer noktaları sisteme tanıtılmıştır. 2009 yılında ise LNG sek-
töründeki serbestliğe paralel olarak biri özel diğeri ise kamuya ait olan 2 adet kara terminalinin üçüncü 
taraflar tarafından eşit koşullarda kullanılabilmesi için LNG terminalleri usul ve esaslarına ilişkin yö-
netmelik yayınlanmıştır. Takip eden yılda ise ilgili usul ve esaslar onaylanmıştır. 2012 ve 2013 yıllarına 
baktığımızda ise yine rekabetçi koşulların sağlanabilmesi için aynı düzenlemelerin yer altı depolama 
alanlarının kullanımında da yapıldığını görmekteyiz. EPDK arz yönündeki serbestleşme planlamasına 
benzer şekilde talep yönünde de aşamalı bir serbestleşme yaklaşımı göstermiştir. Bu bağlamda 2012 yılı 
itibariyle BOTAŞ’ın biten kontratlarının özel sektör tarafından yeniden yapılmasına imkân sağlayacak 
bir düzenleme 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Böylece özel sektör tarafından 6 milyar m3 kapasitede 
yeni kontrat yapılmak suretiyle arz yönünde de rekabet oluşumu sağlanmıştır. Bu sürecin devamında 
serbest tüketici limitleri aşamalı olarak düşürülmüş ve böylece arz yönünde rekabet ortamını sağlayan 
bu düzenlemeler talep yönünde de desteklenmiştir. 2016 yılında yüzer LNG terminalinin lisanslanması 
ve bu terminalin kullanımının yine eşit koşullarda üçüncü taraflar tarafından yapılmasını sağlayan dü-
zenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında doğal gaz piyasalarımız açısından çok önemli bir dönüşüm 
sağlanmıştır. EPDK’nın çıkardığı bir yönetmelik kapsamında Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piya-
sası kurulmuştur. Böylece Avrupa’da ve dünyada doğal gaz ticareti yapan borsalarla benzer altyapının 
kurulmasına imkân sağlanarak doğal gaz ticaret merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. 
2017 yılında ayrıca ikinci yüzer LNG terminali olan Dörtyol FSRU terminalinin ve yeni bir yer altı do-
ğal gaz depolama yatırımı olan Tuz Gölü tesisinin kullanım usul ve esasları EPDK tarafından onaylan-
mıştır. Balkanlar, Akdeniz ve Kafkasya dahil bölgemizde ilk olarak doğal gazın rekabetçi koşullarda ve 
uluslararası standartlarda fiyatlanabileceği Türkiye’nin doğal gaz borsası olarak ifade edebileceğimiz 
Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası 1 Eylül 2018 tarihinde EPDK’nın düzenlemeleriyle faaliyete 
geçmiştir. 2019 yılına gelindiğinde kanunumuzdaki spot ithalat düzenlemeleri çerçevesinde usul ve 
esaslar oluşturularak biten kontratların ardından yeni spot girişlerin de sağlanabilmesi veya kısa süreli 
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Şekil 27. EPDK tarafından yapılan düzenlemeler ve gelecek projeksiyonları ([11]’den uyarlanmıştır)
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anlaşmalar olmaksızın bir spot ticaret bağlamında da spot gazın gelebilmesi açısından düzenlemeler 
yapılmıştır. Aynı dönemde yine sıkıştırılmış doğal gaz ithalatının usul ve esasları kabul edilmiştir. Bu 
tarihte 81 ilimizde de doğal gazın kullanıldığı bir dağıtım altyapısına ulaşıldığını görmekteyiz. 2020 yı-
lında spot boru gazına ilişkin EPDK ilk çalışmalarını yapmış ve ilk yarışmalar gerçekleştirilmiştir. 2021 
yılında ise artık ileri vadeli doğal gaz kontratlarının satıldığı bir yapıya ulaşılması arzu edilmektedir. 
Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin ardından bu gazın piyasaya aşamalı olarak geleceği öngörüldüğün-
de, 2023 yılına kadar gelecek kontratların da daha önceden ticaretinin yapılabilmesini sağlamak adına 
BOTAŞ, EPİAŞ, EPDK ve özel sektör temsilcileri bir çalıştay serisi ile bu süreci değerlendirmektedir. 
2022 yılında doğal gaz piyasasındaki yenilikleri öngörebilmek ve piyasayı daha da derinleştirebilmek 
adına 2020 yılının Ekim ayı içerisinde meclise sunulan bir kanun değişikliği bulunmaktadır. Son kay-
nak tedarikçisi ve piyasa yapıcı düzenlemeleriyle piyasayı derinleştirme hedeflenmektedir [11].

2009-2019 yılları arasında gerçekleşen doğal gaz ithalat miktarları ülkeler bazında Tablo 5’te sunul-
maktadır. Burada Rusya, İran, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya ve spot olarak doğal gazı yıllar itibariyle 
aldığımız miktarlar ve payları gösterilmiştir. Özellikle 2018’den itibaren Rusya’dan ithal edilen doğal 
gaz miktarında düşüş trendinin başladığı görülmektedir. Diğer taraftan Azerbaycan ve Spot LNG itha-
latı paylarında artış trendi dikkat çekmektedir. En yüksek ithalat değeri 2017 yılında gözlenirken takip 
eden iki yılda meydana gelen hızlı düşüş dikkat çekmektedir. 2019 yılı toplam ithalat miktarı 2012-
2013 seviyelerine düşmüştür. 

Şekil 28’de ise doğal gaz ithalatının kaynak ülkeler bazındaki dağılımı grafik olarak özetlenmektedir. 
Yıllar içerisinde spot LNG payının artışı ve Rusya kaynaklı doğal gaz ithalatındaki azalma trendi be-
lirgin bir şekilde görülmektedir. 2014 öncesi dönemde %58’e yakın bir oranda doğal gaz ithalatı Rus-
ya’dan gerçekleştirilirken 2019 yılı sonunda bu oran %33,91 seviyelerine kadar gerilemiştir. 

Tablo 5. 2009-2019 yılları arasında doğal gaz ithalat miktarları (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)

Ülke Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer** Toplam
Bir Önceki Yıla 

Göre Yüzde 
DeğişimYıllar Miktar Pay 

(%) Miktar Pay 
(%) Miktar Pay 

(%) Miktar Pay 
(%) Miktar Pay 

(%) Miktar Pay 
(%) Miktar

2009 19473 54,31 5252 14,65 4960 13,83 4487 12,51 903 2,52 781 2,18 35856 -4

2010 17576 46,21 7765 20,41 4521 11,89 3906 10,27 1189 3,13 3079 8,09 38036 6,08

2011 25406 57,91 8190 18,67 3806 8,67 4156 9,47 1248 2,84 1069 2,44 43874 15,35

2012 26491 57,69 8215 17,89 3354 7,3 4076 8,88 1322 2,88 2464 5,37 45922 4,67

2013 26212 57,9 8730 19,28 4245 9,38 3917 8,65 1274 2,81 892 1,97 45269 -1,42

2014 26975 54,76 8932 18,13 6074 12,33 4179 8,48 1414 2,87 1689 3,43 49262 8,82

2015 26783 55,31 7826 16,16 6169 12,74 3916 8,09 1240 2,56 2493 5,15 48427 -1,7

2016 24540 52,94 7705 16,62 6480 13,98 4284 9,24 1220 2,63 2124 4,58 46352 -4,28

2017 28690 51,93 9251 16,74 6544 11,85 4617 8,36 1344 2,43 4804 8,7 55250 19,2

2018 23642 47,02 7863 15,64 7527 14,97 4521 8,99 1668 3,32 5061 10,21 50282 -8,99

2019 15196 33,61 7736 17,11 9585 21,20 5678 12,56 1756 3,88 5260 11,63 45211 -10,08

** Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir

2019 yılında ithal edilen doğal gazın ulusal şebekeye giriş noktası bakımından karşılaştırılması Tablo 
6’da sunulmaktadır. Buna göre Rusya’dan ithal edilen doğal gazın giriş yaptığı noktalar, %51,93’lük 
payla ilk iki sırada yer almaktadır. 2019 yılında 12694,07 milyon Sm3 LNG (Uzun Dönemli ve Spot) 
ithalatı yapılmış olup, söz konusu miktar toplam ithalatta %28,08 paya sahiptir (Şekil 29a). Diğer taraf-
tan 2019 yılında gerçekleştirilen doğal gaz ithalatının %88,37’si uzun dönemli ithalat lisansı kapsamın-
da yapılmış olup %11,63’lik kısım spot LNG olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 29b). 2019 verilerinde 
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sıvılaştırılmış doğal gaz payının yüksek olmasında FSRU ve LNG yatırımları rol oynamıştır. BOTAŞ 
ve EgeGaz terminallerinin devreye alınmasının yanı sıra, mevcut kara terminallerimizin de kapasite 
artımı sağlamaları ithalatta etkisini göstermiştir. Tüm dünyada kaya gazı (şeyl gaz) devriminin de etki-
siyle daha rekabetçi koşullarda LNG tedarikinin portföylerde yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda, 
LNG ithalatındaki artış trendinin gelecek dönemlerde sürmesi beklenmektedir [11]. 

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer*
*Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeleri temsil etmektedir.

(a) 2009-2019 yılları arasında ithalat kaynaklarındaki değişim

Rusya
%33,61

İran
%17,11

Azerbaycan
%21,20

Cezayir
%12,56

Nijerya
%3,88 Diğer*

%11,63

(b) 2019 yılı kaynak ülkeler bazında Türkiye’nin doğal gaz ithalat oranları

Şekil 28. Ülkemizin doğal gaz ithalat verileri([12]’den uyarlanmıştır)
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Tablo 6. Şebekeye giriş noktalarına göre 2019 yılında ithal edilen doğal gaz miktarı (milyon Sm3)  
([12]’den uyarlanmıştır)

Giriş Noktası İthal Edilen Gaz Miktarı Pay

Durusu Giriş Noktası 10874,95 %24,05

Gürbulak Giriş Noktası 7736,29 %17,11

Türkgözü Giriş Noktası 6676,39 %14,77

Marmara Ereğlisi LNG Terminali 5576,64 %12,33

Malkoçlar Giriş Noktası 4321,42 %9,56

EgeGaz Aliağa LNG Terminali 3192,89 %7,06

Etki LNG Terminali 3048,99 %6,74

TANAP Seyitgazi 2908,35 %6,43

Dörtyol FSRU Terminali 875,55 %1,94

TOPLAM 45211,47

            

                        

         (a) Boru gazı ve LNG payları                (b) Uzun dönemli ithalat lisansı ile spot LNG payları

Şekil 29. 2019 yılı ithal doğal gaz payları ([12]’den uyarlanmıştır)

Tablo 7’de uzun dönemli sözleşmelerle yapılan LNG ithalatının yıllar içerisindeki değişimi sunulmak-
tadır. Cezayir ve Nijerya’dan ithal edilen LNG miktarı 2013 yılında 4957,73 milyon Sm3 iken 2019 sonu 
itibariyle 7434,50 milyon Sm3 değerine yükselerek yaklaşık bir buçuk kat artmıştır. 2019 yılı itibariyle 
gerçekleştirilen uzun dönemli LNG ithalatının %73,05’lik kısmını Cezayir, %26,95’lik kısmını Nijerya 
oluşturmaktadır [12]. Spot LNG ithalatı 2019 yılında toplam doğal gaz ithalatı içinde %11,63’lük bir 
paya sahip olmuştur. 2008-2019 yılları arasındaki değişim incelendiğinde özellikle 2017’den itibaren 
5000 milyon Sm3 bandı civarında yıllık ithalatın sağlandığı görülmektedir (Şekil 30). Spot LNG ithalatı 
8 farklı ülkeden gerçekleşmektedir (Tablo 8). Bu ülkeler arasında Katar %47’lik bir pay ile ilk sırada 
yer alırken ABD %23’lük payla ikinci, Nijerya ise %13’lük pay ile üçüncü sırada yer almaktadır [12].

Tablo 7. 2013-2019 yılları uzun dönemli LNG ithalatı ve değişim oranı (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)

Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Değişim (%) 

2018-2019

Cezayir 3684,16 4178,53 3915,87 4284,31 4617,10 4520,64 5678,36 25,61

Nijerya 1273,58 1413,62 1240,32 1219,65 1343,98 1667,83 1756,13 5,29

Toplam 4957,73 5592,15 5156,19 5503,96 5961,08 6188,47 7434,50 20,13

Boru
Gazı

%71,92

LNG
%28,08

Spot LNG
%11,63

Uzun Dönemli 
İthalat Lisansı

%88,37
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Tablo 8. 2019 yılı spot LNG ithalatı (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)

Ülkeler Miktar Pay

Katar 2458,59    %47

ABD 1218,87    %23

Nijerya 663,72    %13

Mısır 467,51    %9

Trinidad ve Tobago 185,20    %3

Fransa 95,31    %2

Norveç 87,61    %2

Ekvator Ginesi 82,76    %1

TOPLAM 5259,57
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Şekil 30. 2008-2019 yılları arası spot LNG ithalatı değişimi (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)

Şekil 31’de ve Tablo 9’da ulusal doğal gaz tüketim miktarlarındaki değişim uzun ve kısa dönemler 
için sunulmaktadır. 2010 – 2014 yılları arasında artış trendinde olan doğal gaz tüketimi, 2015 ve 2016 
yıllarında bir önceki yıllara göre azalma gösterirken, 2017 yılında son 10 yılın en yüksek tüketim mik-
tarı gözlenmektedir. Son iki yıl içerisindeki azalma miktarıyla 2019 yılı sonu itibariyle tüketim miktarı 
45286 milyon Sm3 olarak raporlanmıştır [12].
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Şekil 31. Yıllara göre toplam doğal gaz tüketim miktarları (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)
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Tablo 9. Yıllara göre toplam doğal gaz tüketim miktarları (milyon Sm3) ([12]’den uyarlanmıştır)

Yıl            Tüketim Bir önceki yıla göre 
değişim (%)

2010 37411 6,22
2011 43697 16,8
2012 45242 3,53
2013 45918 1,5
2014 48717 6,1
2015 47999 -1,47
2016 46480 -3,16
2017 53857 15,87
2018 49204 -8,64
2019 45286 -7,96

3.2. Doğal Gaz Sektörel Tüketimi
Tablo 10’da 2018 ve 2019 yılları için doğal gaz tüketiminin sektörler özelinde tüketim miktarları detaylı 
olarak sunulmaktadır [12]. Sektörler özelinde doğal gaz tüketiminin yıllar içerisindeki değişimi ise Şe-
kil 32’de sunulmaktadır. Doğal gaz kaynaklı elektrik üretiminde 2018 ve 2019 yıllarında kayda değer 
bir azalma dikkat çekmektedir. Elektrik üretimi ve ulaşım sektörlerinde bir önceki yıla göre sırasıyla 
%38,11 ve %4,52 azalma gözlemlenmiştir. Konut tüketimi, hizmet sektörü ve enerji sektöründe ise 
2018 yılına kıyasla artış görülmüştür [12]. 
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Şekil 32. Sektörler özelinde doğal gaz tüketimi değişimi ([12]’den uyarlanmıştır)
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Tablo 10. 2018 ve 2019 yıllarındaki doğal gaz tüketiminin sektörlere dağılımının karşılaştırılması  
(milyon Sm3)([12]’den uyarlanmıştır)

SEKTÖR 2018 2019 2019 Pay (%)
Değişim (%)

2018 → 2019
1. Dönüşüm/Çevrim Sektörü 18191,64 11258,00 24,86 -38,11

1.1. Elektrik Santralleri 15644,87 9285,42 20,50 -40,65

1.2. Otoprodüktör Elektrik Santralleri 1020,08 586,89 1,30 -42,47

1.3. Isı ve Elektrik (CHP) Santralleri 46,13 72,88 0,16 58,01

1.4. Otoprodüktör Isı ve Elektrik Santralleri 1475,96 1299,19 2,87 -11,98

1.5. Isı Santralleri 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Otoprodüktör Isı Santralleri 2,30 0,00 0,00 -100,00

1.7. Diğer Çevrim Sektörü Tüketicileri 2,30 13,61 0,03 492,35

2. Enerji Sektörü 1735,04 1986,82 4,39 14,51

2.1. Petrol Rafinerileri 1592,46 1831,35 4,04 15,00

2.2. Yüksek Fırınlar 0,01 0,15 0,00 1146,72

2.3. Elektrik, CHP ve Isı Santrallerinde Yakıt Olarak Tüketilen 0,59 1,04 0,00 75,32

2.4. Diğer Enerji Sektörü Tüketicileri 141,98 154,28 0,34 8,66

3. Ulaşım Sektörü 430,50 411,06 0,91 -4,52

3.1. Araç Yakıtı 92,32 97,10 0,21 5,17

3.2. Boru Hattı Taşımacılığı 337,97 313,35 0,69 -7,29

3.3. Diğer Ulaşım Sektörü Tüketicileri 0,21 0,61 0,00 192,18

4. Sanayi Sektörü 11993,23 12424,04 27,43 3,59

4.1. Ağaç Ürünleri İşleme 76,87 41,15 0,09 -46,47

4.2. Alkol ve Alkol Ürünleri 20,57 19,86 0,04 -3,48

4.3. Ametal Mineraller (Cam, Seramik, Çimento, vs.) 1354,69 1328,99 2,93 -1,90

4.4. Demir – Çelik 1239,03 1198,18 2,65 -3,30

4.5. Demir Dışı Metal Üretimi Ve İşleme (Krom, Bakır, vs.) 259,65 324,96 0,72 25,15

4.6. Gıda ve İçecekler 910,83 858,79 1,90 -5,71

4.7. Gübre 840,69 578,22 1,28 -31,22

4.8. İnşaat (İnşaat Ürünleri, Yol Yapım, vs.) 479,30 349,37 0,77 -27,11

4.9. Kağıt, Selüloz ve Baskı 214,52 251,80 0,56 17,38

4.10. Kimya (Petrokimya Dahil) 1085,83 2114,96 4,67 94,78

4.11. Madencilik ve Taş Ocakçılığı 155,18 155,96 0,34 0,51

4.12. Makine Sanayi 70,41 50,71 0,11 -27,97

4.13. Tekstil, Deri ve Giyim Sanayi 693,18 730,46 1,61 5,38

4.14. Tütün ve Tütün Ürünleri 31,70 24,68 0,05 -22,16

4.15. Ulaşım Araçları Sanayi (Otomotiv, Uçak Sanayi, vs.) 102,72 132,09 0,29 28,59

4.16. OSB'ler 3589,26 3589,24 7,93 -0,00

4.17. Diğer Sanayi Sektörü Tüketicileri 868,78 674,63 1,49 -22,35

5. Hizmet Sektörü 3995,64 4606,06 10,17 15,28

5.1. Ticarethane 2157,15 2416,85 5,34 12,04

5.2. Resmi Daire 1512,98 1843,10 4,07 21,82

5.3. Diğer Hizmet Sektörü Tüketicileri 325,51 346,11 0,76 6,33

6. Diğer Sektörler 12855,13 14596,14 32,23 13,54

6.1. Konut 12625,17 14396,42 31,79 14,03

6.2. Tarım/Ormancılık 18,54 22,88 0,05 23,36

6.3. Hayvancılık (Balıkçılık, Kümes ve Ahır Hayvancılığı, vs.) 41,62 42,69 0,09 2,56

6.4. Belirtilmemiş Diğer Sektör Tüketicileri 169,80 134,16 0,30 -20,99

7. Kayıplar 2,97 3,38 0,01 13,78

GENEL TOPLAM 49204,14 45285,50 100,00 -7,96
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GAZBİR verilerine göre doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2019 yılı sonu itibariyle toplamda 
52 milyar TL şebeke yatırımı gerçekleştirilmiştir [13]. 2006 yılında ülkemizdeki toplam şebeke hattı 
uzunluğu 22150 km iken 2020 yılı sonu itibariyle şebeke uzunluğu 160000 km’nin üzerine çıkmıştır 
[13]. Doğal gaz dağıtım şebekesi son yıllarda her yıl ortalama %8 büyümektedir. Doğal gaz dağıtım 
şirketlerinin yatırımları sayesinde 2006 - 2020 arasındaki 14 yıllık dönemde şebeke uzunluğu %622 
büyümüştür [13]. Ülkemiz şu anda Avrupa’nın en uzun beşinci doğal gaz dağıtım şebekesine sahiptir. 
Yeni teknolojilerin şebekelerde kullanılmasıyla birlikte ülkemiz verimlilik ve kayıp oranları göz önüne 
alındığında birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek noktaya ulaşmıştır [13]. 2018 yılı itibariyle Tür-
kiye’nin 81 iline doğal gaz ulaştırılmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle 531 ilçe ve 28 belde olmak üzere 
toplamda 559 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılmaktadır [13]. Güncel verilere göre yaklaşık olarak 
66,4 milyon vatandaşımıza doğal gaz ulaşabilmektedir [13]. Doğal gaz bağlantı anlaşması imzalamış 
abone sayısı ise 55 milyondur. 2020 yılı haziran ayı verilerine göre doğal gazı aktif olarak kullanan kişi 
sayısı 53,3 milyonu aşmıştır [13]. 

Elektrik üretiminde kömürden sonra en çok tercih edilen birincil kaynaklarından birisi doğal gazdır. 
Hızlı kurulabilen ve hızlı çözüm üretilebilen elektrik santralleri olarak doğal gaz santralleri tüm dün-
yada öne çıkmaktadır [14]. 2018 yılı itibariyle dünya genelinde toplam kurulu elektrik kapasitesi 7218 
GW’tir [14]. Doğal gaz elektrik üretim santralleri kurulu gücü ise 1748 GW’tır [14]. Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) verileri üzerinden EÜAŞ tarafından oluşturulan karşılaştırma tablosuna göre (Şekil 33) 
toplam kurulu güçte doğal gazın mevcut payı %24 civarındadır. 2040 öngörülerine göre toplam kurulu 
güç dünya genelinde 12658 GW’a yükselirken doğal gaz santrallerinin payı %23,6 civarında kalacaktır. 

Enerji Kaynağı

Toplam Kurulu Güç

Doğal gaz

Kömür

Hidrolik

Güneş

Rüzgar

Nükleer

Petrol

Biyoenerji

Jeotermal

2018

7218 GW

%24,2 (1748 GW)

%28,8

%17,9

%6,9

%7,8

%5,8

%6,2

%2,0

%0,2

2040

12658 GW

%23,6 (2987 GW)

%21,3

%14,3

%20,3

%12,5

%4,0

%2,2

%2,0

%0,3

Şekil 33. Dünya genelinde toplam elektrik üretimi kurulu gücü ([14]’ten uyarlanmıştır)

Ülkemizdeki genel duruma bakacak olursak, 2003 – 2019 yılları arasında GSMH ortalama %5,6 bü-
yüme gösterirken, 2003 – 2018 arasında enerji talebinde %3,6 büyüme elde edilmiştir. 2016’da enerji 
arzının %86,3’ü petrol ve petrol ürünleri, kömür ve doğal gazdan sağlanmıştır [14]. Fosil yakıtlarda 
enerji arzının %81’i ithalat ile karşılanmıştır. İthalat bağımlılığı oranları şu şekildedir: Doğal gaz (% 
100,0 - Rusya (%47), İran, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya ve spot LNG piyasası), Taş kömürü (%96,9), 
Petrol (%87) [14]. Ülkemizde mevcut işletilen kaynaklardan doğal gaz çıkartılmaya başlanmış olsa 
da elektrik üretimine yansıması çok fazla olmamaktadır. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervinin 
kaynak kullanım yapısını değiştirmesi ve ayrıca Türkiye’nin dünya doğal gaz piyasasındaki yerini de 
yukarılara çıkarması beklentiler arasındadır. 

Ülkemizin kaynaklara göre kurulu gücü ve elektrik üretimi Şekil 34’te sunulmaktadır. 2020 yılı Ağustos 
ayı verilerine göre toplam kurulu gücümüz 93186 MW’tır. Kurulu gücün %32’si hidrolik ve %27,9’i 
doğal gaz santrallerinden oluşmaktadır. Elektrik üretim verilerine bakılacak olursa 2020 yılı Ağustos 
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ayı itibariyle toplam üretim miktarı 197 milyar kWh’tir. Elektrik üretiminin %30,8’i hidrolik, %20,3’ü 
ithal kömür, %17,9’u ise doğal gaz kaynaklı üretim tesislerinden temin edilmektedir. Ülkemizde doğal 
gazın elektrik üretimindeki payı yıllar içerisinde önemli miktarda azalmıştır. Şekil 35’te 1985 – 2020 
yılları arasında elektrik üretimde doğal gazın payının değişimi gösterilmektedir. 2008 – 2014 yılları 
arasındaki dönemde elektrik üretiminin %50’ye yakın kısmının doğal gaz santrallerinden sağlandı-
ğı görülmektedir. Ülkemiz bu süreçte neredeyse tamamen dışa bağımlı olduğu bir kaynaktan elektrik 
üretimi yapmak yerine, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanıma yönelik teşvik 
mekanizmalarını hayata geçirmiştir. Rüzgar, güneş, hidrolik ve jeotermal gibi enerji kaynaklarına yatı-
rımlar artmış ve doğal gazın elektrik üretimindeki payı 2020 Ağustos ayı itibariyle %17,9 seviyelerine 
kadar gerilemiştir [14].

Enerji Kaynağı

Toplam Kurulu Güç
Hidrolik

Doğal gaz
Linyit + Asfaltit + Taşkömürü

İthal Kömür
Rüzgar
Güneş

Jeotermal
Biyokütle + Atık Isı

Sıvı Yakıtlar

Ağustos 2020

93186 MW
29782 - %32

25801 - %27,9
10908 - %11,7
8967 - %9,6
7991 - %8,6
6294 - %6,7
1515 - %1,6
1212 - %1,3
716 - %0,8

(a) Kurulu güç

Enerji Kaynağı

Toplam Üretim
Hidrolik

İthal Kömür
Doğal gaz

Linyit + Asfaltit + Taşkömürü
Rüzgar

Jeotermal
Güneş

Biyoyakıtlar
Sıvı Yakıtlar + Atık Isı

Ağustos 2020

197 milyar kWh
60,7 - %30,8
39,9 - %20,3
35,1 - %17,9
26,3 - %13,3
16,8 - %8,5
6,5 - %3,3
6,5 - %3,3
2,8 - %1,4
2,4 - %1,2

(b) Elektrik üretimi

Şekil 34. Ülkemizde elektrik üretimi kurulu gücü ve elektrik üretimi ([14]’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 35. Ülkemizde elektrik üretiminde doğal gazın payı ([14]’ten uyarlanmıştır)

Esasen doğal gaz kurulu gücümüz hali hazırda bulunmaktadır, ancak tercih ettiğimiz üretim şekli do-
ğal gazdan elektrik üretimi yapmak yerine milli enerji hamlesiyle birlikte son yıllarda artan bir hızda 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları devreye alınmaktadır. Ancak yakın bir gelecekte yerli doğal gaz 
kaynaklarımızın aktif olarak kullanıma geçmesiyle birlikte hali hazırda kurulu bulunan santrallerimi-
zin tekrar yüksek kapasitelerle üretime geçmesi mümkün olabilecektir. Hidrolik kaynakların neredeyse 
%98’e kadarı kullanılmış durumdadır [14]. Artık küçük derelerde, çaylarda ve zorlayarak üretim kapa-
sitesini artırabileceğimiz nehirlerde elektrik üretme kapasitemizi artırmamız mümkün görünmektedir. 
Diğer taraftan yerli kömür ve ithal kömür ile ilgili ulusal ve uluslararası stratejiler bu alanda da çok 
büyük beklentiler öngörmemektedir [14]. Hızla artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yeni-
lenebilir enerji sistemlerinin kapasitesinin yükselmesi kadar yerli doğal gaz kaynaklarının işler duruma 
gelmesiyle birlikte kurulu güçteki doğal gaz santrallerinin de kesinlikle üretime çevrilmesi gerekmek-
tedir [14].Türkiye’nin her yıl %8 - %9 oranında artan elektrik tüketim ihtiyacını hızlı bir şekilde karşı-
layabilmek için de yine doğal gaz santralleri kullanıma hazırdır. 

Doğal gaz santrallerinde yakıt olarak dışa bağımlı olduğumuz gibi santrallerin kurulumunda da ne yazık 
ki dışa bağımlılık söz konusudur. Kamu ve özel sektör girişimleri, ülkemizin elektrik talebinin karşılan-
ması amacıyla 2000’lı yılların başlarında hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip doğal gaz santralleri ithal 
ederek enerji teknolojilerini yurtdışından alarak ülkemizde faaliyete geçirdiler. Ancak bu santrallerde 
yerli aksam veya yedek parça üretimi konusunda hamle yapılmadı [14]. Gelinen bu noktada doğal gaz 
türbinlerinin veya doğal gaz motorlarının üretiminin ülkemiz tarafından gerçekleştirilmesi kısa vade-
de mümkün görünmese de ülkemizde yerli doğal gaz kaynaklarının bulunması ile beraber en azından 
Türkiye içi dinamiklerinin değişeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz [14]. Türkiye içi dinamikler 
değişiyorsa ve dışa bağımlı olduğumuz bir kaynaktan çok daha rahat pozisyonlara geleceksek, o zaman  
doğal gaz piyasası da Türkiye’de çok yönlü olarak canlanacak demektir [14]. Ülkemizde doğal gaz 
motorları ve doğal gaz türbinlerinin artık daha popüler hale gelmesi beklenmektedir [14]. Ülkemizde ne 
yazık ki doğal gaz motorları konusunda yetişmiş insan gücünün eksikliği hissedilmektedir. Doğal gaz 
santrallerini çalıştıracak kadar beceriye sahibiz ancak yeni bir santral kurma noktasında yine dışarıya 
bağımlılığımız devam etmektedir. Ülkemizde sıfırdan bir doğal gaz türbini geliştirmek şu an için uzak 
hedef olsa da tamamını birden yapmak yerine en azından bunların yedek parçalarını üretecek tesislerin 
kurulabilmesi ve bununla ilgili sanayicilerimizin de yeterli potansiyellerinin bu alanda kullanılması 
mümkündür [14]. Dolayısıyla yerlileştirme dediğimiz zaman tamamını birden üretme yerine, sistemde 
ihtiyaç duyulan kısımları üretebilme noktasında inisiyatif gösterebiliriz. Doğal gaz türbinleri ile ilgili 
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gerek kanat üretiminde gerek malzeme teknolojilerinde gerek bunların üretim bantlarının yerleştirmesi 
ve millileştirme noktasında niş alanların belirlenmesi, özellikle işçiliğin daha az olduğu ama mühendis-
liğin ve bilginin daha yüksek olduğu alanların seçilerek Türkiye’nin bu piyasa içerisinde yerini alması 
gerekmektedir [14]. 

3.3. Doğal Gaz Arz Güvenliğinde Türkiye’nin Rolü 
Ülkemiz, Asya, Afrika ve Avrupa’nın birbirine en yakın olduğu ve Avrupa ile Asya’nın buluştuğu nok-
tada yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizin coğrafi konumu stratejik bir öneme sahiptir [15]. Ülkemizin 
benzersiz jeopolitik konumu yalnızca iki kıtayı birbirine bağlamakla kalmamaktadır. Enerji kaynak-
larının tarihsel olarak gelişimine bakıldığında 19. yüzyılda kömür ile başlayan fosil kaynaklı enerji 
tüketim alışkanlarına 20. yüzyılda petrol yön vermiştir. 21. yüzyılda ise artık doğal gaz öne çıkmış ve 
enerji sektörüne yön veren en önemli yakıtlardan biri konumuna gelmiştir [15]. Dünyadaki hidrokarbon 
rezervlerinin büyük kısmının Orta Doğu ve Orta Asya gibi ülkemize yakın coğrafyalarda bulunması ül-
kemizi enerji transferinde önemli bir noktaya taşımıştır (Şekil 36). Ülkemiz, Orta Doğu ve Hazar Denizi 
bölgelerindeki başlıca petrol ve doğal gaz üreten bölgeler ile Avrupa’daki tüketici pazarları arasında 
doğal bir “enerji köprüsü” rolü üstlenmiştir [15]. 

Şekil 36. Asya – Avrupa enerji koridorlarının birleştirilmesinde Türkiye’nin önemi [16]

Dünyanın kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %60’tan fazlası Orta Doğu ve Orta Asya 
ülkelerindedir [15]. Doğal kaynaklarca zengin ülkeler ile gelişmiş Avrupa tüketici pazarında arasında yer 
alan ülkemiz, arz güvenliği açısından fırsatlara sahip olduğu kadar aynı zamanda da sorumluluk üstlen-
mektedir. Talep tarafında yer alan Avrupa ülkeleri kişi başı gelir açısından yüksek bir ekonomik seviyeye 
sahiptir. Arz tarafında ise Hazar havzası, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri bulunmaktadır. Ülkemizin bu iki 
ucu birbirine bağlayan bir denge unsuru olarak arz güvenliğindeki rolü giderek artmaktadır [15].

Türkiye, Hazar Denizi bölgesindeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin batı pazarlarına taşınmasına yö-
nelik çabalarını, genellikle 21. yüzyılın İpek Yolu olarak anılan Doğu-Batı enerji koridorunun gerçek-
leştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Kafkasya ve Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan boru hattı projeleri 
bölgenin Batı ile entegrasyonu için elzem olacaktır. Güvenli ve ticari açıdan kârlı boru hatları, bölgede 
istikrar ve refahın temini açısından oldukça önemlidir [15]. 

Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya getirilmesini öngören 
“Doğu-Batı” doğal gaz boru hattı projeleri “Güney Gaz Koridoru” (SGC) olarak adlandırılmaktadır 
(Şekil 37). Azerbaycan’daki Şahdeniz bölgesindeki gazın TANAP (Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı) ve Türkiye üzerinden TAP (Trans-Adriyatik Boru Hattı) geçişi ile Avrupa’ya taşınması sağlan-
maktadır. 16 milyar m3 olan mevcut kapasitenin yatırımlarla birlikte 31 milyar m3’e yükselmesi ve 
Hazar bölgesi doğal gazının bu hat üzerinden Avrupa’ya taşınması planlanmaktadır. 
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Şekil 37. Güney Gaz Koridoru [17]

Diğer taraftan TürkAkım projesi Karadeniz üzerinden Rusya’dan Türkiye’ye uzanan yeni bir doğal gaz 
ihraç boru hattıdır (Şekil 38). Projenin ilk hattı Türkiye’deki tüketicilere yöneliktir, ikinci hat ise güney 
ve güneydoğu Avrupa’ya doğal gaz ulaştıracaktır. 2020 yılı itibariyle hizmete giren TürkAkım’ın birin-
ci ve ikinci hatlarının her biri 15,75 milyar m3 doğal gaz taşıma kapasitelerine sahiptir [15].

Şekil 38. TürkAkım doğal gaz boru hattı [18]

Türkiye ekonomisi büyüdükçe ve enerji ithalat talebi arttıkça, ülkemiz birkaç tedarikçiye bağımlı kal-
mak yerine alternatif kaynaklar ve tedarikçiler ile pazarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu anlamda yeni 
keşfedilen ve keşfedilecek enerji kaynakları ile Doğu Akdeniz’deki yüksek gaz potansiyeli öngörüleri 
ülkemizin öncelikli seçenekleri arasında görünmektedir [15]. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 
İsrail ve Mısır’ın Doğu Akdeniz’de tespit ettiği kaynakların Avrupa’ya taşınması üzerine çeşitli çabalar 
söz konusudur. Her ne kadar mevcut planlamalar Türkiye’den ziyade Yunanistan üzerinden gazın Av-
rupa’ya taşınması üzerine olsa da yüksek maliyetler nedeniyle şu an bu planlamalar askıya alınmıştır. 
Bu ülkelerde tespit edilen doğal gazın Türkiye üzerinden taşınması fayda-maliyet analizi açısından çok 
daha uygun görünmektedir [15]. Ülkemizin sahip olduğu stratejik konum sebebiyle Orta Asya doğal 
gazının yanı sıra Doğu Akdeniz’deki yüksek gaz kapasitesinin Avrupa ülkelerine aktarımında da öne 
çıkan pozisyonda olduğumuzu söyleyebiliriz.

Tespit edilen doğal gaz rezervleri ve öngörüler neticesinde Doğu Akdeniz doğal gaz ile özdeşleşmiş 
konumdadır. Doğu Akdeniz’de keşfedilecek doğal gaz ve petrol kaynaklarının bölgede dengeleri değiş-
tirme potansiyeli çok yüksektir. Enerji denkleminde doğal gaz dünyada önemli bir role sahiptir ve Doğu 
Akdeniz’deki potansiyel, bu denklemin yeniden yazılmasına yol açmıştır [15]. Ülkemiz de bu denklem 
içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin Mavi Vatan olarak benimsediği bölge içerisinde yapılan 
arama faaliyetleri neticesinde tespit edilecek yeni rezervler bölgedeki gücünü ve etkinliğini her anlam-
da arttıracaktır. Doğu Akdeniz’deki rezervler AB ülkeleri tarafından da yakından takip edilmektedir. 
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Doğal gazda büyük oranda Rusya’ya bağımlı olan AB ülkelerinin keşfedilecek yeni rezervler ile ken-
dilerine alternatif arz güvenliği sağlayıcıları bulabileceklerdir [15]. ABD ise son yıllarda artan üretim 
kapasitesi ve sektöre yaptığı yatırımlar nedeniyle bölgede tespit edilen yeni rezervleri yakından takip 
etmektedir. Piyasadaki gücünü ve fiyat belirleme etkinliğini sürdürmesi açısından bölgedeki denklem 
içerisine dahil olmaya çalışmaktadır. 

Ülkemiz, coğrafi konumu ve enerji alanındaki politikaları ile bölgesindeki ülkeler arasında hem doğal 
gaz hem de petrol hatlarının kesişim noktasında yer almaktadır. Türkiye’nin enerji transferinde avan-
tajlı bir konumda olması nedeniyle enerji arz güvenliğindeki önemi artık kabul gören bir gerçektir [15]. 
Doğal gazın kaynak ülkelerden uluslararası pazarlara taşınması için kurulacak yeni enerji denkleminde 
Türkiye etkin ve hayati bir role sahiptir. Bu yeni denklemde gaz taşıyan diğer ülkeler sürekli değişen 
konumda iken ülkemiz bu denklemde bir sabittir; diğer bir deyişle, stratejik konumu sayesinde yeri 
doldurulamaz durumdadır. Bu nedenle Türkiye gibi arz ve talep eden ülkeler arasında gazın taşınması 
ve depolanmasına katkı yapan ve bu alanda projeler geliştiren ülkeler hem kendi ülkeleri hem de bölge-
lerindeki ülkelerin enerji arz güvenliklerinin temininde önemli rol üstlenmektedir [15].

3.4. Türkiye’nin Enerji Ticaret Merkezi Olma Stratejisi
Ülkemiz son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ile artık enerji köprüsü veya enerji kavşağı olma rolünün 
ötesine geçmekte ve bölgesinde önemli bir enerji ticaret merkezi olma stratejisini ortaya koymaktadır 
[19]. Türkiye’nin toplam ithalatında enerji en yüksek kalemlerden birisidir. Son iki yılın verilerine ba-
kacak olursa 2018 yılında 43,5 milyar dolar (%18,9) olan enerji ithalatı 2019 yılında 41,1 milyar dolar 
(%19,5) olarak raporlanmıştır [19]. Enerji ithalatımız toplam ithalatın yaklaşık %20’sinden sorumludur. 
Mevcut rezerv durumları için ülkemizde tüketilen doğal gazın %98’inden fazlası ithal edilmektedir. 
2018 ve 2019 yılları için Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı sırasıyla 49,7 bcm ve 45,2 bcm’dir. Bu 
bağlamda doğal gazda net bir şekilde dışa bağımlı bir ekonomiden bahsedilmektedir. 

Türkiye’nin ekonomi güvenliği açısından konu ele alındığında, enerji çok önemli bir değişken olmak-
tadır. Şekil 39’da yıllara cari işlemler dengesi sunulmaktadır. Cari işlemler dengesine enerji ithalatının 
etkisini göstermek açısından burada sunulan enerji hariç ve enerji dahil değerler kritik öneme sahiptir. 
Enerji, ülkemiz ekonomisi açısından önemli bir ithalat kalemidir. Yıllık bazda 40-50 milyar dolarlık 
enerji ithalatı kalemi farklı alanlarda değerlendirilebilecek olsa bambaşka bir ekonomik ortamla karşı-
laşmamız mümkün olabilecektir [19].

Enflasyon son dönemde tartışmalı konulardan bir tanesidir ve enflasyonda da temel bileşenlerin yüzde 
katkılarına baktığımızda takip edilen konulardan biri yine enerji konusudur. Enerji maliyeti doğrudan hem 
hane halkında hem de sanayide özellikle üretici fiyatları endeksinde çok önemli bir etkendir. Hane halkında 
ısınma ve diğer yakıt giderleri için enerji konusu son derece önemlidir. Fiyatlar temel bileşeninde yüzde 
katkı bakımından enerji maliyetlerini ve fiyatlandırmalarını sürekli olarak takip etmek gerekmektedir [19].
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Ülkemiz, görece olarak enerjiyi pahalı kullanan ülkelerden bir tanesidir. Yüksek enerji fiyatlandırma-
sına sebep olarak çok sayıda madde sıralanabilir. Bunlardan birisi de geçtiğimiz 20-30 yılın koşulları 
göz önüne alındığında çok doğru olan, ancak günümüz koşullarında artık güncellenmesi gereken al-
ya da-öde hükümlerini içeren petrole endeksli ve uzun vadeli doğal gaz kontratlarımız bulunmakta-
dır. Bu anlaşmalar, yapıldıkları dönem koşulları için alternatifsiz olmakla birlikte artık önümüzdeki 
dönemde sonuçlanacak olmaları nedeniyle ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yeniden ele alınmaları 
gerekmektedir [19]. Bu anlaşmaların günümüz rekabetçi pazar yapısına uygun olarak tasarlanmaları 
gerekmektedir. Türkiye’nin yakın gelecekte sonlanacak doğal gaz anlaşmaları Tablo 11’de gösteril-
mektedir. Önümüzdeki 5 yıl ülkemiz açısından oldukça kritiktir. Hem ekonomi güvenliği hem de enerji 
arz güvenliği tarafında 2021 Nisan ayından itibaren al-ya da-öde hükümlerini içeren kontratlarımızın 
bir kısmı bitecektir. Al-ya da-öde hükümleri sebebiyle bazı dönemlerde kullanmadığımız doğal gazın 
ücretinin ödenmesi zorunda kalınmıştır. Bu durumun yavaş yavaş ortadan kalkacağını görmekteyiz. 
Sonlanacak bu kontratlar sayesinde piyasa koşullarında ticaret merkezlerinde oluşan fiyatlar baz alına-
rak yeni anlaşmalar yapılabilecek bir duruma gelinecektir. Esnek ve daha düşük fiyatlandırma ile doğal 
gaz temin etme imkânı oluşabilecektir. Esas beklenen dönüşüm ise 2026 yılından itibaren karşımıza 
çıkacaktır. 2026 yılından itibaren enerjide ciddi bir ticaret stratejisine ihtiyaç duyulacaktır [19].Yakın 
tarihte süresi dolacak kontratlar incelendiğinde yıllık doğal gaz ithalatımızın üçte biri kadarlık bir kıs-
mına karşılık gelen anlaşmaların 2021 yılı itibariyle biteceği görülmektedir. Bu kontratların bitimini 
takiben Karadeniz’de tespit edilen Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz rezervi ülkemiz açısından önemli 
bir kaldıraç görevi üstlenecektir. Bulunan doğal gaz rezervinin sadece kullanım süresi açısından ele 
alınması konunun çok dar bir çerçeveden değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Tespit edilen doğal 
gazın ekonomik değeri esasen gaz rezervinin ülkemiz açısından sağladığı stratejik avantaj olacaktır. 
Doğal gaz rezervimizi sadece iç pazarda kullanmak yerine EPİAŞ üzerinden ticarileştirme imkanımız 
da söz konusu olabilecektir [19].

Tablo 11. Türkiye’nin uzun dönemli doğal gaz anlaşmaları ([21]’den uyarlanmıştır)

Ülkeler Anlaşma Süresi
(yıl)

Anlaşma Bitiş 
Tarihi

Rusya (Batı Hattı) 23 2021

Cezayir (LNG) 27 2021

Nijerya (LNG) 22 2021

Azerbaycan 15 2022

İran 25 2026

Rusya (Mavi Akım) 25 2028

Rusya (Batı Hattı) 23 2036

Rusya (Batı Hattı) 30 2043

Ülkemiz, enerji köprüsü rolünü geride bırakarak artık bölgesinde enerji merkezi olma vizyonuyla stra-
tejik planlamaları hayata geçirmektedir. EPİAŞ’ın elektrik ve doğal gaz borsasını kurması bu konuda 
yaşanan önemli gelişmelerdendir. Bu yapılanma yakın zaman içerisinde genişleyerek bölgesinde önem-
li bir enstrüman olarak karşımıza çıkabilecektir [19]. Enerjide ticaret merkezi olma konusunda piya-
sanın serbestleşmesi ve esnekleşmesiyle birlikte özel sektörün payının artması gerekmektedir. Enerji 
arz güvenliğinde özel sektörün çok daha ön plana çıkması beklenmektedir. Ancak 2019 yılı verilerine 
bakıldığında ülkemizde doğal gaz ticaretinin %96,4’ü BOTAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. BO-
TAŞ’ın piyasadaki bu yüksek payı ticaret merkezi olma vizyonuyla çelişen bir durum olarak değerlen-
dirilmektedir. BOTAŞ’ın hedef pazar payının 4646 sayılı kanunda belirtilen %20 seviyelerine çekilmesi 
gerekmektedir. BOTAŞ’ın piyasayı yüksek oranda domine ettiği bir durumda özel sektörün piyasada 
aktif rol alması ve liberalleşme adımları da sekteye uğramaktadır [19].
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Petrol ve doğal gaz boru hatlarının ülkemiz üzerinden geçiyor olması kendi başına doğu-batı arasındaki 
enerji ticaretinde ülkemizin etkin rol almasında yeterli değildir. Çok farklı bir vizyon ile ticaret merkezi 
olma yolunda hamlelerin hızla atılması gerekmektedir [19]. Enerjide ticaret merkezi olma yolunda do-
ğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi konusu çok önemlidir (Şekil 40). Serbestleşme süreci üç aşamayı 
içeren eylemlerden oluşmaktadır: (A) Politika düzeyindeki eylemler, (B) Altyapının iyileştirilmesiyle 
ilgili eylemler ve (C) Üçüncü taraf erişimiyle ilgili eylemler [19]. Politika düzeyindeki eylemlerden 
en önemlisi BOTAŞ’ın iletim ve ticaret altyapısının birbirinden ayrıştırılmasıdır. BOTAŞ şu anda hem 
iletim hem ticaret yaparak %96,4 oranında bir tekel durumuna gelmiştir. Özel sektörün daha etkin ve 
rekabetçi seviyede sisteme dahil olması önemlidir. Piyasanın tam açıklığı noktasında da farklı ülkelerle 
yapılan gaz anlaşmalarındaki fiyatlandırmaların paylaşılması, piyasanın liberalleşmesi ve şeffaflığı için 
yapılması gerekenler arasındadır. 

EFET (European Federation of Energy Traders – Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) tarafından 
yayınlanan 2019 raporuna göre ülkemiz Avrupa’daki diğer ticaret merkezlerine kıyasla geri sıralarda 
yer almaktadır (Şekil 41). Ülkemizin puanları son yıllarda artış eğiliminde olmakla birlikte daha ön 
sıralara hızla yükselmesi için yapılması gereken iyileştirmeler yine EFET tarafından tanımlanmaktadır 
[22]. Ülkemizin enerji ticaret merkezi olması için çok ciddi bir fırsat oluşmuştur. Bu fırsatı değerlendir-
mek için ülkemiz yeterli altyapıya sahiptir ve dönüşümün hızlı adımlar ile hayata geçmesi durumunda 
Avrupa’nın öne çıkan ticaret merkezleri arasında ülkemizin de yer alması mümkün olabilecektir [19]. 

DOĞAL GAZ PİYASASININ 
SERBESTLEŞTİRİLMESİ

(A) Politika Düzeyindeki Eylemler

1. BOTAŞ’ın ayrıştırılması
2. BOTAŞ için maliyeti yansıyan bir 

fiyatlandırma mekanizmasına 
geçilmesi

3. Gaz devri
4. İthalat engellerinin kaldırılması
5. Artan sayıda tedarikçiyle etkin 

rekabet
6. DSO’lerinin ayrıştırılması
7. Tam piyasa açıklığı

(C) Üçüncü Taraf Erişimiyle İlgili Eylemler

1. Ticaret kurallarının iyileştirilmesi           
(ŞİD, dengeleme, şeffaflık, raporlama)

2. LNG ve yer altı depolama için ÜTE’nin
geliştirilmesi

(B) Altyapının İyileştirilmesiyle İlgili Eylemler

1. İletim altyapısının özellikle bilgi teknolojileri 
kısımlarının iyileştirilmesi (SCADA, ölçüm 
dengeleme, uzlaştırma)

2. EPİAŞ’ta gün öncesi ticaretinin 
uygulanması

3. Tedarik çeşitlendirilmesi (yeni boru gazı, 
LNG, yer altı depolama veya mevcut 
olanların genişletilmesi)

Şekil 40. Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi ([19]’dan uyarlanmıştır)
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4. TÜRKİYE DOĞAL GAZ ALT YAPISI 

Ülkemizde doğal gaz faaliyetleri geleneksel olarak üretim, iletim ve depolama olarak gerçekleşmek-
tedir. Bunların yanı sıra ülkemizde son yıllarda LNG depolama ve taşıma faaliyetleri ile doğal gaz 
ticareti de gelişmektedir. Doğal gaz esas olarak üretim tarafından (upstream) başlamaktadır. Ülkemizde 
şu an için büyük ölçekte bir üretim faaliyeti bulunmamakla birlikte yeni bulunan rezervin önümüzdeki 
süreçte devreye alınması ve 2023 yılı itibariyle üretimimizin artan bir kapasiteyle başlaması planlan-
maktadır. Üretimden sonraki süreçte doğal gaz boru hatları ile taşınmaktadır. Doğal gazın boru hattı ile 
taşınması işleminde kompresörler vasıtasıyla doğal gaz sıkıştırılmakta ve hatlar üzerinden iletilmekte-
dir. LNG olarak ise hem taşıma hem de depolama yapılabilmektedir. Doğal gaz da benzer şekilde yer 
altı depolama tesislerinde depolanabilmektedir. Ülkemizde doğal gaz iletimi, depolaması, doğal gazın 
ithalatı, toptan satış segmentindeki ticareti ve son kullanıcılara ulaştırılması BOTAŞ tarafından yürütül-
mektedir [23]. Tablo 12’de ülkemizin üretim, tüketim, ithalat ve ihracat değerleri sunulmaktadır. Doğal 
gaz sektörü olarak ülkemiz Avrupa’nın en büyük 5 pazarından birisidir. 45 ile 50 bcm arasında değişen 
yıllık tüketim değerimiz bulunmaktadır. Diğer taraftan doğal gazda ithalata büyük ölçüde bağımlıyız. 
Mevcut tabloda yerli üretimimiz çok sınırlı miktarda iletim sistemimize giriş yapmakta ve tüketicimize 
ulaşmaktadır. Yunanistan’a 762 mcm civarında bir ihracatımız bulunmaktadır [11]. 

Tablo 12. Türkiye doğal gaz piyasasının genel özellikleri ([11]’den uyarlanmıştır)

Tüketim 45,28 bcm Konut:                           14,4 bcm
Sanayi:                          12,4 bcm
Elektrik Üretimi:           11,3 bcm
Hizmet Sektörü:             4,6 bcm
Ulaşım                             0,4 bcm

(%31,79)
(%27,43)
(%24,86)
(%10,17)
(%0,91)

İthalat 45,21 bcm Boru hattı:     35,51 bcm
Rusya:                15,2 bcm
İran:                      7,7 bcm
Azerbaycan:         9,6 bcm

LNG:                15,2 bcm
Uzun dönem:        7,4 bcm
Spot:        5,3 bcm

(%71,92)
(%33,61)
(%17,11)
(%21,20)

(%28,08)
(%16,45)
(%11,63)

Üretim 473 mcm 3 üretim sahası
8 aktif şirket

İhracat 762 mcm Kipi, Yunanistan

Son Kullanıcılar 16,4 milyon 15,8 milyon abone
623 bin serbest tüketici
(2019)

İletim Şebekesi 15850 km 9 kompresör istasyonu
81 il
(2019)

Şekil 42’deki haritada BOTAŞ’ın mevcut petrol ve doğal gaz boru hatları belirtilmektedir. Ülkemizin 
İran, Azerbaycan, Mavi Akım, TürkAkım ve TANAP boru hattı giriş noktalarıyla doğal gaz ithalatı yap-
tığı görülmektedir. Diğer taraftan LNG ve FSRU terminalleri vasıtasıyla da İzmir, Dörtyol ve Marmara 
Ereğli’sinde BOTAŞ ve özel sektör doğal gaz alımı yapmaktadır. BOTAŞ tarafından işletilen toplamda 
16000 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz boru hattımız bulunmaktadır [23]. Harita üzerinde ayrıca 
yer altında doğal gazın depolanmasını ve sisteme verilmesini sağlayan Tuz Gölü ve Silivri yer altı de-
polarımız belirtilmektedir. Boru hattında bulunan toplam dokuz adet kompresör istasyonu 81 ilimize 
doğal gazın iletimini sağlamaktadır. 
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Şekil 42. BOTAŞ doğal gaz ve petrol boru hatları [24]

Ülkemizde Tuz Gölü ve Silivri’de olmak üzere iki adet yer altı doğal gaz depolama tesisi bulunmakta-
dır (Şekil 43). Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama alanı tuz kavernalarından olmaktadır. Şu andaki 
kapasitesi 600 milyon m3 civarındadır. Türkiye’nin yıllık gaz tüketiminin 45-50 bcm olduğu düşünül-
düğünde bu depolama kapasitesi yaklaşık olarak tüketimin 1/50’si kadardır [23]. Ancak önümüzdeki 
süreçte Tuz Gölü depolama tesisinin kapasite artışı projesi ile kapasitenin 5,4 bcm değerine çıkartılması 
hedeflenmektedir. Mevcut durumda Tuz Gölü depolama tesisinin send-out kapasitesi, sisteme günlük 
gaz basma kapasitesi, 20 milyon m3’tür. Türkiye’nin pik günde günlük olarak yaklaşık 200-250 milyon 
metreküp gaza ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde bu talebin 20 milyon m3’ü Tuz Gölü deposundan sağ-
lanabilmektedir. Send-out kapasitesinin 80 milyon m3 değerine çıkartılması hedeflenmektedir. Bir diğer 
yer altı depolama tesisi olan Silivri’nin mevcut kapasitesi yaklaşık 2,5 bcm’dir. Genişleme projesi kap-
samında Silivri tesisinin kapasitesinin 4,6 bcm’e çıkartılması planlanmaktadır. İki depolama tesisinin 
planlanan depolama kapasitesinin 12 bcm seviyesine ulaşması hedef olarak belirlenmiştir. Planlanan 
bu değerlere ulaşılması durumunda doğal gaz tüketimimizin en az %20’lik kısmı yer altı doğal gaz de-
polama tesislerinden karşılanabilecektir. Mevcut send-out kapasitelerinin de benzer şekilde artırılarak 
tüketimin en az yarısının depolama tesislerinden karşılanması hedeflenmektedir. Tuz Gölü ve Silivri yer 
altı depolama tesislerine ait mevcut ve planlanan kapasite değerleri Tablo 13’te sunulmaktadır.

Tablo 13. Yer altı doğal gaz depolama tesislerinin mevcut ve planlanan kapasiteleri ([23]’ten uyarlanmıştır)

Depolama 
Tesisleri

Mevcut 
Kapasite 

Planlanan 
Kapasite

Mevcut 
Send-out

Planlanan 
Send-out

Tuz Golü 600 mcm 5,4 bcm 20 mcm/gün 80 mcm/gün

Silivri 2,481 bcm 4,6 bcm 35 mcm/gün 75 mcm/gün
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Ülkemizde yer altı doğal gaz depolama tesislerine ek olarak LNG depolama ve FSRU (Floating Storage 
and Regasification Unit) tesisleri bulunmaktadır. Marmara Ereğlisi LNG Terminali 1994 yılında BO-
TAŞ tarafından işletmeye açılmıştır. Marmara Ereğlisi LNG terminali 37 milyon Sm3/gün gaz basma 
kabiliyetine sahiptir. Her biri 85000 m3 kapasiteli 3 adet depolama tankına sahip LNG terminalinin üç 
ana fonksiyonu: (i) ithal edilen LNG’yi depolamak, (ii) depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaştı-
rarak Rusya Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı’na sevk etmek ve (iii) kara tankerlerine LNG 
dolumunu gerçekleştirmektir [24]. FSRU gemilerinde sıvı formdaki doğal gaz (LNG) depolanmakta ve 
gazlaştırılarak iletim sistemine aktarılmaktadır Dünya genelinde yapılan uygulamalarda FSRU gemisi 
terminalde sabit halde bulunmaktadır [24]. LNG taşıyan gemi FSRU gemisine yanaşarak bu gemi-
ye LNG transfer etmektedir. FSRU gemisi de hem LNG’yi depolamakta hem de ihtiyaç duyduğunda 
LNG’yi gazlaştırarak iletim şebekesine aktarma fonksiyonlarını icra etmektedir [24]. BOTAŞ’ın Ha-
tay/Dörtyol’daki FSRU terminali 07.02.2018 tarihinde resmi olarak devreye alınmıştır [24]. Dörtyol 
FSRU terminalinde bulunan gemi 263000 Sm3 sıvılaştırılmış doğal gaz depolama kapasitesi ve günlük 
maksimum 20 milyon m3/gün gazlaştırma kapasitesine sahiptir [24]. Yeni satın alınan FSRU gemisiyle 
birlikte günlük gazlaştırma kapasitesinin 28 milyon m3/gün olması planlanmaktadır [23]. Bu tesislere 
ilave olarak BOTAŞ Saros körfezinde yeni bir FSRU terminalinin inşası için mühendislik çalışmala-
rına devam etmektedir. Saros FSRU tesisinin 20 ila 30 milyon m3/gün kapasiteyle devreye alınması 
öngörülmektedir [23]. Şekil 44’te BOTAŞ’ın hali hazırda sahip olduğu ve planlanan LNG ve FSRU 
terminallerinin görselleri sunulmaktadır. 

(a) Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi

(b) Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesisi
Şekil 43. Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesisleri [24]
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(a) Marmara Ereğlisi LNG Terminali

(b) Dörtyol FSRU Terminali

(c) Mühendislik çalışmaları aşamasındaki Saros FSRU terminali

Şekil 44. BOTAŞ’ın sahip olduğu ve planlanan LNG ve FSRU terminalleri [24]
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BOTAŞ’ın sahip olduğu LNG ve FSRU terminallerine ilave olarak EgeGaz’ın kara terminali ile Et-
ki’nin FSRU terminali bulunmaktadır. EgeGaz kara terminalinin günlük gaz basma kapasitesi 40 mil-
yon Sm3/gün, Etki FSRU tesisinin ise günlük gaz basma kapasitesi 28 milyon Sm3/gün’dür [23].

Bunlara ilave olarak Türkiye’den geçen uluslararası doğal gaz boru hatları bulunmaktadır (Şekil 45).  
TürkAkım projesinin 2018 yılında EPC Kontratı yapılmış ve 2020 yılında tamamlanarak hizmete gir-
miştir. TürkAkım projesinde yıllık kapasite 31,5 bcm’dir [23]. Taşınan gazın 15,75 bcm’i Türkiye’de 
kullanılırken kalan kısmı Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine iletilmektedir. TANAP (Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı) projesi kapsamında Türkiye’ye ilk doğal gaz teslimatı 2018 yılında gerçekleşmiş-
tir. Azerbaycan sınırı Türkgözü’nden giriş yapan boru hattının toplam yıllık kapasitesi 31 bcm’dir [23] . 

(a) TürkAkım projesi

(b) TANAP projesi

Şekil 45. TürkAkım ve TANAP projeleri [23]
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Türkiye’nin doğal gaz giriş kapasiteleri Şekil 46’da özetlenmektedir. Rusya üzerinden TürkAkım ve 
Mavi Akım hatları ile 90 milyon m3/gün üzerinde bir giriş kapasitesi bulunmaktadır. Azerbaycan ve İran 
üzerinden ise 45 milyon m3/gün üzerinde bir doğal gaz girişi olmaktadır. Bunların dışında kara LNG ve 
FSRU tesislerimiz ile depolama alanlarımızdan doğal gaz şebekesine girişler bulunmaktadır.

Şekil 46. Türkiye’nin doğal gaz giriş kapasiteleri [24]

Ülkemizdeki doğal gaz altyapısının güçlenmesi hem arz güvenliği açısından hem de fiyat güvenliği 
açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin LNG/FSRU dahil depolama kapasitelerinin yıllar içerisin-
deki değişimi Şekil 47’de gösterilmektedir. Türkiye’nin günlük LNG giriş kapasitesi 2016 yılında 34 
mcm iken 2019 yılı itibariyle 133 mcm’e yükselmiştir. 2023 yılında Saros FSRU tesisinin de devreye 
girmesiyle birlikte LNG giriş kapasitesinin 140 mcm’in üzerine çıkması planlanmaktadır [23]. Bu kapa-
siteye ulaşılmasıyla birlikte sadece LNG girişiyle günlük tüketimin yarısından fazlasının karşılanması 
mümkün olabilecektir [23]. Günlük depolama kapasitelerine bakacak olursak, (Şekil 47b), 2016 yılı 
itibariyle 20 mcm olan günlük depolama giriş kapasitemiz 2019 yılı itibariyle 45 mcm’e yükselmiştir. 
2023 yılı itibariyle günlük depolama kapasitesinin 155 mcm’in üzerine çıkması planlanmaktadır. Diğer 
taraftan toplam depolama kapasitemiz, (Şekil 47c), 2016 yılında 2,3 bcm iken 2019 yılında 3,5 bcm’e 
çıkmıştır. 2023 yılında toplam depolama kapasitesinin 10 bcm üzerine çıkması planlanmaktadır [23]. 
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Şekil 47. LNG/FSRU ve depolama kapasitelerinin yıllar içerisindeki değişimi ([23]’ten uyarlanmıştır)

4.1. Yüzer LNG Uygulamaları
Ülkemizde ilk FSRU uygulaması olan Etki LNG terminali esasen 2010 yılında kara terminali olarak 
tasarlanmış ve projelendirilmiştir [25]. 2015 yılında ülkemizde doğal gaz kesintileri yaşanmakta ve 
özellikle elektrik üretiminin doğal gaz santrallerine yüksek oranda bağımlı olduğu bu dönemde doğal 
gaz arzında ciddi sıkıntılar yaşanabilmekteydi. Ülkemizde doğal gaz giriş noktalarının arttırılması ve 
Rusya dışında alternatif kanallardan doğal gaz tedarik edilmesi dönemin koşulları açısından önem arz 
etmekteydi. Proje geliştirme ve lisanslama süreçlerinin devamında 2015 yılı sonunda bu tesise çok hızlı 
bir şekilde ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkmıştır [25]. Kara terminali projesi bu dönem içerisinde FSRU 
projesine dönüştürülmüş ve 2016 yılı Aralık ayından itibaren FSRU gemisi terminale ulaşmıştır [25]. 
Test ve devreye alma süreci tamamlanarak ilk doğal gaz arzı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı 
Ocak ayından itibaren gemiden gemiye LNG transferi yapan tesiste, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 123 
LNG kargosu yükünü boşaltmıştır. Terminale 9 farklı ülkeden doğal gaz tedarik edilmiş ve şebekeye 
toplamda 10,6 milyar m3 doğal gaz aktarımı gerçekleştirilmiştir [25]. Etki LNG terminali, global LNG 
pazarının ülkemize giriş yaptığı bir nokta olarak faaliyet göstermektedir. 
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Şekil 48’de FSRU terminalinde LNG’nin gazlaştırılması ve şebekeye transferi şematik olarak gösteril-
mektedir. Terminale kabul edilmek üzere getirilen -161,5°C sıcaklıktaki LNG, kargo gemisinden esnek 
hortumlarla bağlanılarak FSRU’ya boşaltılmaktadır. FSRU tanklarında, ihtiyaca ve işletme koşullarına 
göre belli süre depolanan LNG, günlük olarak talep edilen miktarda gazlaştırılarak ölçüm istasyonunda 
kalite ve miktar tespitinden sonra şebekeye verilmektedir [25].

LNG
Kargo

Gemisi
FSRU

İskele
Ölçüm İstasyonuBoru Hattı

Gaz Halinde 
Boru Hattına Alım

Sıvı Halde
LNG Transferi

Şekil 48. FSRU terminalinde LNG transferi [25]

Mevcut durumda Etki Liman FSRU terminalinde görev yapan FSRU gemisinin 4 depolama tankında 
toplam yaklaşık 170 bin Sm3 LNG depolama imkânı bulunmaktadır [25]. Dört gazlaştırma ünitesi ile (3 
+ 1 yedek) günlük baz yükte 21 milyon m3, azami yükte ise yaklaşık 28 milyon m3 şebekeye gaz sağla-
ma kabiliyetine sahiptir. Baz yükte terminalin yıllık gazlaştırma kapasitesi ise 7,5 milyar m3’tür. FSRU 
terminalinin yıllık kapasitesi ülkemizin doğal gaz talebinin yaklaşık %15’ini karşılayabilmektedir. Bu 
kapasite konut abone grubundan toplam 8 milyonun üzerinde abonenin tüketimine karşılık gelmektedir. 
Bu sayı toplam konut tüketiminin ise %60’ına karşılık gelmektedir. Terminalin mevcut gazlaştırma 
kapasitesi AB üyesi 27 ülkeden 16’sının yıllık doğal gaz ihtiyacından fazladır [25]. Etki Liman FSRU 
tesisinin devreye alındığı dönemde dünya üzerinde 24 adet FSRU gemisi bulunmaktaydı [25]. Mevcut 
durumda tüm dünyada hizmet veren FSRU gemi sayısı 36’dır. FSRU gemileri dahil dünyada hizmet 
veren LNG gemi sayısı ise 600’dür. Dünyada aktif kullanımda olan FSRU gemilerinin 30’u FSRU 
olarak tasarlanıp üretilmiş, 6’sı ise LNG taşıma gemisinden FSRU’ya dönüştürülmüştür [25]. 5’i FSRU 
olarak tasarlanmış, 2’si ise LNG taşıma gemisinden dönüşüm olmak üzere toplam 7 gemi ise Kore, 
Çin ve Singapur tersanelerinde inşa halindedir [25]. Önümüzdeki dönemde, mevcut durumda projeleri 
yetişmediği için henüz LNG kargo gemisi olarak kullanılan FSRU’ların da göreve başlaması ile Yüzer 
Terminallerin LNG tedarikinde kullanımının artması beklenmektedir [25]. Ülkemiz, 2019 ve 2020 yıl-
ları (ilk 8 ay) itibariyle, Pakistan, Bangladeş, Çin, Kuveyt ve Brezilya’dan sonra, yüzer terminallerle en 
fazla LNG tedarik eden altıncı ülkedir [25].

2019 yılı için küresel LNG ve boru gazı transferleri Şekil 49’da sunulmaktadır. Burada ticaret hareket-
leri milyar m3 olarak verilmektedir. Boru hatları görece daha kısa mesafelerde gaz taşımacılığına imkân 
verirken LNG ticareti pazarın daha küresel bir yapıya kavuşmasına imkân sağlamaktadır. Küresel LNG 
taşımacılığının kapasitesinin artmasıyla birlikte pazarlar arasında fiyatlandırma birbirinden daha fazla 
etkilenmiş ve küresel ölçekte doğal gaz piyasaları birbirine bağımlı hale gelmiştir [25]. Yerel pazarlar 
bu şekilde küresel dinamiklere bağımlı hale gelirken LNG piyasasında meydana gelen gelişmeler boru 
gazının fiyatlandırılmasında belirleyici rol oynamaktadır [25].
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Şekil 49. Küresel boru gazı ve LNG ticareti ([2]’den uyarlanmıştır)

Küresel ölçekte terminal kapasitelerine bakılacak olursa, 2011 yılında 640 milyon ton/yıl seviyesinde 
olan gazlaştırma kapasitesi, 2019 yılı itibariyle 920 milyon ton/yıl seviyesine yükselmiştir (Şekil 50). 
Sıvılaştırma tesislerinin kapasitesi ise aynı dönemde 278 milyon ton/yıl seviyesinden 427 milyon ton/
yıl’a artış göstermiştir [25]. Şekil 51’de ise küresel doğal gaz ticaretinde yerel tüketim, boru hattı ve 
LNG’nin payları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Doğal gazın %60 ila %75 arasında değişen mik-
tarı yerinde tüketilmektedir. Kalan kısım ise boru hattı ve LNG ile küresel ticarete dahil olmaktadır. 
Geçmiş yıllarda doğal gaz ticaretindeki LNG payı boru gazına göre düşük seviyelerde iken son yıllarda 
LNG’nin küresel gaz ticaretindeki payı artış eğilimindedir. Uluslararası Gaz Birliği (IGU) tarafından 
yapılan 2040 öngörülerine göre, LNG ticareti 2030 yılından itibaren boru hattıyla taşınan doğal gaz 
miktarının üzerine çıkacaktır. Buna göre LNG ticaret hacminin 2018 yılına göre yaklaşık iki kat artış 
göstererek 729 milyar m3 seviyelerine ulaşması beklenmektedir (Şekil 52).
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Şekil 50. Küresel terminal kapasiteleri ve LNG ticareti ([25]’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 51. Küresel doğal gaz ticareti ([25]’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 52. Küresel doğal gaz ticareti öngörüsü ([25]’ten uyarlanmıştır)

Ülkemizde boru gazı ile ithal edilen doğal gaz ile LNG ithalatının 2014 – 2020 arasındaki değişi-
mi Şekil 53’te sunulmaktadır. LNG ithalat miktarının özellikle 2016 yılından itibaren devreye alınan 
FSRU terminalleriyle birlikte yükseliş trendine girdiği görülmektedir. İlk defa 2020 yılı Mart ve Mayıs 
aylarında LNG ithalatımız boru gazı ithalatını geçmiştir [25]. LNG ithalatıyla birlikte ülkemize komşu 
ülkeler dışında farklı kaynaklardan doğal gaz girişinin önü açılmıştır. Bunun bir sonucu olarak İran ve 
Rusya’dan boru hatlarıyla ithal edilen doğal gaza bağımlılığımız %70 seviyelerinden hızla düşmüş ve 
2020 yılı ilk 7 aylık verilere göre %32 seviyesindedir (Şekil 54). LNG ithalat kalemindeki artış, reka-
betçi doğal gaz tedarikine imkân sağlayarak fiyatlandırmayı da olumlu yönde değiştirmektedir [25]. 
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Şekil 53. Ülkemizde boru gazı ve LNG ithalat miktarları ([25]’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 54. İran ve Rusya doğal gazının toplam ithalattaki payı ([25]’ten uyarlanmıştır)

FSRU terminalleriyle ilgili temel beklentiler aşağıdaki şekilde özetlenebilir [25]:

•	 Önümüzdeki dönemde yüksek kapasiteli FSRU gemileri ve LNG terminalleri yerine daha kü-
çük kapasitede (small scale) tesislerin kurulması,

•	 LNG’nin gemilerde yakıt olarak kullanımının yaygınlaşması,

•	 Gemi üzerinde LNG yakıtlı elektrik üretim tesislerinin sayısının artması,

•	 Kore’deki iki büyük tersanenin birleşmesi ve Katar tarafından yaptırılacak yeni gemilerin sipa-
rişi ile bu tersanelerin sipariş için uygun slotlarının kalmaması neticesinde, kısa ve orta vadede 
FSRU üretim süre ve maliyetlerinin artması.
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5. TÜRKİYE DOĞAL GAZ POTANSİYELİ

Bu kısımda Karadeniz bölgesinde ve Karadeniz sığ ve derin sularındaki petrol/doğal gaz rezervleriyle 
ilgili değerlendirmenin yanı sıra Doğu Akdeniz’de geçmişten günümüze ortaya çıkartılan rezervler ve 
gelecek öngörüleri tartışılmaktadır. Son olarak dünyada şeyl gazın (kaya gazı) gelişim süreci ve ülke-
mizde bu kapsamda yürütülen çalışmalar ve potansiyelimiz sunulmaktadır. 

5.1. Karadeniz Doğal Gaz Potansiyeli
Karadeniz kara ve deniz alanlarında hidrokarbon arama çalışmaları uzun yıllardır devam etmektedir. 
Akçakoca sığ deniz alanında çok sınırlı bir gaz önceden keşfedilmiş olsa da en önemli keşif Ağustos 
2020’de Romanya-Türkiye sınırında Tuna nehrinin oluşturduğu denizaltı yelpazesi de denilen Tuna-1 
kuyusunda yapılmıştır. Raporun bu kısmında, Karadeniz’in hidrokarbon potansiyeli bilimsel çalışmalar 
temelinde ortaya konulacak, petrol-gaz arama faaliyetleri irdelenecek ve Sakarya sahasındaki potansi-
yel rezerv değerlendirilecektir [26]. 

5.1.1. Kara Alanlarındaki Havzaların Hidrokarbon Potansiyeli 
Karadeniz’deki en yaşlı havza Paleozoik yaşlı İstanbul-Zonguldak Havzası’dır. Bu havza İstanbul’un 
batısındaki Çatalca’dan Kastamonu Çide ve Araç’a kadar uzanmaktadır (Şekil 55). Paleozoik havza içe-
risindeki Siluriyen yaşlı şeyllerin orta-iyi petrol ve ıslak gaz-kondensat potansiyeli bulunmaktadır [27]. 
Aynı şekilde Paleozoik yaşlı havza içinde Zonguldak Ereğli ile Kastamonu Cide arasında Karbonifer 
yaşlı deltaik şeyl ve kömürlerin zayıf biyojenik gaz, petrol ve ıslak gaz-kondensat potansiyeli vardır 
[28-30]. 

Paleozoik yaşlı havza üzerinde Ulus havzası bulunmaktadır (Şekil 55). Ulus havzası içerisindeki Alt 
Kratese yaşlı Ulus Formasyonu şeyllerinin ve karbonat çamur taşlarının orta-iyi petrol ve ıslak gaz-kon-
densat potansiyeli bulunmaktadır ([28] ve [31]). Diğer bir havza Samsun-Sinop havzasıdır. Bu havza 
Ulus Havzası ile aynı yaşta olup, Çağlayan formasyonuna ait şeyllerin orta, iyi petrol, ıslak gaz-konden-
sat ve kuru gaz (termojenik gaz) potansiyeli vardır [32-35]. İstanbul Zonguldak havzasındaki Siluriyen 
şeyllerini ve şeyllerden oluşan hidrokarbonları test eden herhangi bir kuyu açılmamıştır. Karbonifer 
yaşlı şeyl ve kömürleri test için 4 adet konvansiyonel ve 11 adet konvensiyonel olmayan (CBM) kuyu 
açılmış olmasına rağmen herhangi bir üretim yapılamamıştır [29]. Ayrıca, Ulus Havzasında 3 kuyu 
[31] ve Samsun-Sinop havzasında ise 15 kuyu açılmış ve kuyulardan üretim yapılamamıştır [35]. Fakat 
bahsedilen havzalardaki potansiyellerin yeni teknolojiler ve arama stratejileri ile yeniden test edilmesi 
gerekmektedir [26].

5.1.2. Deniz Alanındaki Havzaların Hidrokarbon Potansiyeli 
Karadeniz deniz (offshore) alanı Foros-Küre, Andrusov-Arkhangelsky ve Shatsky sırtları ile bölünen 
Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Tuapse havzalarından oluşmaktadır (Şekil 55 ve 
Şekil 56). Söz konusu deniz alanlarındaki havzalarda Oligosen-Miyosen ve Pliocene-Güncel yaşlı kı-
rıntılı çökeller bulunur (Şekil 56).

Karadeniz deniz havzalarında geçmişten günümüze çok sayıda sondaj faaliyeti yürütülmüştür. İlk son-
dajlar sığ denizel alanda açılan Karadeniz 1 ve İğne Ada 1 kuyularıdır. Takip eden süreçte Limanköy 
1 ve 2 sondajları açılmıştır. Akçakoca, Ayazlı ve Akkaya sığ deniz gaz sahalarında yapılan sondajlarla 
çok düşük de olsa ilk gaz üretimi yapılmaya başlamıştır. Bu gazların kaynağı tartışmalı olup, karbonifer 
şeyl ve kömürlerinden türemiş olmalıdırlar ([29] ve [30]). Bu üretimden sonra Karadeniz’de 2013 yı-
lına kadar dünyanın en önemli petrol şirketleriyle iş birlikleri yapılarak çok sayıda derin ve ultra derin 
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deniz sondaj faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İlk olarak BP ile Hopa-1 kuyusu, ExxonMobil ile Sinop-1 
kuyusu ve Chevron ile Yassıhöyük kuyusu açılmıştır. Ayrıca Türkiye Petrolleri (TP) kendi imkanları 
ile Sürmene, Ağva, Cidde, Kastamonu, Çatalca kuyularını açmasına rağmen yeni keşif yapılamamıştır 
[26]. Uzun bir aradan sonra nihayet Ağustos 2020’de açılan ultra derin deniz Tuna-1 kuyusunda gaz 
keşfi yapılmıştır (Şekil 55).

Şekil 55. Karadeniz havzaları ve deniz alanında delinen kuyular ile keşfedilen gaz sahaları [26]
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Şekil 56. Karadeniz offshore alanındaki sırtlar, havzalar ve sedimentler ([37]’den uyarlanmıştır)

Tuna-1 kuyusunun tespitine kadar TP ve ortakları tarafından yapılan sondajlarda Alt Oligosen yaşlı şey-
llerden oluştuğu düşünülen petrol ve gaz üretilmeye çalışılmıştır. Hazar Denizi’nde ve Kafkasya’da Alt 
Maykop birimi olarak bilinen şeyllerden oluşan petrol ve doğal gaz üretilmesinden ötürü bu seviyeler 
delinmiştir. Bununla birlikte Şen [35] ve Şen [38] çalışmalarında ortaya konulan verilere göre Karade-
niz’deki Alt Oligosen yaşlı Alt Maykop birimi zayıf petrol ve gaz potansiyeli içerirken, Üst Maykop 
olarak bilinen Alt Miyosen yaşlı birimler iyi ve çok iyi biyojenik gaz potansiyeli içermektedir. Bu ve-
riler daha sonra birçok araştırmacı tarafından yapılan çalışmalar ile de doğrulanmıştır ([39]–[42]). Söz 
konusu son çalışmalara göre Alt ve Üst Oligosen’de Karadeniz’de zayıf petrol ve gaz potansiyel vardır. 
Fakat Alt Miyosen’de kaynak potansiyel indeksi (Source Potential Index, SPI) 7 gibi yüksek değerdedir 
(Şekil 57). Ayrıca hem soğuk hem de sıcak ısı akısı modellerinde Alt Miyosen (Aquitaniyen) yaşlı bu 
potansiyel kaynak kayalar sığ alanlarda olgun değildir (immature) ve sadece biyojenik gaz potansiyeli 
içerirlerken, Tuna nehrinin aktığı delta ve denizaltı yelpazesi çevresinde petrol ve termojenik ıslak 
gaz-kondensat ile kuru gaz oluşturacak olgunluğa ulaşmışlardır (Şekil 58). Ancak, bu kaynak kayalar 
içindeki organik maddeler genelde Tip III olup, düşük petrol oluşturma potansiyellerine sahip değildir-
ler [38]. Önemle belirtilmelidir ki burada sunulan sonuçlar daha önceden Karadeniz sahillerine yakın 
açılan sondaj kuyularından neden üretim yapılamadığını açıkça göstermektedir [26]. Ayrıca, Tuna nehri 
deltasının devamındaki denizaltı yelpazesinde ultra derin denizde açılan Tuna-1 kuyusunda gerçekleş-
tirilen gaz keşfini de açıklamaktadır [26].
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Şekil 57. Karadeniz ve çevresi petrol ve doğal gaz potansiyellerinin değerlendirilmesi ([39], [40])
 (Değerler SPI değerleri olup, Kaynak Potansiyel Indeksini belirtmektedir.)
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Şekil 58. Karadeniz’deki kaynak kayaların gömülmesi ile gelişen olgunluğa bağlı hidrokarbon oluşumu ve göçünün 
modelleme sonuçları [41].
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5.1.3. Üst Maykop Deltayik Kaynak Kayalarının Hidrokarbon Potansiyeli 
Önceki bölümde belirtildiği gibi Alt Miyosen yaşlı Üst Maykop seviyeleri iyi ve çok iyi gaz potansi-
yeline sahiptir ([35], [38]–[40]). Delta düzlüğünde çökelmiş olan bu birimlere ait şeyl ve kömürlerden 
Malkara, Kumbağ, Tekirdağ, Ağaçlı ve Şile’den (Şekil 59) alınan numunelerin analizlerine göre [38] 
toplam organik madde (TOC) miktarı şeyller için %16,22 ve kömürler için %45,53 değerlere kadar 
çıkmaktadır (Tablo 14). Bu şeyl ve kömürlerin olgunluk değerleri (Tmax) Şile’de maksimum 422°C, 
Ağaçlı’da maksimum 427°C’dir. Dolayısı ile Batı Karadeniz sahillerinde bu kaynak kayalar olgun de-
ğildir (immature). 

Şekil 59. Alt Miyosen yaşlı şeyl ve kömürden oluşan kaynak kayaların fotoğrafları  
(a) Malkara, (b) Kumbağ, (c) Ağaçlı, (d) Şile [38].

ExxonMobil petrol şirketine ait Deep Water Challenger isimli sondaj gemisi 2013 yılında ultra derin 
Sinop-1 kuyusunu açtıktan hemen sonra Romanya açıklarındaki Domino-1 kuyusunda Karadeniz’in ilk 
derin deniz doğal gaz keşfini yapmıştır (Şekil 60) ([41-42]). Tuna nehri deltasının derin deniz kısmın-
daki kanal kumlarında tespit edilen bu keşfi Polshkov ve Lira kuyuları keşifleri izlemiştir.

Domino kuyusunu da içeren Neptün derin deniz gaz sahasında ExxonMobil-Petrom 84 milyar metre-
küp gaz rezervi keşfi ilan etmişlerdir. Türkiye Petrolleri Domino-1 kuyusu güneyinde Fatih isimli ultra 
derin deniz sondaj gemisi ile Tuna-1 kuyusunu delerek doğal gaz keşfini gerçekleştirmiş ve rezervini 
320 milyar m3 olarak ilan etmiştir. Daha sonradan bu rezerv 405 milyar m3 olarak yenilenmiştir. Tuna 1 
keşfi Tuna deltasının derin denize kanallarla döküldüğü denizaltı yelpazesi kısmında yapılmıştır. Tuna 
nehri Romanya kıyılarından Karadeniz’e döküldüğü bölgede bir delta oluşturmakta ve devamında da 
ülkemiz karasularına kadar uzanan bir denizaltı yelpazesi (submarine-fan) meydana getirmektedir (Şe-
kil 61).
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Tablo 14. Üst Maykop birimlerinin TOC-Piroliz analiz sonuçları ([38]’den uyarlanmıştır)

Örnek
Kodu

TOCa

(wt%)

S1
a

mg HC/g 
örnek

S2
a

mg HC/g
örnek

S3
a

mg HC/g
örnek

Tmax
(°C)

HIa

mg HC/g
org C

OIa

mg HC/g
org C

KT1 6,28 0,08 6,67 3,56 433 106 57
KT2 5,38 0,07 5,59 3,81 431 96 35
KT3 19,59 0,59 20,67 22,30 429 106 114
KT4 4,97 0,09 1,69 8,21 438 34 165
KT5 0,09 0,01 0,02 0,90 431 22 100
KT6 32,52 1,29 70,07 24,95 411 215 77
KT7 8,09 0,18 3,83 8,56 427 47 106
KT8 0,30 0,00 0,08 0,23 441 27 77
KT9 0,62 0,01 0,22 0,42 421 35 68

KT10 0,10 0,00 0,01 0,19 446 10 190
KT11 0,48 0,00 0,13 0,31 449 27 65
ME1 0,56 0,01 0,24 0,20 423 43 36
ME2 0,79 0,02 0,47 0,28 432 59 35
ME3 0,61 0,01 0,32 0,31 422 52 51
ME4 0,59 0,01 0,21 0,40 423 36 68
ME5 0,62 0,01 0,36 0,51 439 58 82
ME6 0,49 0,00 0,23 0,26 435 47 53
ME7 1,17 0,03 2,11 0,37 428 180 32
ME8 16,22 0,27 9,53 13,44 423 59 83
ME9 0,32 0,00 0,09 0,20 437 28 62

ME10 0,19 0,01 0,06 0,11 436 32 58
ME11 37,48 3,65 65,67 30,61 384 175 82
AK1 35,72 2,62 78,36 30,17 392 219 84
AK2 32,26 2,63 69,83 11,03 425 216 34
AK3 30,93 2,89 80,05 33,17 392 259 107
AK4 0,68 0,04 0,49 0,82 427 72 121
AK5 0,02 0,01 0,05 0,17 N/A 250 850
AK6 38,76 2,36 90,31 19,70 362 233 51
AK7 32,63 2,05 48,54 37,54 391 149 115
AK8 39,45 2,92 98,34 18,88 358 249 48
AK9 0,24 0,03 0,11 0,47 356 46 196

AK10 1,97 0,04 1,10 1,70 425 56 86
SL1 0,04 0,00 0,03 0,16 355 75 400
SL2 0,02 0,00 0,03 0,18 N/A 150 900
SL3 1,21 0,40 3,11 0,46 381 257 38
SL4 0,06 0,00 0,02 0,30 422 33 500
SL5 45,53 11,34 132,95 27,66 367 292 61
SL6 34,08 2,03 41,89 40,57 381 123 119
SL7 35,14 2,36 54,38 39,22 405 155 112
SL8 35,07 3,20 90,19 42,11 400 257 120
SL9 14,80 1,22 6,26 13,91 351 42 94

aTOC = toplam organik madde, S1 = örnekteki uçucu organik bileşiklerin miktarı; S2 = Kerojenin termal 
parçalanmasından üretilen HC bileşikleri; S3 = Kerojenden üretilen CO2 miktarı; Tmax = maksimum ke-
rojen dönüşüm oranında piroliz sıcaklığı; HI = hidrojen indeksi; OI = oksijen indeksi; N/A = çok düşük 
TOC değerinden ötürü anlamsız olarak değerlendirilen veri.
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Şekil 60. (a) Tuna Nehri deltasında tespit edilen derin deniz gaz sahaları [41], (b) Domino 1 kuyusu üretim modeli [42]
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(a)

(b)

(c)

Şekil 61. Tuna nehrinin oluşturduğu denizaltı yelpazesi (a) uzaktan, (b) yakından ve (c) istifi [43].
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Şekil 62 tipik bir denizaltı yelpazesinin 3 boyutlu görüntüsünü göstermektedir [44]. Denizaltı yelpaze-
sindeki kanallar arası düşük enerjili alanlarda çökelen çoğunlukla karasal kökenli (Tip III) ve yer yer 
denizel kökenli (Tip II) organik maddece zengin şeyller gaz ve az miktarda petrol üretmektedir. Bu gaz 
ve petroller denizaltı yelpaze dağıtım kanallarında çökelen gözenekliliği yüksek çakıl ve kumların içine 
göç ederek yüksek miktarda gaz ve petrol rezervi oluşturmaktadır. Tuna-1 kuyusunda tespit edilen gaz 
rezervinin de esas olarak bu kanallar içerisinde yer alan çakıl ve kumlarda bulunduğu öngörülmektedir. 
Tespit edilen kuyunun çevresindeki geniş bir bölgede denizaltı yelpazesinin kanalları uzandığı için (Şe-
kil 61) açılacak yeni kuyular ile yeni doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesi mümkündür [26].

Şekil 62. Trakya havzasında bulunan Eosen yaşlı denizaltı yelpazesinin 3 boyutlu modeli [44].

ABD Batı Teksas’ta bulunan Permiyen Havzası’nda ve Doğu Akdeniz’de bulunan denizaltı yelpazeleri 
bu tür sistemlerin yüksek hidrokarbon potansiyelinin anlaşılması açısından önemli iki örnektir. Günü-
müzde dünyanın en büyük ikinci petrol sahası konvansiyonel olmayan üretimle birlikte Batı Teksas’ta 
bulunan Permian havzası olmuştur. Bu havzada 3,83 milyon varil/gün petrol ve 12,963 mmcf/gün doğal 
gaz üretimi yapılmaktadır [45]. Bu üretimler çoğunlukla denizaltı yelpazesinden gerçekleştirilmektedir 
(Şekil 63). 
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Şekil 63. Batı Teksas, ABD Permian Havzası denizaltı yelpazesi [45].

Nil Deltasında yüksek miktarda hidrokarbon tespit edilmiştir. Ancak, son yıllarda yapılan aramacılık 
çalışmaları ile deltanın olduğu alanlardan ziyade deltanın devamında oluşan denizaltı yelpazesindeki 
rezervlerin daha büyük olduğu tespit edilmiştir (Şekil 64). ABD Jeoloji Dairesi (USGS) değerlendirme-
sine göre Nil Deltası 1,288 milyar varil petrol ve 2,574 milyar ft3 gaz, Nil denizaltı yelpazesi ise 0,475 
milyar varil petrol ve 217,313 milyar ft3 gaz potansiyeli içermektedir [46]. Nil deltasının devamında 
yer alan Zohr sahasında Tuna-1 kuyusunun 30 katı büyüklükte bir rezerv tespit edilmiştir. Nil deltası 
devamında oluşan denizaltı yelpazesi ile Tuna deltasının devamında oluşan kanallar birbirlerine çok 
benzer yapıdadır. Bu nedenle ülkemizin hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de yoğun olarak denizal-
tı yelpazesi kanalları çevresinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırmalıdır. Ülkemizin oluşturduğu Mavi 
Vatan sınırlarının Nil deltasının devamında oluşan denizaltı yelpazelerini kapsayacak şekilde çizilmesi 
önemlidir. Bu yelpazelerdeki hidrokarbonlardan faydalanabilmemiz Kıbrıs’taki egemenlik haklarımı-
zın iyi kullanılması ve Mısır ile yapılacak deniz alanları paylaşım anlaşması ile yakından ilişkilidir. ENI 
30 trilyon ft3 rezerve sahip Zohr sahası için 10,6 milyar dolar harcamıştır. 14 kuyu açılmış ve 3,2 milyar 
ft3/gün gaz üretimi yapılmaktadır. Bölgeye daha fazla yatırımın gelmesi beklenmektedir. BP Shah Deniz 
2 Gas projesi için 28 milyar dolar harcama yapmıştır. Üretim yıllık 16 milyar m3’tür. 26 kuyu açılarak 
585 km deniz içi boru hattı ve 500 km karada gaz boru hattı yapılmıştır. Sakarya Sahası için de 10 mil-
yar dolar üretim yatırımı ve ileri teknoloji kullanımı gerekecektir [26].

Sonuç olarak Karadeniz (ve hatta Akdeniz’de) denizaltı yelpazesi bölgelerinde arama/üretim faaliyet-
lerinin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Yeni nesil petrol arama-üretim yöntemleri kullanarak (yapay 
zekâ ve veri madenciliği) sismik, kuyu ve karot ölçümlerinden oluşturulacak veri setleri ile yapay zekâ 
algoritmaları kullanılarak petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespitine yönelik kapsamlı araştırmaların 
denizaltı yelpazeleri odaklı şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir [26].
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   (a)      (b)

Şekil 64. (a) Nil Deltası ve denizaltı yelpazesi ile petrol gaz sahaları [46], (b) Güncel gaz sahaları [26]. 

5.2. Doğu Akdeniz Doğal Gaz Potansiyeli
Doğu Akdeniz’de ilk doğal gaz keşfi 1967 yılında Mısır’da karada Nil deltasında çok küçük bir sahada 
gerçekleştirilmiştir. Akdeniz’de keşfedilen ilk saha ise 1969 yılında tespit edilen Abu-Qir sahasıdır. 
1969 yılından günümüze kadar Doğu Akdeniz’de çok sayıda keşif yapılmış ve 60 yıl öncesinde doğal 
gaz olmayan bir bölgeden, artık çok yüksek miktarda doğal gaz rezervinin olduğu bir bölge konuşul-
maktadır [47]. 1967 yılındaki ilk kara rezervi ve 1969 yılındaki ilk deniz rezervi de dahil olmak üzere 
61 yıl içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 5 trilyon m3 doğal gaz keşfedilmiştir [47]. Keşfedilen top-
lam rezerv miktarı yaklaşık olarak Norveç’te bugüne kadar keşfedilen doğal gaz miktarına eşdeğerdir.  

Doğal gaz konusunda Doğu Akdeniz’i ilgi çekici yapan husus esas olarak 60 yıllık süreçte gerçekleşti-
rilen keşiflerden ziyade, özellikle son 20 yılda tespit edilen keşiflerdir. Bahsedilen 5 trilyon m3 toplam 
doğal gaz rezervinin üçte ikisi son 20 yıllık süreçte keşfedilmiştir [47]. Tablo 15’te son yirmi yıllık 
dönem içerisinde keşfedilen doğal gaz sahaları ve bu sahaların tahmini rezerv miktarları sunulmakta-
dır. Son 20 yıllık dönemde Azerbaycan’ın şu anda sahip olduğu doğal gaz rezervine eşdeğer miktarda 
gaz Doğu Akdeniz Bölgesi’nde keşfedilmiştir. Esas olarak Doğu Akdeniz’de keşfedilmesi umulan do-
ğal gaz potansiyelinin büyüklüğü bu bölgeyi önemli kılmaktadır. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu 
(USGS) tarafından Mısır açıklarındaki Nil Deltası havzası ile Levant havzasındaki doğal gaz ve petrol 
potansiyeli 2010 yılında yayınlanan iki farklı rapor ile değerlendirilmiştir [47]. Nil Deltası havzası ve 
Levant havzalarından teknik olarak çıkarılması mümkün doğal gaz miktarı 10 trilyon m3 olarak tahmin 
edilmiştir [47]. Bu tahmini değer Doğu Akdeniz’in sadece bir kısmını içermektedir. Doğu Akdeniz’in 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki bölgesi için de GKRY yetkililerin yaptığı bir ça-
lışma bulunmaktadır. İlgili alanda 1,7 trilyon m3 doğal gaz potansiyelinin olduğu yetkililer tarafından 
açıklanmıştır [47]. Tahmini doğal gaz rezervi belirtilen bu alanlar Şekil 65’te belirtilmektedir. Doğu 
Akdeniz’e daha bütüncül olarak bakılacak olursa esasen Türkiye’nin kıta sahanlığı, Mısır’ın batısı ve 
Yunanistan’ın güneyinde de potansiyel sahalar bulunmaktadır. Bu konuda uluslararası ölçekte kurum-
ların yaptığı çok fazla çalışma bulunmamakta ve daha çok yerel ölçekte araştırma faaliyetleri yürütül-
mektedir.
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Tablo 15. Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal gaz sahaları ve rezerv miktarları ([48]’den uyarlanmıştır)

Ülkeler Doğal Gaz 
Sahası Keşif Tarihi Rezerv Miktarı 

(bcm)

İsrail

Noa 1999 28

Mari-B 2000 42

Dalit 2009 14,1

Tamar 2009 283

Leviathan 2010 623

Dolphin 2011 2,2

Shimshon 2012 8,4

Tanin 2012 33,9

Karish 2013 50,9

GKRY Afrodit 2011 198

Filistin Gaza Marine 2000 28,3

Mısır Zohr 2015 850

Suriye ** ** 240

Lübnan ** ** 850

Ürdün ** ** 6

Şekil 65. Doğu Akdeniz’de tahmin edilen doğal gaz ve petrol rezervleri ([49]’dan uyarlanmıştır)
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Şekil 66’da Doğu Akdeniz’deki mevcut ve tahmini doğal gaz kaynakları ile Kuzey Denizi ülkeleri 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Doğu Akdeniz’de şu ana kadar üretilmiş doğal gaz miktarı (Cum-
PROD), şu andaki rezervler (Reserves) ve şu an ekonomik olmayan ancak ilerideki bir tarihte çıkartıl-
ması mümkün olan gaz miktarının (Contigent resources) toplamına bakıldığında Doğu Akdeniz’deki 
keşifler Norveç’teki keşiflerle eşdeğerdir. Ancak Doğu Akdeniz’i doğal gaz açısından önemli kılan sa-
dece mevcut keşifler değil, keşfedilmesi beklenen miktarlardır (Prospective resources). Keşfedilmiş 
ve keşfedilmesi beklenen toplam doğal gaz potansiyeli değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz, Norveç’e 
kıyasla çok daha fazla gaz potansiyeline işaret etmektedir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’in potansiyelini 
sadece Norveç ile karşılaştırmak yeterli olmayabilir. Norveç’in de içerisinde bulunduğu Kuzey Denizi 
ülkelerinin toplam doğal gaz potansiyelleri ile Doğu Akdeniz’in karşılaştırılması yine Şekil 66’da su-
nulmaktadır. Kuzey Denizi ülkeleri olarak burada Norveç, Hollanda, İngiltere ve Danimarka göz önüne 
alınmaktadır. Keşfedilmiş ve keşfedilmesi beklenen doğal gaz miktarının toplamına bakıldığında Doğu 
Akdeniz’deki doğal gaz miktarı ile Kuzey Denizi ülkelerinin toplam miktarları eşdeğerdir. Bu karşılaş-
tırma Doğu Akdeniz doğal gaz potansiyelinin önemini vurgulamak açısından oldukça önemlidir [47].
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Şekil 66. Doğu Akdeniz ve Kuzey Denizi ülkelerinin tahmini doğal gaz kaynakları açısından karşılaştırılması[49]

Doğu Akdeniz’deki potansiyelin daha bütüncül olarak ele alınması için konvansiyonel olmayan katego-
ride yer alan Gaz Hidratların da göz önüne alınması gerekmektedir. Gaz hidratları konusunda özellikle 
son yıllarda geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir [50]. Doğu Akdeniz’de iki yerde büyük gaz 
hidrat potansiyelinin olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan bir tanesi Meis adasının hemen güneyinde 
diğeri ise Girit adasının güneyindedir [47]. Bu alanlarda tespit edilen rezerv miktarları farklı çalışmalar 
için değişiklik göstermektedir. Her ne kadar gaz hidrat şu anda ticari olarak çıkartılamasa da Doğu Ak-
deniz ve Karadeniz’deki gaz hidrat potansiyelinin yakın gelecekte etkin bir şekilde değerlendirilmesi 
ülkemiz açısından önemlidir. Ülkemizde gaz hidrat araştırmalarına yönelik sürdürülen faaliyet alanları 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından hazırlanan güncel raporda sunulmaktadır [50]. 
Raporda ülkemizde gaz hidratları araştırma çalışmalarının yürütüldüğü bölgeler detaylı olarak değer-
lendirilmekte (Şekil 67) ve ülkemizin gaz hidrat yol haritası kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır [50]. 
Karadeniz’deki gaz hidrat potansiyelinin kullanımına yönelik yürütülen güncel bir çalışma ayrıca Bö-
lüm 7.2’de detaylı olarak sunulmaktadır.
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Şekil 67. Ülkemizde gaz hidrat araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeler [50]

Şekil 68’de Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri gösterilmektedir. 
Burada öne çıkan ülkeler Mısır, İsrail ve GKRY’dir. Tarihsel olarak bakıldığında Doğu Akdeniz’de ya-
pılan keşiflerin büyük bölümü ilk olarak Mısır açıklarında derin denizlerde gerçekleştirilmiştir. Ancak 
son 2 yıla kadar sadece Mısır’ın Akdeniz’deki karasularının doğu bölgelerinde arama faaliyetleri yapıl-
maktaydı [47]. 2019 yılından itibaren Mısır’ın Akdeniz’deki karasularının batı bölgelerinde de arama 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik ExxonMobil ve Chevron firmaları parseller almıştır [47]. 
Bu firmaların yanı sıra BP ve Shell gibi önde gelen diğer firmaların da ilgisi şu ana kadar bakir bölge 
olarak nitelendirilen Mısır’ın batı bölgelerindedir. Bu bölgelerde yüksek miktarda doğal gaz rezervleri-
nin tespit edilmesi beklenmektedir. 

Şekil 68. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri [51]
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İsrail, Akdeniz’e komşu diğer ülkelerin sahip olduğu doğal gaz kaynaklarının kendi deniz sularında da 
olması ihtimaline karşın 1948’den bu yana arama faaliyetleri yürütmektedir [47]. İsrail milyarlarca do-
lar harcama yaparak 350’ye yakın sondaj yapmış ve nihayetinde çok yüksek kapasitelere sahip sahaları 
keşfetmişlerdir. İsrail’de ilk doğal gaz keşfi 1999 yılında Noa’da gerçekleşmiştir. Takip eden dönemde 
Şubat 2000’de Mari-B keşfi yapılmıştır. Leviathan sahası Aralık 2010’da, Tamar sahası ise 2019 yılında 
tespit edilmiştir [47]. GKRY’nin İsrail ile deniz sahalarının sınırında yer alan Afrodit sahasını keşfet-
mesinden sonra Doğu Akdeniz tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. İsrail, artan ilgi üzerine 2016, 2018 ve 
2020 yıllarında 3 tane uluslararası arama ihalesi yapmıştır [47]. İsrail geçmişte gazı olmayan ve gaz 
ithal eden bir ülke iken, şu anda devasa sahaları üretime sokmaya başlamış ve hem Mısır’a hem Ür-
dün’e gaz satan bir ülke haline gelmiştir [47]. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise 2007, 2012 ve 
2016 yıllarında 3 adet uluslararası ihale yapmıştır [47]. Toplamda 9 parsel üzerinde yapılan bu aramalar 
neticesinde Afrodit, Calypso ve Glaucus doğal gaz sahaları keşfedilmiştir. GKRY’de 2020 ve 2021 
yılları için büyük beklentiler olmasına rağmen planlanan 9 sondaj 2021 ortasına ertelenmiş durumdadır 
[47]. COVID-19 nedeniyle daralan enerji pazarı ve düşen doğal gaz fiyatları nedeniyle şirketlerin arama 
bütçeleri de olumsuz etkilenmiş ve arama faaliyetleri askıya alınmıştır [47]. 

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz’de son yirmi yıl içerisinde artan bir doğal gaz potansiyeli bulunmaktadır. 
Bu gaz rezervini yüksek oranda elinde bulunduran Mısır ve İsrail’in doğal gaz ticaret politikalarını da 
değerlendirmek gerekmektedir. Mısır son yıllarda LNG ihracatına başlamış olmasına rağmen son dö-
nemde düşen fiyatlar nedeniyle LNG ihracatı durmuştur. İsrail’in hem Mısır hem de Ürdün’le ihracat 
anlaşmaları bulunmaktadır. İsrail bu iki ülkeye toplamda yıllık 10 milyar m3 doğal gaz ihraç etmektedir. 
Ancak bu bölgede çok daha yüksek miktarda doğal gaz bulunmaktadır. İsrail’in bölgede doğal gaz ihraç 
edebileceği başka ülke bulunmamaktadır. Bu nedenle farklı boru hattı planlamaları söz konusudur (Şe-
kil 69). İsrail’in Idku’ya bir boru hattı yaparak oradan LNG olarak ihracat yapma planı bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz boru hattı projesi ile Avrupa’ya doğal gaz ihracatı söz konusu olabilir. 
Ayrıca Türkiye’ye de bir boru hattı doğal gaz ihracatı söz konusu olmasına rağmen artık bu opsiyon 
ortadan kalkmış durumdadır [47].

Doğu Akdeniz’de bölgenin tüketebileceğinden çok daha fazla doğal gaz bulunmaktadır. Öncelikle bu 
gazın Avrupa’ya satışı düşünülebilir ancak Avrupa’nın önümüzdeki yıllardaki ithalat/ihracat dengele-
rine baktığımız zaman fazla bir doğal gaz ihtiyacı söz konusu değildir [47]. Diğer taraftan Avrupa’ya 
gaz ihracatının sağlanması için de halihazırda bölgede uygun bir altyapı mevcut değildir. Göz önünde 
tutulması gereken bir diğer önemli husus ise Doğu Akdeniz gazının rekabetidir. Uzun dönemli projek-
siyonlara bakıldığında, önümüzdeki 5 yıl içerisinde gaz fiyatlarının 6 doların altına düşeceği tahmin 
edilmektedir [47]. Bu fiyatlarla İsrail ve Mısır gazının Avrupa’daki satıcılarla rekabet etmesi mümkün 
görünmemektedir [47]. Şekil 70’de Doğu Akdeniz’deki farklı ülkelerin hak iddia ettiği yetki alanları 
gösterilmektedir. Münhasır ekonomik bölge ihtilaflarından dolayı bir takım politik problemler yaşan-
maktadır. Akdeniz’deki büyük doğal gaz rezervinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikle 
ülkeler arasında iş birliğinin temin edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yeni bir iş modeline ihtiyaç 
olduğu da açıktır. Mevcut yapıda Doğu Akdeniz gazı kesinlikle rekabetçi değildir. Gazın rekabetçi bir 
yapıya dönüştürülememesi durumunda gaz ya yer altında kalacak ya da sadece bölge ülkeleriyle sınırlı 
bir kullanım alanına sahip olacaktır [47].
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Şekil 69. Doğu Akdeniz mevcut doğal gaz sahaları ve planlanan boru hatları [52]

Şekil 70. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin yetki alanları [53]
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5.3. Kaya (Şeyl) Gazı ve Türkiye’nin Potansiyeli
Petrol, doğal gaz ve kömür, konvansiyonel enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır (Şekil 71). Kon-
vansiyonel olmayan fosil-bazlı yakıtlar ise kaya/şeyl gazı, gaz hidratları, şeyl petrolü, kömür gazı ve 
sıkı kum gazıdır. Konvansiyonel gaz, genellikle yeterli organik madde içeren şeyl türü kaynak kayalar-
dan oldukça gözenekli ve geçirgen, çoğunlukla da kumtaşlarından oluşan rezervuarlara göç eden gazdır 
[54]. Kaya/şeyl gazı (CH4) oluşumu 3000 ila 35000 metre derinliğe gömülen şeyl türü kayaçların içine 
gömülen organik maddelerin aşırı ısınmaya maruz kalması sonucunda oluşmaktadır (Şekil 72). Şeyl 
gazı, şeyl kayasının mikro gözeneklerinde hapsolmaktadır. Şeyl kayası sedimanter bir kayaç türü olup, 
çoğunlukla kil ve kısmen de diğer mineralleri içeren laminalı, gözenekli fakat geçirgen olmayan kayaç-
lardır [54]. Kaya gazı kimyasal bileşimi %95 metan (CH4), %2,5 etan (C2H6), %0,5 propan (C3H8) ve 
%0,2 bütandan (C4H10) oluşmaktadır.

Konvansiyonel 

Petrol

Doğal Gaz

Kömür

Konyansiyonel
Olmayan

Kaya/Şeyl
Gazı 

Gaz 
Hidratlar

Şeyl
Petrolü

Kömür 
Gazı

Sıkı Kum 
Gazı

Şekil 71. Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının sınıflandırılması ([54]’ten uyarlanmıştır)

Kaya gazı (şeyl gaz) araştırma safhaları sırasıyla şu şekildedir [54]:

•	3000 – 5000 m düşey sondaj çalışmaları,
•	Şeyl içerisinde 1500 m’ye varan yatay sondaj çalışmaları,
•	Sondaj sonrasında patlayıcılarla şeyl tabakasının çatlatılması/kırılması,
•	Şeyl tabakasının hidrolik çatlama işlemleri.

Sıralanan bu aşamalar Şekil 73’te şematik olarak gösterilmektedir.
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Bakteriyel 
Gaz

Kumtaşı

Gaza Doygun Şeyl

Sıkı Kum
Gazı

Örtü Kayası

Petrol

Petrol 
Kökenli Gaz

Konvansiyonel olmayan 
gaz veya petrol kuyusu

Kömür 
Gazı

Yeryüzü

Şekil 72. Şeyl gazı ve diğer fosil yakıtların oluşum katmanları ([55]’ten uyarlanmıştır)

Şeyl tabakası çatlakları

Akifer

Koruyucu Çelik Muhafaza

Yer altı su kaynaklarını 
korumak için ilave çelik 
muhafaza ve beton yapı

İçme suyu kuyusu (Özel kullanım)

İçme suyu kuyusu
(Şebeke)

Yüzeyden 3000 – 5000 m 
derinlikte

Şekil 73. Şeyl gazı arama safhalarına ait şematik gösterim ([56]’dan uyarlanmıştır)

Çatlatma işlemi için şeyl kayasının çatlatmaya uygun bir kalınlıkta (> 250 m) olması gerekmektedir. 
Şeyl tabakasının yeterli kalınlıkta olmaması durumunda çatlatmada kullanılan kimyasalların yer altı 
su kaynaklarına karışma ihtimali ortaya çıkmaktadır. Bu durum, içme sularının kirlenmesine yol aça-
bileceğinden, şeyl tabakası derinliği ve kalınlığı uygulama için önemli parametrelerdir [54]. Hidrolik 
çatlatma işleminde çok yüksek basınçta karışım (%95 su + %4,5 kum + %0,5 jel) basılmaktadır. Bu 
aşamada basınç düşürülerek şeyl gazının kuyuya akışının sağlanmasıyla üretim gerçekleştirilmektedir. 

Kaya gazı (şeyl gaz) ilk defa ABD Teksas eyaletinde Fort Worth havzasında Barnett Şeylinde üretil-
miştir [54]. Sahada ilk kuyu 1981 yılında konvansiyonel gaz üretimi amacıyla açılmış olup akabinde 
de 1981 – 1990 yılları arasında sahada konvansiyonel amaçlı üretim yapmak üzere yaklaşık 100 kuyu 
açılmıştır [54]. 1997 yılından sonra bu sahada “geleneksel olmayan” yöntemlerle hidrolik çatlatma 
yöntemi kullanılmaya başlanmış olup, bu amaçla havzada arama ve üretim faaliyetleri için açılan kuyu 
sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 30000’lere ulaşmıştır. 2002 yılından itibaren yatay kuyuların kazılmaya 
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başlanmasıyla üretim miktarı katlanmış ve bu saha Teksas’ın en büyük ABD’nin ise ikinci büyük sahası 
haline gelmiştir. Yatay çoklu çatlatma uygulaması örneği Şekil 74’te sunulmaktadır. Bu uygulamada 
üretilen enerjinin rüzgar türbinleri veya güneş panellerinden temin edilebilmesi için yüzeydeki alanın 
10 ila 30 katı arasında bir alana ihtiyaç duyulacağı belirtilmektedir [57].

Şekil 74. Yatay çoklu çatlama uygulaması ([57]’den uyarlanmıştır)

Şeyl gazı günümüzde ABD, Güney Afrika, Çin ve Kanada’da yoğun bir şekilde üretilmektedir [54]. 
Türkiye’de ekonomik miktarda kaya gazı bulunan bölgeler ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dadaş, 
Kırdağ, Kaş ve Bedinan formasyonları ile Trakya havzasında Mezardere ve Hamitabat formasyonları-
dır. Bu formasyonlarda Şeyl kayalarının gömülme derinliğine bağlı olarak olgunlaşmaları ve içerdikleri 
organik madde miktarları açısından önemli kaya gazı rezervine sahip oldukları tahmin edilmektedir. 
Ülkemizin petrol jeolojisi çok iyi incelenmiş olup, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Trakya dışında kalan 
havzaların çoğunda şeyl kayalarının kaya gazı üretecek kadar gömülmediği/olgunlaşmadığı bilinmek-
tedir [54]. Bu sebeple, Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında kalan havzalarımızda ekonomik 
miktarlarda kaya gazı üretme kapasitesi ne yazık ki bulunmamaktadır [54]. ABD Enerji Enformasyon 
İdaresi (US-EIA) tarafından oluşturulan Türkiye şeyl gazı değerlendirme raporunda ülkemizde şeyl 
gazı potansiyeli bulunan bölgeler Şekil 75’te harita üzerinde belirtilmektedir. Tuz Gölü ve Sivas hav-
zalarına ait sınırlı veri olduğundan bu bu iki bölgeye ait şeyl gazı potansiyelinin zayıf ihtimal olarak 
öngörülmektedir [58]. Raporda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Dadaş şeylinin ve Trakya havzasındaki 
Hamitabat şeylinin teknik olarak geri kazanılabilir kaya gazı kaynağı olarak 24 trilyon ft3 (tcf) olmak 
üzerine yerinde 163 tcf şeyl gazı içerdiği tahmin edilmektedir [58]. Türkiye’nin teknik potansiyel açı-
sından özellikle Güneydoğu Anadolu ve Trakya havzasıyla birlikte 679 milyar m3 kaya gazı rezervine 
sahip olduğu ifade edilmektedir [54]. Rapora göre ilk etapta bu gaz rezervinin 651 milyar m3’ü üretile-
bilir durumdadır [54]. 2019 yılında ülkemizde 44,2 milyar m3 doğal gaz tüketiminin olduğu göz önüne 
alındığında öngörülen şeyl bazı potansiyelinin ülkemizin doğal gaz ihtiyacını 10 – 15 yıl karşılayabile-
ceği tahmin edilmektedir [54].
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Şekil 75. Ülkemizde şeyl gazı/petrolü potansiyeli bulunan bölgeler ([58]’den uyarlanmıştır)

Ülkemizde konvansiyonel petrol ve doğal gaz aramacılığında az sayıda yabancı petrol şirketi faaliyet 
göstermektedir. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ülkemizin potansiyel konvansiyonel olmayan 
kaynaklarını araştıracak yeterli deneyim ve alt yapıya sahip olmadığından, 2012 yılından itibaren yaban-
cı petrol şirketleri ile kaya gazı araştırmaları yapmak üzere ortak girişim anlaşmaları imzalanmıştır [54]. 
Bu kapsamda 2011 yılında TPAO ve Shell anlaşma imzalamış ve “Dadaş Projesi” adı verilen proje kap-
samında arama faaliyetleri başlamıştır. 1500 km2’lik dört adet ruhsatlı alanı içerisinde başlatılan çalışma-
larda 4500 metre derinliğe inilerek Dadaş formasyonundan gaz üretilip üretilemeyeceğinin test edilmesi 
amaçlanmıştır. Dadaş formasyonu siyah renkli şeyl ve ince kireçtaşı tabakalarından oluşmaktadır. Birim 
Siluriyen yaşlı olup toplam kalınlığı 350 m kadardır. Kuyulardan alınan analiz bilgilerine dayanarak, 
Dadaş şeyli %2 - %7 (ortalama %3,6) TOC ve Tip II denizel kerojeni içermektedir [54]. Tespit edilen 
organik maddenin doğal gaz ve petrol üretmeye uygun olması nedeniyle Diyarbakır ve Batman arasında 
bulunan Sarıbuğday-1 bölgesinde ilk kaya gazı sondajı başlatılmış ve kuyuda hidrolik çatlatma işlemi 
yapılmıştır [54]. Sarıbuğday-1 bölgesinde açılan ilk derin kuyuda Türkiye’de çok yaygın olarak üretile-
meyen 60° API gravite olan 152 varil petrol geri alınmıştır [54]. Kuyudan 60° API gibi yüksek graviteli 
petrol geri kazanılmış, ancak bu petrolün nispeten düşük debide kuyuya gelmesinden dolayı beklenti kar-
şılanmamıştır [54]. Takip eden süreçte Shell bir adet daha kuyu açmış ve bu iki kuyudaki çalışmalarını 
tamamladıktan sonra projeden ayrılma kararı almıştır. Açılan kuyulardan düşük debide petrol gelmesi, 
dünya genelinde hızla düşen petrol fiyatları ve yüksek maliyetler Shell’in projeden ayrılmasının sebep-
leri olarak sayılabilir [54]. 2016 yılında imzalanan fesih sözleşmesi ile Shell fiilen projeden çekilmiştir. 
TPAO ise Shell ortaklı bu projeden kazanılan deneyimler ile hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem 
de Trakya Bölgesi’ndeki sondaj ve çatlatma faaliyetlerine halen devam etmektedir [54].

Şeyl gazının çıkarılma maliyeti doğal gaza kıyasla 2 kat fazladır [54]. Güncel veriler ışığında bir adet 
düşey kuyunun maliyeti yaklaşık olarak 10 milyon dolar, yatay kuyu ise 15 milyon dolar civarındadır. 
Bu alanda yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetleriyle bu maliyetlerin düşürülmesi amaçlanmakta-
dır. TPAO artık kendi imkanlarını ve kazandığı tecrübeleri kullanarak Trakya ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi petrol ve doğal gaz havzalarında arama faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. TPAO bu 
amaçla Trakya havzasında ilk pilot kuyusunu 2015 yılında açmıştır. Kuyu, halihazırda arama safhasına 
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geçmiştir [54]. TPAO ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2019 yılında yarı klasik yarı konvansi-
yonel olmayan yöntemle bir arama kuyusu açmıştır. Bu kuyunun açılması da halen devam etmektedir. 
Trakya havzasında hidrolik çatlatma yönteminin uygulandığı ilk kuyu Kırklareli’nin Lüleburgaz saha-
sında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez tarafından Mayıs 2019’da Çeşmekolu-2 
sondaj kuyusunda 5000 m derinliğe inilmek üzere başlatılmıştır. 5000 m derinlikte açılacak bu kuyu 
Trakya havzası için bir ilktir. Trakya havzası halen ülkemizde konvansiyonel doğal gaz üretimi yaptı-
ğımız bir havzamızdır. Bu havzadaki üretimlerimiz bakteriyel/biyogaz hariç, 1000 – 3000 m derinlik-
lerden yapılmaktadır [54]. 

Kaya gazının enerji piyasalarında çok önemli bir rolünün olması sebebiyle 2000’li yılların başından 
itibaren dünyada kaya gazı üretim maliyetlerinin giderek azaldığı gözlemlenmektedir [54]. Bu durum 
özellikle doğal gaz piyasaları açısından önemli değişimlere neden olmuştur. Dünyada doğal gaz fiyat-
ları 2008 yılında 8 – 9 dolar bandında iken 2014 yılında yaklaşık 5 dolara, 2016 yılında ise yarı yarıya 
düşerek 2,5 dolara kadar inmiştir [54]. Bu açıdan bakıldığında, kaya gazının konvansiyonel petrol ve 
doğal gaz kaynaklarına alternatif bir enerji çeşidi olarak piyasaya girmesinin fiyatlardaki düşüşte etken 
olduğu söylenebilir. Bu değişim enerji literatüründe “kaya gazı devrimi” olarak yerini almıştır. Kaya 
gazı, günümüzde ABD tarafından yoğun bir şekilde üretilmektedir. ABD gösterdiği bu hızlı ilerlemeyle 
2009 yılından bugüne dünyanın en büyük kaya gazı üreticisi konumuna gelmiştir. Hidrolik çatlatma ve 
yatay sondajlardaki artışla birlikte ABD’deki petrol ve gaz üretimi son 10 yılda önemli ölçüde artmıştır 
[54]. Günümüzde bu konuda liderliğini koruyan ABD, 2016 yılı verilerine göre 447,4 milyar m3 kaya 
gazı üretimi gerçekleştirmiştir. ABD’nin toplam doğal gaz arzında kaya gazı üretiminin payı 2004 yı-
lında %5 civarında iken, bu oran 2007 yılında %10’a ve 2016 yılında ise %60’lara kadara yükselmiştir 
[54].ABD’deki yıllık kaya gazı üretimi, 2006 yılında yaklaşık 1 trilyon ft3 (tcf) iken 2012’de yaklaşık 
9,7 tcf’ye yükselmiştir [54]. 2040’a kadar kaya gazı üretiminin 19,8 tcf seviyelerine yükselmesi bek-
lenmektedir [54].
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6. KARA ve DENİZLERDE PETROL/DOĞAL GAZ ARAMACILIĞI

Ülkemizde kara ve denizlerde ruhsatlandırma prosedürleri, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde Ma-
den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülmektedir. Arama, araştırma ve iş-
letim olmak üzere üç farklı ruhsat ve izin çeşidi bulunmaktadır [59]. İlgili ruhsat ve izin çeşitlerinin 
kapsamları aşağıda belirtilmektedir.

Araştırma izni: Araştırma izni sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere MAPEG tarafından 
verilen izni ifade etmektedir. Araştırma izninin kapsam ve sınırları aşağıda listelenmiştir [59]:

•	 Jeolojik ve jeofizik veri toplanması amacıyla verilmektedir, 
•	 Verilen bu iznin, arama veya üretim ruhsatının bulunduğu aynı alanda olması herhangi bir 

engel teşkil etmemektedir,
•	 Araştırma izni sahipleri topladıkları veriyi satma hakkına sahiptirler,
•	 Araştırma şirketlerince toplanan bütün veriler MAPEG’e teslim edilmek zorundadır,
•	 Toplanan veriler 8 yılın sonunda üçüncü kişilere açık hale gelmektedir. 

Arama Ruhsatı: Arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’na göre belirlenen alanda arama faali-
yeti yapılması için verilen izin belgesini ifade etmektedir. Petrol arama amacıyla verilen arama ruhsatı, 
hak sahibine aşağıdaki hakları vermektedir [59]: 

•	 Arama faaliyetinde bulunma,
•	 Ruhsat civarındaki arazide araştırma yapma, 
•	 Ham petrol veya doğal gaz bulduğu sahayı geliştirme, 
•	 İşletme ruhsatı sahibiymiş gibi bulduğu ham petrolü ve doğal gazı üretme. 

İşletim ruhsatı: İşletme ruhsatı ise arama ruhsatı sonucu yapılan keşfe bağlı olarak bulunan ham petrolün 
veya doğal gazın üretilmesi için verilen ruhsattır. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’na göre belirlenen 
alanda üretim faaliyeti yapılması için verilen izin belgesini ifade etmektedir [59].

6.1. Ruhsatlandırma Prosedürleri
Ülkemiz ruhsatlandırma faaliyetleri kara ve deniz olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karalar ise karasuları 
içi ve karasuları dışı olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadır. Kara ve karasuları içerisindeki ruhsatlan-
dırmalar aynı prosedürleri içermektedir. Kara ve karasuları içindeki arama ruhsatında aşağıdaki husus-
lar esas alınmaktadır [59]:

•	 Ruhsat alanı 1/50000 ölçekli pafta baz alınarak belirlenmektedir,
•	 En büyük ruhsat alanı 1/50000 ölçekli bir tam paftadan oluşmaktadır (yaklaşık 56000 hektar)
•	 En küçük ruhsat alanı 1/50000 ölçekli aynı pafta içerisinde kalmak koşuluyla 1/25000 ölçekli 

bir tam paftadan oluşmaktadır (yaklaşık 15000 hektar). 

Münhasır ekonomik bölgede arama ruhsatında karaya ve karasularına kıyasla alanlar büyümektedir. 
Münhasır ekonomik bölgede arama ruhsatlandırılmasındaki temel hususlar şu şekildedir [59]:

•	 Ruhsatlandırma işlemleri, birer tam derecelik enlem ve boylam çizgileri arasında kalan 1 dere-
celik alan esasına göre yapılmaktadır,
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•	 En büyük ruhsat alanı 1 derecelik alandır (yaklaşık 1 milyon hektar),
•	 En küçük ruhsat alanı 1 derecelik alanda kalmak kaydıyla 1/100000 ölçekli paftadır (yaklaşık 

250 bin hektar).

Arama ruhsatı için ruhsat talep eden şirketlerden istenenler şu şekilde sıralanmaktadır [59]: 

•	 Başvuru sahiplerinden yıllık iş ve yatırım programı alınmaktadır,
•	 Kara ruhsatları için iş ve yatırım programının %2’si kadar teminat alınmaktadır,
•	 Deniz ruhsatları için iş ve yatırım programının %1’i kadar teminat alınmaktadır,
•	 Petrol bulgusu tespit edilmemiş veya geleneksel olmayan yöntemlerin uygulanacağı alanlarda 

teminat alınmamasına Bakanlık yetkilidir.

Arama ruhsatı verilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır [59]:

•	 Başvurunun Kanuna uygunluğu,
•	 İş ve yatırım programı,
•	 Teknik ve mali yeterlilik,
•	 İnsan kaynağı yeterliliği,
•	 Başvuru sahiplerinin sektör deneyimi

Arama ruhsatı başvurusu değerlendirmesi 10 adımda tamamlanmaktadır [59]:

(1) Tüzel kişi, aramaya açık alanda ruhsat almak için; başvuru harcı yatırmak istediğini belirten 2 
nüsha dilekçeyi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) verir,

(2) MAPEG tarafından yazılan harç yazısı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ödeme dekontu 
alınır,

(3) Şirket, yönetmeliğin EK-2 formunda belirtilen ve şirket bilgilerini içeren “Kaynak Dosya”yı 
1 adet asıl ve 1 adet suret olmak üzere MAPEG’e verir,

(4) Başvuru yapılan alan; paftası ve şirketin unvanıyla “Resmî Gazete”de ilan edilir, İlan edilen 
bu paftaya diğer şirketler de 90 günlük süre içinde başvurabilir. (Diğer şirketlerin başvuruları 
Resmî Gazete’de yayımlanmaz),

(5) 90 gün sonunda “iş ve yatırım programları”nın yer aldığı kapalı zarflar MAPEG’e verilir.
(6) MAPEG tarafından yapılan ön inceleme ve değerlendirme sonrası, hazırlanan bilgi dosyası, 

Bakanlık makamına sunulur,
(7) 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Genelge kapsamında alınan 16.10.2018 tarihli 

ve 2405 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe giren “ETKB Taşınmaz Komisyonu Usul ve 
Esasları” çerçevesinde Taşınmaz Komisyonunda değerlendirilir,

(8) Başvuru uygun görüldüğü takdirde, nihai Karar onayı için Bakan imzasına sunulur,
(9) Ruhsatın verildiğine ilişkin Karar, şirkete tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde “zarar-zi-

yan teminatı”, “ruhsat tescil harcı” ve ruhsat sahası ile ilgili taahhüt edilen “iş ve yatırım 
programına ilişkin %2 teminat” yatırılır,

(10) Ruhsatın verildiğine ilişkin Karar, Resmî Gazete’de yayımlanır. Ayrıca şirkete tebliğ edilir.

Karalarda ve denizlerde arama ruhsatlandırma süreleri Şekil 76’da sunulmaktadır. Kara ruhsatları ilk 
aşamada 5 yıl verilmektedir (Şekil 76a). Şirket bu süreyi uzatmak istediğinde bir kuyu açmak şartıyla 
2 yıl ek süre verilmektedir. Verilen bu ek sürede faaliyetlerini yerine getirdiği takdirde ilave yeni bir 
kuyu açmak şartıyla üçüncü dönem için yeniden 2 yıl ek süre verilebilmektedir [59]. Karalarda ruhsat 
süresi ilk verilişinden itibaren 9 yıl olarak belirlenmiştir. Dokuzuncu yılın sonunda şirketin keşif yapma 
ihtimali bulunuyorsa veya keşiften sonra ticari değerlendirilmenin yapılabilmesi için ruhsatlar 2 yıl 
daha uzatılabilmektedir [59]. Denizlerde gerçekleştirilen işlemler karalardakine göre daha uzun süreç-
ler aldığı için denizler için sürelerde farklılık görülmektedir (Şekil 76b). Denizlerde arama ruhsatı bi-
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rinci dönem için 8 yıl olarak verilmektedir. Sekiz yıl içerisinde sunulan iş ve yatırım programları yerine 
getirmesi halinde iki defaya mahsus olmak üzere üçer yıllık süre uzatımı yapılabilmektedir. Karalarda 
olduğu her süre uzatımında en az bir kuyu açma şartı burada da bulunmaktadır. Denizlerdeki toplam 
azami süre 14 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak yine karalarda olduğu gibi 14. yılın sonunda bir keşif 
olması durumunda bu keşfin ticari olarak değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla burada da 2 yıl 
ekstradan bir süre verilebilmektedir [59].

5 YIL

İLK VERİLİŞ

2 YIL
Bir Kuyu Açmak 

Şartıyla

I. DÖNEM
(%2 Yatırım Teminatı)

II. DÖNEM
(%2 Yatırım Teminatı)

2 YIL
Bir Kuyu Açmak 

Şartıyla

III. DÖNEM
(%2 Yatırım Teminatı)

9 Yıl Azami Süre

(a) Karalarda arama ruhsatının süresi

8 YIL

İLK VERİLİŞ

3 YIL
Bir Kuyu Açmak 

Şartıyla

I. DÖNEM
(%1 Yatırım Teminatı)

II. DÖNEM
(%1 Yatırım Teminatı)

3 YIL
Bir Kuyu Açmak 

Şartıyla

III. DÖNEM
(%1 Yatırım Teminatı)

14 Yıl Azami Süre

(b) Denizlerde arama ruhsatının süresi

Şekil 76. Karalarda ve denizlerde arama ruhsatlandırma süresi ve şartları ([59]’dan uyarlanmıştır)

Kara ve karasuları içinde işletme ruhsat alanı 1/25000 ölçekli pafta baz alınarak belirlenmektedir. En 
büyük ruhsat alanı 1/25000 ölçekli bir tam paftadan oluşmaktadır (yaklaşık 16000 hektar) [59]. En 
küçük ruhsat alanı yapıya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 1/25000 ölçekli paftada işletme 
ruhsatı verilecek alan, devlet ve bölge sınırları haricinde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü dörtkenardan 
oluşacak şekilde petrollü arazinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir [59]. İşletme ruhsatı dışında 
kalan alan, süresinin sonuna kadar arama ruhsatı olarak devam eder [59]. Arama ruhsatı süresinin biti-
minde, Kanunda belirtilen ruhsatlandırma usullerine göre bu alan yeniden arama ruhsatına konu edilir 
[59]. İşletme ruhsatı başvurusu yapılan petrollü yapının aynı arama ruhsatı içerisindeki 1/25000 ölçekli 
paftaya komşu diğer paftaların içerisinde de devam ettiğinin ispatlanması durumunda ve talep edilmesi 
halinde, bu paftalar keşif şartı aranmaksızın süresi ve şartları Genel Müdürlükçe belirlenmek üzere 
işletme ruhsatına konu edilebilir [59]. 
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İşletme ruhsatı başvuru prosedürü 8 adımda tamamlanmaktadır [59]:

(1) Bir arama ruhsatında tescil edilmiş bir keşfe bağlı olarak, arama ruhsatının sahibi tarafından 
MAPEG’e işletme ruhsatı başvurusu yapılır,

(2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru harcı ödenir,
(3) Şirket, Yönetmeliğin ekindeki 5 nolu forma uygun olarak en fazla 1/25000 pafta bazında dos-

yasını sunar,
(4) İşletme başvuru “Resmî Gazete”de ilan edilir,
(5) Başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde Genel Müdür Onayı alınır,
(6) 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Genelge kapsamında alınan 16.10.2018 tarihli 

ve 2405 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe giren “ETKB Taşınmaz Komisyonu Usul ve Esas-
ları” çerçevesinde Taşınmaz Komisyonunda değerlendirilir,

(7) Ruhsatın verileceğine ilişkin Şirkete yazı yazılarak 30 gün içerisinde “zarar-ziyan teminatı” ve 
“ruhsat tescil harcı” yatırması istenir,

(8) Ruhsatın verildiğine ilişkin Karar Resmî Gazete’de yayımlanır ve aynı anda Şirkete tebliğ 
edilir. Böylece ruhsat yürürlüğe girmiş olur.

İşletme ruhsat süreleri Şekil 77’de sunulmaktadır. İlk verişte keşfedilen ekonomik değerin büyüklüğüne 
ve şirketin vermiş olduğu program da dikkate alınarak 20 yıla kadar ruhsat verilebilmektedir [59]. Eko-
nomik rezervin durumuna da bağlı olarak şirketin işletme ruhsatı süresini 2 defaya mahsus olmak üzere 
uzatma hakkı bulunmaktadır [59]. Uzatma periyotları 10’ar yıllık dönemler halinde yapılabilmektedir. 
İşletme ruhsatının azami süresi 40 yıl olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu toplam sürenin sonunda Ka-
nun gereğince bu alanın işletme ruhsatının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devri hak-
kında görüş sorulmaktadır [59]. TPAO’nun olumsuz görüş belirtmesi durumunda müzayede sistemine 
geçilmekte ve ilgili bölge tüm yatırımcıların başvurusuna açık hale getirilmektedir [59].

20 YIL
10 YIL
Ekonomik 

Rezerve Göre

Arama Ruhsatında 
Keşif Yapılması 

Halinde

10 YIL
Ekonomik 

Rezerve Göre

40 Yıl Azami Süre

20 Yıl 
Süre Uzatımı

Şekil 77. İşletme ruhsatının süresi ve şartları ([59]’dan uyarlanmıştır)

6.2. Arama ve Üretim Faaliyetleri
Şekil 78’de ülkemizde arama-üretim faaliyeti yapan şirket sayısı 2002 yılı verileriyle karşılaştırmalı 
olarak sunulmaktadır. 2002 yılında faaliyet gösteren 21 şirket ağırlıklı olarak yabancı sermayeli iken 
günümüzde 27’si yerli 12’si yabancı olmak üzere toplam 39 adet şirket ile arama üretim faaliyetleri 
devam etmektedir [59]. 2002 yılından günümüze şirket sayısında %86 artış sağlanmıştır. 



91TÜBA-DOĞAL GAZ RAPORU

4

27
17

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2020

A
ra

m
a 

–
Ü

re
tim

 Ş
irk

et
 S

ay
ıs

ı

Yıllar

Yabancı Sermayeli Şirket Yerli Sermayeli Şirket

21

39

Şekil 78. Ülkemizde arama-üretim faaliyeti yürüten şirket sayısının yıllar içerisinde değişimi ([59]’dan uyarlanmıştır)

Şekil 79 ve Şekil 80’de ülkemizdeki petrol arama ve işletme ruhsat durumları gösterilmektedir. Arama 
ruhsat durumlarına bakılacak olursa, toplamda 318 adet arama ruhsatı bulunmaktadır. Bu ruhsatlardan 
242 tanesi (%76) TPAO’nun elinde bulunmaktadır [59]. Arama ruhsatlarındaki yabancı şirket oranı %3 
civarındadır. Karalarda 84845 km2 (230 adet), denizlerde 296281 km2 (88 adet) olmak üzere toplam 
381036 km2 arama ruhsat alanı bulunmaktadır. İşletme ruhsatlarındaki sayısal duruma bakılacak olursa, 
160 işletme ruhsatının 89 adedi yine TPAO’ya aittir. Yerli ortaklıklarla birlikte yabancı sermayeli şirket-
lerin ise ortalama %20 oranında işletme ruhsatına sahip olduğu söylenebilir. Karalarda 7702 km2 (159 
adet), denizlerde 124 km2 (1 adet) olmak üzere toplam 7826 km2 işletme ruhsat alanı bulunmaktadır [59].

Yerli
%21

Yabancı
%3

TPAO
%76

(a)

Şirket Arama Ruhsat 
Sayısı

Arama Ruhsatı Alanı 
(km2)

TPAO 242 350 824

TPAO – BOTAŞ 1 84

Yerli 65 27 138

Yabancı 10 2990

TOPLAM 318 381 036

(b)

Şekil 79. (a) Ülkemizde petrol arama ruhsat durumu ve (b) Arama ruhsatı alanlarının karşılaştırılması 
([59]’dan uyarlanmıştır)
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1945 yılından günümüze kadar yapılan arama çalışmaları sonucunda 232 adet üretim sahası tespit edil-
miş ve MAPEG tarafından tescil edilmiştir. Tescil edilen üretim alanlarının %64’ü ham petrol (toplam 
148 adet üretim sahası), %36’sı ise doğal gazdır (toplam 84 adet üretim sahası) (Şekil 81). 2056 adet 
arama kuyusundan toplamda 232 adet üretim sahası keşfedilmiştir [59]. Buna göre hidrokarbon keşif 
isabet oranımız %11,5 belirlenmiştir [59].

Yerli
%14

Yabancı
%16

Yerli + 
Yabancı

%14

TPAO
%56

(a)

Şirket İşletme Ruhsat 
Sayısı

İşletme Ruhsat Alanı 
(km2)

TPAO 89 3685

Yerli 22 1223

Yabancı 26 1585

Yerli + Yabancı 23 1333

TOPLAM 160 7826

(b)

Şekil 80. (a) Ülkemizde petrol işletme ruhsat durumu ve (b) İşletme ruhsat alanları dağılımı ([59]’dan uyarlanmıştır)

Ham 
Petrol
%64

Doğal Gaz
%36

84 adet
Saha

148 adet
Saha

Şekil 81. Keşfedilen ham petrol ve doğal gaz sahalarının dağılımı ([59]’dan uyarlanmıştır)

Şu ana kadar aktif olan şirketlerin yatırımlarına bakılacak olursa (Şekil 82) yatırımın %80’i Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, %12’si yabancı sermayeli şirketler tarafından, kalan 
%8’i ise yerli sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir [59]. Ülkemizde mevcut faaliyet göste-
ren şirketler bugüne kadar 18,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirmiştir. 
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TPAO
%80

Yerli
%8

Yabancı
%12

Şekil 82. Şirketlere göre kümülatif yatırım oranları ([59]’dan uyarlanmıştır)

1976’dan 2020’ye kadarki süreçte yıllık bazda doğal gaz üretimlerimiz Şekil 83’te gösterilmektedir. 
44 yıllık süreçte 29 farklı şirket tarafından, toplam 16,9 milyar Sm3’lük bir üretim gerçekleştirilmiştir 
[59]. Bu üretimin yaklaşık %30’u yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Üretilen 
doğal gaz bugünkü toptan satış fiyatı üzerinden değerlendirilecek olursa yaklaşık olarak 4 milyar dolara 
karşılık gelmektedir [59].

MAPEG tarafından ülkemizde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bulunan yerli ve 
yabancı şirketlere sunulan teşvikler şu şekildedir [59]:

•	 Arama faaliyetlerinde ÖTV ve KDV muafiyeti, üretimde ise sadece ÖTV muafiyeti uygulan-
maktadır,

•	 Şirketlerin müteahhitlerle yaptıkları sözleşmelerde damga vergisi muafiyeti uygulanmaktadır, 
•	 Petrol işlemlerinde kullanılmak üzere ithal edilen malzemeler için gümrük muafiyeti uygulan-

maktadır,
•	 Kamulaştırma kolaylığı sunulmaktadır.

2020 yılı Ağustos ayı verilerine göre üretim yapan şirketlerin doğal gaz faaliyetleri Tablo 16’da sunul-
maktadır. Üretilen doğal gazın %83’ü TPAO tarafından sağlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle 14 şirket 
tarafından 223 kuyuda günlük ortalama 1,3 milyon m3 doğal gaz üretilmiştir [59].

Tablo 16. Doğal gaz üretiminin şirket yapılarına göre dağılımı (Ağustos, 2020) ([59]’dan uyarlanmıştır)

Şirket
2020 Yılı 
Programı 

(m3)

Ocak-Ağustos 
Programı (m3)

Ocak-Ağustos 
Gerçekleşmesi 

(m3)

Şirketlere 
Göre Oran 

(%)

Ocak-Ağustos 
Oranı (m3)

Üretim Yapan 
Kuyu Sayısı

Günlük 
Üretim

TPAO 363.606.155 257.402.734 263.239.487  %83 %102,3 82 1.078.850 

Yerli 14.915.670 8.504.578  11.701.043 %4 %137,6 43 47.955

Yabancı 60.139.040 42.888.868 42.107.692 %13 %98,2 98 172.573

TOPLAM 438.660.865 308.796.180 317.048.222 %100 %102,7 223 1.299.378 
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Şekil 83. Yıllık bazda doğal gaz üretimi ([59]’den uyarlanmıştır)

Doğal gaz rezervlerimizin yıllar içerisindeki değişiminin mukayese edilmesi için Şekil 85’te temsili bir 
görsel oluşturulmuştur [59]. 2002 yılında 10,2 milyar m3 rezervimiz varken, bugüne kadar geçen süre 
içerisinde 11,7 milyar m3 gaz üretimi yapılmıştır. Bu arada geçen 18 yılda yeni keşifler ve mevcut saha-
ların geliştirilmesi ile yaklaşık şu andaki rezervlerinin %148’ine karşılık gelen 4,6 milyar m3 ilave re-
zerv sağlanmıştır. Mevcut rezervimiz şu anda 3,1 milyar m3 olarak raporlanmıştır. Ancak Karadeniz’de 
tespit edilen doğal gaz rezervleriyle birlikte 2023 yılından itibaren ülkemizin toplam rezerv miktarında 
bir sıçrama yapması beklenmektedir. Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda yapılan ilk keşfin neticesinde 
yaklaşık 320 milyar m3 rezerv tespit edildiği ilan edilmiştir [60]. Takip eden süreçte Sakarya gaz saha-
sında gerçekleştirilen yeni çalışmalar netice vermiş ve Ekim 2020’de 85 milyar m3 artış ile toplam gaz 
rezervi 405 milyar m3 olarak güncellenmiştir [61]. Şekil 84’te 2020 yılı Ekim ayı verilerine göre illere 
göre doğal gaz üretim miktarları sunulmaktadır. Doğal gaz üretiminin %90 üzerinde Marmara ve Batı 
Karadeniz sahalarından temin edildiği görülmektedir. 2019 Ekim ve 2020 Ekim ayları mukayese edil-
diğinde üretimin toplamda yaklaşık %11 gerilediği görülmektedir. İller bazında en büyük üretim artışı 
Edirne’de gözlenmiştir. Diğer taraftan Akçakoca – Düzce sahasında üretim bir önceki yılın Ekim ayına 
kıyasla yaklaşık %64 oranında azalmıştır. 

ADIYAMAN
%0,07

ÇANAKKALE
%2,10

DÜZCE
%1,04

EDİRNE
%0,42

İSTANBUL
%41,54

KIRKLARELİ
%18,61

TEKİRDAĞ
%36,22

                                   

    

 (a)    



95TÜBA-DOĞAL GAZ RAPORU

İL
2019 Ekim 2020 Ekim Değişim 

(%)Miktar Pay (%) Miktar Pay (%)
Adıyaman 0,020 0,05 0,023 0,07 17,65
Çanakkale 0,843 2,12 0,740 2,10 -12,17
Düzce 1,023 2,58 0,368 1,04 -64,06
Edirne 0,083 0,21 0,149 0,42 80,78
İstanbul 16,717 42,09 14,642 41,54 -12,41
Kırklareli 7,372 18,56 6,559 18,61 -11,03
Tekirdağ 13,657 34,39 12,768 36,22 -6,51

Genel Toplam 39,714 100 35,250 100 -11,24

(b)

Şekil 84. 2020 Ekim ayında üretim sahalarının bulunduğu illere göre  
(a) Doğal gaz üretim oranları ve (b) Üretim miktarları ([62]’den uyarlanmıştır)

10,2

11,7

-1,5

4,6 3,1

405

Tuna-1 
kuyusu keşfi

2002 Sonu Rezerv 2003 – Ağustos 2020 
Üretimi

2002’deki Rezervden 
Kalması Gereken

2003 – 2020 
Yeni Keşiflerle Rezerv 

Artışı

2020 Ekim
Tahmini Rezervi

Şekil 85. Doğal gaz rezervinin (milyar m3) 2002 – 2020 yılları arasındaki değişimi [59]
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7. YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

7.1.  Doğal Gaz Şebekesine Hidrojen Enjeksiyonu
Çevre dostu ve karbonsuz sürdürülebilir enerji üretim, iletim ve depolama sistemlerinin temini için 
hidrokarbon temelli doğal gaz tüketiminin azaltılması ve alternatif kullanım yöntemlerinin uygulanma-
sı planlanmaktadır. Doğal gazın karbondan arındırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda hidrojenin 
kullanılması ön plana çıkmaktadır [63]. Birim kütle başına mukayese edildiğinde hidrojenin ısıl değeri 
doğal gazdan 2,1 kat yüksektir. Birim hacim başına mukayese edildiğinde ise hidrojenin ısıl değeri 
doğal gazın %30’u kadardır [63]. GAZBİR-GAZMER tarafından hazırlanan güncel değerlendirme ra-
porunda hidrojenin doğal gaz şebekesine enjeksiyonuyla ilgili Avrupa’da gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir [63]. Buna göre Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya başta olmak 
üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde doğal gaz şirketleri şebekeye hidrojen enjeksiyonu konusunda aktif 
projeler yürütmektedir. AB ülkeleri doğal gaz şebekelerinde hidrojen kullanımına yönelik hem araştır-
ma faaliyetleri yürütmekte hem de bu uygulamayı kısa zaman içerisinde yaygınlaştırmak için teknik 
altyapı ve mevzuat düzenlemeleri konularında kısa ve uzun vadeli yol haritaları oluşturmaktadır [63]. 

Avustralya hidrojen stratejileri belgesine göre doğal gaz şebekesine düşük konsantrasyonlarda hidrojen 
karıştırılması doğal gaz sektörünün karbonsuzlaştırılmasına önemli katkı yapacaktır [64]. Rapora göre 
yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek hidrojenin doğal gaz şebekesine %10 oranında karıştırılması, 
karbon emisyonunu %13’e varan oranda düşürecektir [64]. Bu potansiyel üzerinde önemle durulması 
ve doğal gaz kaynaklı emisyon değerlerinin düşürülmesine yönelik hidrojen ile doğal gazın şebekede 
bir arada taşınmasına yönelik lisanslama ve mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi önerilmekte-
dir. Hidrojenin doğal gaz şebekesine entegrasyonu diğer taraftan doğal gaz arz/talep dengesizliğinde 
önemli bir depolama çözümü olarak dikkat çekmektedir. Şekil 86’da yenilenebilir kaynaklı hidrojenin 
doğal gaza entegrasyonu konsept olarak sunulmaktadır. Talep dışı dönemde yenilenebilir enerji kaynak-
larından elde edilen enerji, talep fazlası dönemde elektrolizörü besleyerek temiz hidrojen üretiminde 
kullanılmaktadır. Üretilen temiz hidrojen, depolama tesislerinde depolanabilir ve doğal gaz şebekesine 
farklı oranlarda enjekte edilerek şebekedeki talebin dengelenmesine yardımcı olabilir. 

Karıştırıcı

Doğal gaz

Evsel veya 
ticari kullanım

(ısı)

Endüstriyel kullanım 

Elektrolizör

H2O

Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklı
Elektrik Üretimi

O2

H2

Doğal gaz 
+

Hidrojen
(ısı veya hammadde)

Şekil 86. Yenilenebilir enerji kaynaklı hidrojenin doğal gaza karıştırılması ([64]’ten uyarlanmıştır)



98 TÜBA-DOĞAL GAZ RAPORU

Ülkemizde de hidrojenin doğal gaz şebekesine enjeksiyonu konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğının yakın vadeli planlamaları içerisinde yer almaktadır [63]. Bu bağlamda, GAZBİR-GAZMER bün-
yesinde yürütülmekte olan yenilenebilir kaynaklı hidrojen üretim projesi ile Türkiye’de ilk defa doğal 
gaz ile hidrojenin karıştırılarak evsel cihazların beslenmesi ve bunun etkileri incelenmektedir. Yıldız 
Teknik Üniversitesi ile iş birliği ile yürütülen bu proje kapsamında doğal gazın çevresel etkilerinin 
azaltılması ve global enerji piyasalarıyla uyumlu şekilde karbonsuz enerji çabalarına katkı sağlayacak 
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklı temiz 
hidrojen üretilmesi, üretilen hidrojenin doğal gaz dağıtım hatlarına enjeksiyonu, gelişmiş gaz karışımı 
ve kontrol sistemleri kullanılarak, hidrojen ve doğal gaz karışımının yakıcı cihazlarda test edilmesi ve 
önerilen sistemin hem yanma verimliliği hem de önerilen yaklaşımın çevresel etkilerinin elde edilmesi 
ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır [13]. GAZBİR-GAZMER’in Konya’da bulunan Temiz Enerji 
Laboratuvarında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojen, doğal gaz ile %5 oranında karıştırıl-
mış ve yakma testi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Doğal gaz şebekesine %2 - %6 oranında hidrojenin 
karıştırılması ile Türkiye genelinde 1 – 3 milyar m3 civarında hidrojenin kullanılabileceği tahmin edil-
mektedir [13]. Doğal gaz dağıtım şebekesine %6 oranında hidrojen karıştırılması durumunda ülkemizin 
doğal gaz ithalat faturasının yaklaşık 750 – 900 milyon ABD doları azalacağı öngörülmektedir [13].

Güneş, rüzgar veya biyokütle gibi farklı tip yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilen temiz hid-
rojenin hacimsel olarak %5 - %15 oranlarında doğal gaz hattına enjeksiyonu ile doğal gaz tüketiminin 
azalması ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesi mümkündür. Deymi-Dastebayaz vd. [65] 
hacimce %10 oranında hidrojenin doğal gaza karıştırılması ile doğal gaz tüketiminin %3,5 azaldığını 
belirtmiştir. Hidrojenin farklı tip yanma uygulamalarında doğal gaz ile birlikte kullanımı ve bu uygu-
lamalarda elde edilebilecek kazanımlar Oztürk & Dincer [66] tarafından detaylı olarak tartışılmıştır. 
Oztürk & Dincer [66] rüzgar türbini ve fotovoltaik panel entegreli yenilenebilir enerji kaynaklı yenilikçi 
bir hidrojen üretim tesisinin doğal gaz şebekesine entegrasyonunu incelemiştir. Önerilen sistemin şe-
matik gösterimi Şekil 87’de gösterilmektedir. Sistemde güneş ve rüzgârdan elde edilen temiz enerjinin 
bir kısmı direkt olarak evde kullanılırken kalan kısmı elektrolizere aktarılmaktadır. Talep fazlası yeni-
lenebilir enerji elektrolizerde suyun oksijen ve hidrojene ayrılmasında kullanılmaktadır. Bu yöntem ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen temiz hidrojen ve oksijen daha sonra kullanılmak üzere 
tüplerde depolanmaktadır. Gün içi talep değişimlerine bağlı olarak, elektrik ihtiyacının yenilenebilir 
enerji kaynaklarından direkt olarak karşılanamadığı durumlarda tüplerde depolanan hidrojen ve oksi-
jen yakıt hücresine beslenerek elektrik üretimi sağlanabilmektedir. Önerilen sistemde bulunan dinamik 
kontrolcüler sayesinde doğal gaz hattına farklı oranlarda hidrojen karıştırılabilmektedir. Bu sayede hem 
doğal gaz kaynaklı karbon emisyonlarının hem de doğal gaz bağımlılığının azaltılması hedeflenmek-
tedir.

Oztürk & Dincer [66] doğal gaza farklı oranlarda hidrojenin enjekte edilmesi durumlarını geliştirdikleri 
bütünleşik sistem modeli yardımıyla parametrik olarak incelemiştir. Şekil 88’de %20’ye kadar değişen 
oranlarda doğal gaza enjekte edilen hidrojenin CO2 emisyonu üzerine etkisi sunulmaktadır. Doğal gaz 
içerisine karıştırılan hidrojenin hacimsel oranı artıkça emisyon değerleri önemli ölçüde düşmektedir. 
Karbonsuz enerji taşıyıcısı olma özelliğine sahip hidrojenin doğal gaza karıştırılması sayesinde düşük 
karbonlu ve daha çevre dostu uygulamalara geçişin mümkün olduğu görülmektedir.
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Şekil 87. Güneş ve rüzgar enerjisi destekli hidrojen üretimi tesisi ve doğal gaz entegrasyonu ([66]’dan uyarlanmıştır)
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Şekil 88. Hidrojen karşım oranının CO2 emisyonu üzerine etkisi [66]’dan uyarlanmıştır)

Oztürk & Dincer [66] ayrıca doğal gaz ve hidrojen debilerinin ısı transferi hızına etkisini parametrik 
olarak değerlendirmiştir. Şekil 89’da hidrojensiz yanma durumuyla birlikte dört farklı debide hidrojenin 
doğal gaza enjekte edilmesi durumlarına ait ısı transferi hızları bir arada sunulmaktadır. Elde edilen so-
nuçlara göre artan hidrojen debisinin genel bir davranış olarak ısı transfer hızını olumlu yönde etkilediği 
görülmektedir. 
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Şekil 89. Güneş ve rüzgar enerjisi destekli hidrojen üretimi tesisi ve doğal gaz entegrasyonu ([66]’dan uyarlanmıştır)

GAZBİR-GAZMER ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile yürütülen yenilenebilir kaynaklı hidro-
jen üretimi ve doğal gaz şebekesine enjeksiyonu çalışmalarının ilk iki fazı başarıyla tamamlanmıştır. 
Doğal gaza farklı oranlarda hidrojen karıştırılması sayesinde çevre dostu ve düşük emisyonlu uygula-
maya geçilmesi sağlanabilecektir. İlerleyen süreçte laboratuvar çalışmalarının genişletilerek devam et-
mesi planlanmaktadır. Sistemin yanma davranışının yanı sıra güvenlik kabiliyetleri de değerlendirilerek 
farklı karışım oranlarında ve uzun süreli yanma davranışları test edilecektir. Projenin Faz-1 değerlen-
dirme raporuna göre yanma testleri hem ocak hem de kombi uygulamalarında farklı karışım oranları 
için sürdürülecek ve çalışmadan elde edilen sonuçlar tüm paydaşlar ile proje web sayfası üzerinden 
paylaşılacaktır [67].

7.2.  Karadeniz’de H2S Potansiyeli ve Doğal Gaz Entegrasyonu
Endüstriyel uygulamalarda, taşımacılıkta ve güç üretim sistemlerinde fosil yakıt bazlı enerji kaynakları-
nın kullanımı küresel ısınma ve hava kirliliğine sebep olan toksik gazların atmosfere salımına sebep ol-
maktadır. Özellikle şehir içi taşımacılıkta fosil yakıt kullanımı ciddi sağlık problemlerine sebep olmakta 
ve günlük hayatta yaşamsal konforu olumsuz etkilemektedir. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kimyasal olarak depolanmasında ve sıfır-atık ile güç üretilmesinde hidrojen teknolojisin-
den yararlanılabilir. En basit anlamda güneş panellerinden veya rüzgâr türbinlerinden elde edilen elekt-
rik enerjisi, suyun elektrolizi yoluyla hidrojenin elde edilmesinde kullanılabilir. Elde edilen hidrojen, 
uygun depolama teknikleri kullanılarak sıvı veya gaz formunda üretildiği yerde saklanabilir veya farklı 
bir yerde tüketilmek üzere taşınabilir. Yakıt pilleri ise hidrojenden elektrik elde edilmesinde kullanıl-
maktadır. Yakıt pilinde hidrojen elektriğe dönüşürken yalnızca su açığa çıktığından çevreye ve insan 
sağlığına olumsuz yan etkiler oluşmamaktadır. Hidrojen teknolojisi bu nedenle üretiminden tüketime 
kadar bütünüyle çevre dostu olarak işletilebilmektedir [68]. Hidrojen, diğer enerji türlerinden farklı 
olarak direkt olarak temin edilememektedir. Hidrojen, farklı enerji kaynakları ve metotları kullanılarak 
üretilebilmektedir. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı hidrojen sülfür (H2S) deniz çökeltilerinde, jeoter-
mal kaynaklarda, kömür damarlarında ve tarımsal atıklarda yüksek miktarda bulunmaktadır. Yüksek 
miktarda H2S bulunan kaynaklardaki hidrojenin ayrıştırılması hem kaynağın ekonomik olarak değerli 
bir hale dönüşmesini sağlayacak hem de çevreye zararlı H2S’in ayrıklaştırılmasını sağlayacaktır. Örnek 
olarak Karapekmez ve Dinçer [69] jeotermal santrallerden salınan yüksek miktardaki hidrojen sülfür-
den hidrojen üretimini sağlayan bir sistem önermiştir. Jeotermal sahadan yayılan hidrojen sülfürün su, 
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hava ve toprak üzerinden tarımsal bölgelere ulaşmasını engellemek için AMIS® teknolojisi ile hidrojen 
sülfürün jeotermal akışkandan yakalanarak çevreye zararsız bileşiklere dönüştürülmesi sağlanabilmek-
tedir [70]. Karapekmez ve Dinçer [69] tarafından geliştirilen yeni sistemde AMIS® revize edilerek 
jeotermal akışkandaki hidrojen sülfür PEM elektrolizör kullanılarak hidrojen ve sülfüre ayrıştırılmıştır 
[69]. Elde edilen sonuçlara göre hidrojen sülfürün elektrolizi ile elde edilen hidrojen, suyun elektro-
lizine göre 3 kat daha ekonomik bir yaklaşımdır. Bu nedenle hidrojen sülfür kaynaklarından benzer 
teknikler kullanılarak ekonomik değeri yüksek hidrojenin üretilmesi önerilmektedir [69]. H2S açısından 
en büyük kaynaklardan biri Karadeniz dip sularıdır. Jeolojik gelişme nedeniyle, deniz suyunun %90’ı 
anaerobiktir. 120-150 m yüzey tabakasının altında deniz suyu kütlesi anoksiktir. H2S konsantrasyonu, 
derinliğin 1500 m olduğu yerlerde 9,5 mg/L’ye kadar çıkmaktadır [71]. Sülfür indirgeyen bakteriler, 
suda 10000 ton/gün oranında sürekli olarak hidrojen sülfit üretmektedir [71]. Karadeniz’deki toplam 
sülfür envanteri yaklaşık 4,6 milyar tondur ve çoğu 500-2000 m derinlik arasındadır [71]. Öztürk vd. 
[71] Karadeniz dip sularındaki hidrojen sülfürün doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre 
bir şekilde ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili özgün bir sistem önermiştir (Şekil 90). Öztürk vd. [71] 
tarafından sıralanan temel hedefler şu şekildedir: (i) H2S’den ticari hidrojen üretmek, (ii) üretilen hid-
rojenin doğal gaza karıştırılması, (iii) hidrojenin endüstriyel tesislere beslemesi, (iv) elde edilen Sülfür 
gazının ticari amaçlarla kullanımı ve (v) Karapekmez ve Dinçer [69] tarafından önerilen PEM elekt-
rolizer ünitesinin çalışma prensibini baz alarak H2S’den hidrojen üretimine yönelik ticari bir hidrojen 
jeneratörü geliştirmek. Bu teknik çıktıların yanı sıra önerilen bu konsept sistemin ülkemiz enerji stra-
tejilerine yeni ufuklar açabilecek noktaları bulunmaktadır. Önerilen bu yenilikçi sistemin Türkiye’nin 
Karadeniz Bölgesi’ndeki bölgesel enerji politikalarını ve stratejilerini tamamen değiştirebilecek etkiye 
sahip olduğu belirtilmektedir. Özellikle Asya ile Avrupa arasındaki enerji köprüsü rolünden sıyrılarak 
enerji ticaret merkezi olmayı hedefleyen ülkemiz açısından hidrojen ticaretinde ülkemizin bölge ülkele-
rine kıyasla öne çıkmasına imkân sağlayacak büyüklükte bir hidrojen kaynağı oluşturacaktır. Kurulacak 
bu tesisler Türkiye’nin hidrojen ekonomisine geçişine de kademeli olarak katkıda bulunacaktır [71]. 

Önerilen yenilikçi sistemde (Şekil 90) deniz üzerindeki rafineri tesisi fotovoltaik enerji santrali ile rüz-
gâr türbinleri tarafından beslenmektedir. Karadeniz dip suyundan çekilen H2S, özel olarak tasarlan-
mış PEM elektrolizör yardımıyla hidrojen ve kükürt olarak ayrıklaştırılmaktadır. Önerilen yaklaşımda 
hidrojen ayrışma işleminin kara üzerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Üretilen hidrojen ve kü-
kürt farklı amaçlarda kullanılmak üzere depolama tanklarına aktarılmaktadır. Diğer taraftan, Karadeniz 
derin sularından temin edilecek doğal gaz kara terminallerinde hidrojen ile karıştırılarak doğal gaz 
boru hatlarına basılabilecektir. Kükürt ise kimya endüstrisinin temel hammaddelerinden biridir. Birçok 
endüstriyel ve kimyasal işlemde sülfürik asit olarak kullanılmaktadır. Kükürt ayrıca fosfatlı gübrelerin 
üretiminde de çok önemli bir hammadde olarak öne çıkmaktadır. Diğer önemli kullanımlar ise kozme-
tik, eczacılık ve kauçuk üretimi gibi uygulamaları içermektedir. Sonuç olarak önerilen sistem sayesinde 
Karadeniz dip sularındaki yüksek H2S potansiyeli hem ticari hem de evsel uygulamalarda kullanılarak 
ülkemiz açsısından önemli bir katma değer yaratılabilecektir [71]. 
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Şekil 90. Karadeniz’deki doğal gaz ve hidrojen sülfürün yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre kullanımı  

([71]’den uyarlanmıştır)

Ülkemizde son on yıllık ortalama doğal gaz tüketim değeri yaklaşık 46,4 milyar m3’dür [71]. Karade-
niz’de tespit edilen rezervin ülkemizde hidrojen karıştırılarak kullanılması senaryosuna ait öngörüler 
Şekil 91 ve Şekil 92’de sunulmaktadır. Yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin ihtiyacının tamamı-
nın Karadeniz’de tespit edilen rezervden karşılanması durumunda 320 milyar m3 rezervin tahminen 
6,9 yıllık ömrü bulunmaktadır. Doğal gazın içerisine %20 oranında hidrojen ilave edilmesi durumunda 
yıllık tüketim miktarı 46,4 milyar m3 değerinden 43,1 milyar m3’e düşeceğinden, rezervin tahmini ömrü 
7,4 yıl olarak elde edilmektedir. Hidrojen ve doğal gazın hacim bazında alt ısıl değerleri sırasıyla 9,76 
MJ/m3 ve 32,39 MJ/m3’tür. Şekil 92’de hidrojen karışım oranına bağlı olarak alt ısıl değer değişimleri 
sunulmaktadır. Burada ayrıca 2019 yılına ait tüketim değerleri esas alınarak yıllık doğal gaz maliyetinin 
hidrojen ilavesine göre nasıl etkileneceği de sunulmaktadır. Hidrojen karışım oranının artmasıyla birlik-
te doğal gaz maliyetinde azalma öngörülmektedir.
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Şekil 91. Karadeniz’de tespit edilen 320 milyar m3 doğal gaz rezervinin hidrojen ile birlikte kullanımı projeksiyonu 
([71]’den uyarlanmıştır)
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Şekil 92. Yıllık doğal gaz maliyeti ve AID (alt ısıl değer) değerinin hidrojen karışım oranına bağlı değişimi ([71]’den 
uyarlanmıştır)

Öztürk vd. [71] tarafında önerilen yenilikçi entegre sistemle ilgili gerçekleştirilen kapsamlı modelleme 
sonuçları neticesinde elde edilen bulgular şu şekilde sıralanmaktadır [71]:

•	 Karadeniz’den çıkarılacak doğal gaza hidrojen karıştırılarak kullanılması doğal gaz rezervinin 
daha uzun süre kullanılmasını sağlayacaktır,

•	 Doğal gaza hidrojenin karıştırılarak yanma sonucu açığa çıkan CO2 emisyonu düşürülebil-
mektedir. Yüksek hacimsel katkı oranlarında hidrojenin doğal gaza karıştırılması bu açıdan 
önemlidir,

•	 Doğal gaza %20 oranında hidrojen karıştırılması durumunda doğal gaz tüketimi kaynaklı ma-
liyetlerde yıllık 700 milyon dolar civarında düşüş beklenmektedir. 

7.3.  Doğal Gaz Sektöründe Dijital Dönüşüm
Dijital teknolojiler çevremizdeki dünyayı hızla dönüştürmektedir. Bilişsel bilgi işlem, makine öğrenimi, 
doğal dil işleme ve robotik gibi yapay zeka (AI) gibi dijital uygulamaların yetenekleri başta kanser gibi 
sağlık araştırmaları olmak üzere, müşteri hizmetleri ve eğitim gibi çok farklı sektörde kanıtlanmıştır 
[72]. Günümüzün küresel petrol ve doğal gaz endüstrisi için de dijitalleşme, iş yapma şeklini iyileştir-
mek, nakit akışını artırmak ve çalışan verimliliğini iyileştirmek için büyük fırsatlar sunmaktadır [72]. 
Dijital dönüşüm, akıllı teknolojileri bir araya getirerek esnek ve ölçeklenebilir bir platform sağlayan 
dijital bir omurga tarafından oluşturulmaktadır. Bu dijital omurganın temel bileşenleri Şekil 93’te su-
nulmaktadır.

Bulut Bilişim Büyük Veri ve Analitik Nesnelerin Interneti

Mobil Cihazlar Makina öğrenmesi BBlloocckkcchhaaiinn

Şekil 93. Dijital omurganın temel bileşenleri ([72]’den uyarlanmıştır)
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Ham petrolün varil başına 100 ABD dolarının üzerine çıktığı yıllar, petrol ve doğal gaz şirketleri açısın-
dan altın yıllar olarak nitelendirilebilir [73]. Petrol şirketleri bu altın dönemde akıllı, verimli veya yeni-
likçi olmak zorunda kalmadan inanılmaz yüksek kârlılık elde etmişlerdir. Ancak 2014 yılından itibaren 
küresel ölçekte yaşanan değişimler neticesinde artık sektörde kurallar yeniden yazılmaktadır [73]. 2014 
ile 2016 yılları arasında arz tarafında yaşanan küresel bolluk ve pazar payı kaybı korkusu, petrol va-
deli işlemleri serbest düşüşe sokmuştur. Pandemi süreci sonrasında yaşanan daralmanın da bir sonucu 
olarak artık petrol ve doğal gaz fiyatlarının eski düzeylere geri yükselmesi yakın dönemde mümkün 
görünmemektedir. Bunun yerine, petrol şirketleri artık yeni bir normal yaratmak için yeni teknoloji 
türlerini benimsemelidirler [73]. Dördüncü sanayi devrimi (Endüstri 4.0), fiziksel ve dijital dünyaları 
birleştiren yeni teknolojilerden doğmaktadır. Petrol ve gaz sektöründeki sanayi devrimi ise yapay zekâ 
(AI – Artifical Intelligence) ve nesnelerin internetindeki (IoT) atılımlarla karakterize edilmektedir. IoT, 
şirketlerin üretkenliğini artırmak, öngörücü bakımı sağlamak ve operasyonel öngörüleri genişletmek 
için stratejilerini yürütmenin yeni yollarını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır [73]. IoT, petrol ve gaz 
üreticileri için bilgiye dayalı değer yaratımı sağlayabilmektedir [73]:

•	 Tahmine dayalı varlık optimizasyonunun uygulanması, 
•	 Üretim (upstream), iletim (midstream) ve işleme (downstream) operasyonlarının optimizasyonu,
•	 Çevre ve insan izleme ile lojistik için modern teknolojilerin uygulanması,

IBM firması petrol ve doğal gaz sektöründe yapay zeka ve IoT’nin gücünü göstermek için, üretim (upst-
ream), iletim (midstream) ve işleme (downstream) safhalarında bilgiye dayalı operasyonel iyileştirme-
leri örnekleyen dokuz farklı IoT uygulamasını raporlamıştır [73]. Üretim (upstream) operasyonlarıyla 
ilgili üç örnek çalışma şu şekilde sunulmaktadır [73]:

•	 Kuyu açma optimizasyonu: Delme işlemi karmaşıktır ve kapsamlı mühendislik hesaplamalarının 
yanı sıra uygulama sırasında da yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Örneğin, borunun toprak 
içerisine indirilmesi sırasında yapılacak hatadan ötürü boru, sondaj deliğine sıkışabilmektedir. 
Sensör verilerinin gelişmiş analitiği sayesinde gerçek zamanlı önleyici algılama yapılabilmekte-
dir. Gerçek zamanlı önleyici algılama sayesinde borularda yaşanan sıkışma probleminin %85’e 
varan oranda azaltılması mümkün olmaktadır.

•	 Tahmine dayalı varlık optimizasyonu: Üretim sırasında yaşanan ekipman arızaları, öngörülen 
hedeflere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Tahmine dayalı bir model oluşturulmasıyla üretimde 
karşılaşılabilecek ekipman arızalarının olaydan günler öncesinde ve %85’in üzerinde bir doğru-
lukla tahmin edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu şekilde kestirimci bakım uygulamaları tüm 
sektörlerde olduğu gibi petrol ve doğal gaz üretim sürekliliğinin temini açısından da önemlidir. 

•	 Kuyu üretim optimizasyonu: Üretim anormalliklerini algılayan sensörler, büyük sorunları orta-
dan kaldırmaya ve üretim verimliliğini %5’e varan oranlarda artırmaya yardımcı olabilir. Ör-
neğin, viskozitesi yüksek petrol pompalanırken, öncelikle buharın ısıtılması ve akışkanın incel-
tilmesi için kuyuya enjekte edilmesi gerekmektedir. Çok fazla buhar girmesi durumunda, kuyu 
kararsız hale gelebilmektedir.

İletim (midstream) operasyonlarıyla ilgili örnek IoT çalışmaları ise şu şekildedir [73]:

•	 Boru hattı izleme ve sızıntı tespiti: Standart uzak basınç sensörlerinde nispeten düşük doğruluk 
ve çevresel koşullara aşırı duyarlılık nedeniyle, hatalı alarm olasılığı artmaktadır. Gelişmiş man-
tıksal çözümlemeler ve görsel/akustik sensörler kullanılan bir sistemde yüksek hassasiyetle ve 
neredeyse gerçek zamanlı olarak sızıntı noktalarının tespit edilmesi mümkündür. Böylece çok 
daha etkin bir şekilde sızıntının konumu belirlenebilmektedir. 
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•	 Rafineri tahmini varlık optimizasyonu: Karmaşık makineler kapsamlı bakım işlemleri gerektir-
mektedir. Otomatik ölçüm sonuçları üzerine yürütülecek gelişmiş mantıksal çözümlemeler veya 
manuel incelemeler neticesinde korozyon, aşınma veya yıpranma tahmin edilebilir. Böylece 
muayene ve onarım maliyetleri azaltılabilir. Operasyonel problemler geriye doğru analiz edi-
lerek problemin esas sebebi ortaya çıkartılarak semptomlarla savaşmak yerine sorunun kökten 
çözümlenmesi mümkün olabilmektedir.

•	 Artırılmış gerçeklik desteği: Arttırılmış gerçeklik gözlükleri, bilgisayar kaynaklı dijital veri ile 
gerçek durum arasındaki sınırları ortadan kaldırarak içeriğin daha net görünebilmesine imkân 
vermektedir. Operatörler proseslerle ilgili bilgileri görebilirken, mühendisler ise üretim veya 
diğer işlemlerle ilgili adım adım talimatları görüntüleyebilirler. Bu tür girişimler, bilgiye erişim 
için harcanan zamanı azaltarak personel veriminde %10’luk bir artış sağlayabilmektedir. 

İşleme (Downstream) operasyonlarıyla ilgili örnek IoT çalışmaları ise şu şekildedir [73]:

•	 İyileştirilmiş tanker planlaması ve navigasyon: Tam yüklü olmayan tankerler ve optimize edil-
memiş rotalar, malzemelerin dengelenmesinde sorunlara yol açmakta ve gemi plan çizelgesinde 
yaşanan problemlerden dolayı işletme maliyetleri yükselmektedir. Gerçek zamanlı gemi ko-
numu verileri üzerinden yapılacak çözümleme sayesinde planlama ve navigasyon hassasiyeti 
arttırılarak %10 üzerinde bir verimlilik artışı elde edilebilmektedir. 

•	 İyileştirilmiş kara taşımacılığı planlaması: Petrol tankerleri için tanımlanan iyileştirme uygu-
lamaları kara taşımacılığı için de aynı şekilde geçerlidir. Gerçek zamanlı kamyon konumları ve 
envanter bilgileri üzerinden yapılacak gelişmiş analizler sayesinde kara taşımacılığında yüksek 
oranda verim iyileşmeleri elde edilebilmektedir. Tedarikçilerin etkinliği ve sürücü verimliliği 
gibi farklı verilerin de değerlendirmeye alınarak gerçekleştirilecek planlama iyileştirmeleri sa-
yesinde kara lojistiğinde %15’e varan verimlilik artışları sağlanabilmektedir.

•	 Ofis binası yönetimi: Sürekli açık kalan ışıklar, boş olmasına rağmen ısıtılan hacimler ve arızalı 
makineler bina yönetimi açısından önemli tüketim kalemleridir. Ekipmanların tümünün merkezi 
bir sisteme bağlanması sayesinde binanın çalışması optimize edilebilir ve hem alan kullanımı 
hem de çalışma ortamının şartlandırılması iyileştirilebilir. Bina hacimlerinin yeniden planlan-
ması neticesinde elde edilecek enerji tasarrufu farklı uygulamalar için değişiklik gösterebil-
mektedir ancak bu tür girişimler ile yıllık 5 milyon ABD dolarına varan verimlilik artışları elde 
edilmesi öngörülmektedir. 

Petrol/doğal gaz sektörüne uygulanabilecek dokuz farklı IoT uygulamasının ölçeklendirme zorluğu, 
teknolojik hazırlık seviyesi ve tahmini değerler gibi kriterler açısından özeti Tablo 17’de verilmektedir 
[73]. Burada teknolojik hazırlık seviyesi olarak ticari olarak kanıtlanmış, ticari olarak hazır ve deney-
sel olmak üzere üç farklı olgunluk seviyesi tanımlanmıştır. Ticari olarak hazır şeklinde tanımlanan sevi-
ye, prototip olarak başarıyla test edilmiş ve ölçeklendirmeye hazır uygulamayı belirtmektedir. Deneysel 
olarak ifade edilenler ise prototip olarak ele alınan yeni teknolojileri belirtmektedir. Buna göre seçilen 
uygulamaların tahmini değerleri toplamda yıllık 55 milyar ABD doları olarak öngörülmektedir [73].

Bir IoT platformu üç temel teknolojik bileşeni ele almalıdır [73]: (i) çeşitli veri kaynaklarından ve plat-
formlarından gelen verileri entegre etmek için birbirine bağlılığı ele almalıdır, (ii) yapılandırılmamış 
bilgilerin hacmi, karmaşıklığı ve öngörülemez oluşuna ayak uydurmak için bilişsel (kognitif) analitik 
ve yapay zeka kullanmalıdır, ve (iii) IoT sistemlerinin fiziksel ortamları üzerinde doğrudan ve güçlü bir 
etkisi olduğu için sağlam bir güvenliğe sahip olmalıdır.
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Son yıllarda öne çıkan bilişsel kuruluş (Cognitive enterprise) yapısı IBM tarafından temelde 7 katman-
da tanımlanmaktadır (Şekil 94). Öncelikle kurumlarda çevik inovasyon kültürü (Culture of agile inno-
vation) oluşturulmalıdır. Bunun için kültür, yetenekler, çalışma şekilleri ve tecrübe nasıl daha görünür 
ve ulaşılabilir hale getirilebilir bunun üzerine çalışılmaktadır [74]. İkinci katman ise iş platformları 
ve bunların sektöre etkileridir. Bunlar dahili olabileceği gibi sektör özelinde veya sektörler arasındaki 
ekosistemi  de tanımlayabilmektedir. Üçüncü ise akıllı iş akışlarıyla ilgili olarak müşteri ve inovasyon; 
finans ve operasyon; yetenek ve sektör iş akışlarıdır. Dördüncü katmanda ise üssel etki yaratacak tek-
nolojileri mümkün kılan yapay zekâ, blockchain, otomasyon, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolo-
jilerin kurumların iş yapış şekillerini nasıl etkilediği konumlanmaktadır. Beşinci katman verilerin nasıl 
kullanılabileceği, verinin önemi ve bunun yapay zekâya doğru ulaşmasını kapsamaktadır. Kurumların 
kendi verilerinin kullanımı söz konusu olabileceği gibi genel kullanıma açık verilerin kullanımı da 
mümkündür. Hava durumu veya trafik verisi gibi bilgilerin yanı sıra pazardaki fiyatlandırma gibi farklı 
tip dış verilerin kurumlar tarafından kullanılması gerekebilmektedir. Sonraki aşamada ise daha çok IT 
tabanlı uygulamaların ağırlık kazandığı bir katman karşımıza çıkmaktadır. Uygulamaların nasıl daha 
inovatif, dijital ve çevik hale getirilebileceği çalışılmaktadır. Açık ve güvenilir, hibrit çoklu bulut altya-
pısı katmanında ise genel veya özel bulut çözümlerinin yanı sıra kurumların kendi iç sunucuları veya 
farklı ülkelerdeki sunucuları tek bir ortamda nasıl güvenli şekilde yönetilebileceği çalışılmaktadır [74]. 

Tablo 17. Petrol/Doğal gaz sektöründeki IoT uygulamalarının tahmini değerleri ([73]’ten uyarlanmıştır)

Uygulama Tahmini değer
(milyar $/yıl)

Ölçeklendirme 
zorluğu

Teknolojik hazırlık 
seviyesi

Kuyu açma optimizasyonu 3 Yüksek Ticari olarak hazır

Tahmine dayalı varlık optimizasyonu 14 Orta Ticari olarak 
kanıtlanmış

Kuyu üretim optimizasyonu 22 Yüksek Ticari olarak hazır

Boru hattı izleme ve sızıntı tespiti 0,3 Düşük Deneysel

Rafineri tahmini varlık optimizasyonu 2 Orta Ticari olarak 
kanıtlanmış

Artırılmış gerçeklik desteği 11 Yüksek Deneysel

İyileştirilmiş tanker planlaması ve 
navigasyon 1 Orta Ticari olarak hazır

İyileştirilmiş kara taşımacılığı planlaması 1 Yüksek Ticari olarak 
kanıtlanmış

Ofis binası yönetimi 1 Düşük Ticari olarak 
kanıtlanmış

TOPLAM 55

IBM Watson teknolojisinin petrol/doğal gaz sektöründe uygulandığı iki farklı kognitif hesaplama çalış-
masına ait temel çıktılar aşağıda özet olarak sunulmaktadır [74]:

Woodside Enerji Örneği: Woodside firması 30 yıllık sondaj faaliyetleri deneyimi ve mühendislik bil-
gi birikimine ait veri tabanını sistematik bir şekilde yapılandıramadığı için kurumsal olarak bilginin 
transferini mümkün kılabilecek yöntemler geliştirememiştir. Yoğun ve karmaşık mühendislik verilerin-
den anlamlı bilgiler elde etmek için bilişsel hesaplamadan yararlanmıştır [75]. IBM Watson teknolojisi 
sayesinde şirket içerisindeki onlarca yıllık bilgi çalışanların parmaklarının ucuna getirilerek karmaşık 
projelerde gerçeklere dayalı karar vermeye imkan sağlanmıştır [75]. Bilişsel bilgi işlem teknolojisi sa-
yesinde firmanın sağladığı kazanımlar şu şekildedir [75]:
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•	 Mühendislik kayıtlarına daha hızlı erişim ve daha sezgisel analiz sayesinde çalışan maliyetlerin-
de 10 milyon Avusturalya doları tasarruf sağlanmıştır,

•	 Yerbilim ekibinin veri kaynaklarını okuyup araştırarak geçirdiği zaman %75 oranında azalmıştır,

•	 30 yıllık kurumsal bilgi birikiminin personelin erişimine sunulmasıyla çalışanların alanlarıyla 
ilgili yetkinliklerinin çok daha hızlı artış gösterdiği belirlenmiştir.

Dahili stratejik 
platformlar

Dahili işlevleri 
etkinleştiren plat-
formlar

Sektör  
platformları

Sektörler arası  
platformlar

Müşteri ve  
İnovasyon  
iş akışları

Finans ve  
Operasyon  
iş akışları

Yetenek  
iş akışları

Yapay  
zeka

Blockchain Otomasyon Nesnelerin  
İnterneti

5G

Mülkiyet hakkına 
tabi veriler

Lisanslı  
veriler

Genel  
veriler

Özel  
uygulamalar

Eski  
uygulamalar

API destekli  
uygulamalar

Bulut tabanlı  
uygulamalar

Genel bulut Özel bulut Şirket içi Güvenlik

Dijital  
uygulamalar

Kültür Beceriler Çalışma  
biçimleri

Deneyim Çevik inovasyon 
kültürü ile 
desteklenen

İş platformları  
ekosistemi

Akıllı iş akışlarıyla  
aktive edilen

Üssel etki yaratacak 
teknolojilerle 
mümkün hale getirilen

Verilerle  
desteklenen

Yeni nesil  
uygulamaları 
kullanan

Açık ve güvenilir,  
hibrit çoklu bulut 
altyapısı

Piyasa Yapıcı İş  
Platformları

Akıllı  
İş Akışları

Sektör  
iş akışları

Kurumsal  
Deneyim ve 
İnsanlık

Şekil 94. Kognitif kuruluşun yetenek katmanları ([76]’dan uyarlanmıştır)

Chevron Örneği: Chevron firması içerisindeki inovasyon ekibi tarafından geliştirilen makina öğrenmesi 
gerçek anlamda üretim projelerine entegre edilememiş ve şirket geneline ölçeklendirilememiştir [74]. 
Şirket bu işlemlerin yürütülmesi için daha güçlü bir metodolojinin geliştirilmesine ihtiyaç duymuştur. 
Chevron ayrıca üretimde AI uygulamaları konusunda destek veren bir partner arayışına girmiştir. IBM 
firması makina öğrenmesi girişiminin ölçeklendirilmesi noktasında şirket tarafından stratejik ortak ola-
rak belirlenmiştir. IBM, projeyi hızlandırmak ve eksiksiz bir MLOps çerçevesi oluşturmak için Chev-
ron ile birlikte çalışmıştır [74]. Veri entegrasyonunu sağlayan metot sayesinde yatırım getirisi oranı 
artmaktadır. Chevron ile IBM ortaklığı ile yürütülen çalışma sayesinde sadece 2020 yılı Mart ayındaki 
yatırım getirisi 100 milyon dolar üzerinde raporlanmıştır [74].

Petrol ve doğal gaz sektöründeki şirketler yer kabuğunu daha iyi anlamak, yer altı kaynaklarını etkin bir 
şekilde tespit etmek ve çıkartmak ve bu kaynakların tüketiminden kaynaklı emisyonları en aza indirge-
mek için dijitalleşme çözümlerine yönelmelidir [77] Geleneksel yakıtların yanı sıra yenilikçi ve çevre 
dostu yakıtları da portföylerine dahil ederek markalarını yeniden konumlandırabilirler. Böylece çoklu 
enerji kaynaklarını birbirlerine entegre bir şekilde kullanma yollarını deneyebilirler.
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8. SONUÇ ve ÖNERİLER

Tarihsel süreçte insanlığın sırasıyla odun, kömür ve petrol ile devam eden enerji serüveni günümüzde 
doğal gaz üzerinden sürmektedir. Gelecek projeksiyonları küresel ölçekte doğal gaz kullanım mikta-
rının artan nüfusla orantılı bir şekilde artmasını öngörmektedir. Ancak kaynaklar arasındaki oransal 
dağılım açısından değerlendirildiğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselen payı diğer hidrokar-
bonlar gibi doğal gazın da gelecekte oransal olarak düşmesine sebep olacaktır. Fosil yakıtlar içerisinde 
doğal gaz en temiz kaynak olarak öne çıkmaktadır. Ülkemiz açısından doğal gaz şu an için dışarıya 
bağımlı olduğumuz bir yakıt olduğundan kısa süreli bir enerji çözümü aracı olarak kullanılmalıdır. 
Çevremizdeki kaynaklar da göz önüne alındığında kaynak çeşitliliğini artırmak açısından doğal gazdan 
vazgeçilmesi söz konusu değildir. Ülkemizdeki doğal gaz talebinin önümüzdeki yıllarda özellikle konut 
ve endüstriyel kullanımından ötürü artan bir eğilim göstermesi beklenmektedir (Şekil 95).
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Şekil 95. Türkiye doğal gaz talep projeksiyonu ([78]’den uyarlanmıştır)

Kendi yerli ve milli enerji kaynaklarımızın tüketimdeki payının artması ve bu teknolojilerle ilgili kilit 
bileşenleri dışa bağımlı olmadan üretebilmemiz, enerji bağımsızlığımız ve aynı zamanda ekonomik 
bağımsızlığımız açısından oldukça önemlidir. Enerjide %75 dışa bağımlı olduğumuz düşünüldüğünde 
cari açığımızın düşürülmesi ve ithalat ile kaybettiğimiz dövizi ülkemizde tutabilmek için bilim ve tek-
nolojiye yatırımlar yapılmalıdır. Ancak bu şekilde 21. yüzyılın başarılı ülkeleri arasına girme şansımız 
olabilecektir. Geçmişte enerjide dışa bağımlı olduğu halde yaptığı yatırımlar ve izlediği akılcı politika-
lar ile kendi teknolojisini geliştirerek enerji ihraç eden ülke konumuna gelen çok sayıda iyi örnek bulun-
maktadır. Esasen izlenecek yollar bu nedenle belirgindir. Ülkemizin dinamiklerini de değerlendirerek 
üniversitelerimiz, sanayi kuruluşlarımız, kamu kurumları ve sermayenin gücünü bir araya getirerek sa-
dece tek bir enerji kaynağına yönelik değil, ülkemiz açısından dışa bağımlılığımızı azaltacak tüm enerji 
alt sektörlerinde kendi bilimsel altyapımızı ve know-how’ımızı oluşturacak teknolojik bilgi birikimini 
oluşturmamız gerekmektedir. Doğal gaz arama faaliyetleri tüm dünyada uluslararası iş birlikleri ile çok 
disiplinli olarak yürütülmektedir. Teknolojiler belli şirketlerin tekelinde bulunmaktadır. Dünyanın tüm 
bölgelerinde belli başlı şirketlerin sahip olduğu bu teknolojiler ile arama faaliyetleri yürütülmektedir. 
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ülkemizin milli çıkarlarına yönelik yürütülmesi için yapılan 
öneriler şu şekilde sıralanmıştır:
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•	 Milli petrol ve doğal gaz politikalarımızın belirlenmesi ve bu politikalara uygun yetkin insanla-
rın bir araya geldiği kurumsal yapıların etkin bir şekilde ülke çıkarlarını gözeterek yabancı şir-
ketlerle iş birliği ile faaliyet göstermesi gerekmektedir. Ülkemiz yetişmiş insan gücüne sahiptir. 
Yurtiçi veya yurtdışı eğitim kurumlarında petrol ve doğal gaz üretimi konusunda kaliteli eğitim 
almış genç ve dinamik insan gücümüzü sektöre etkin bir şekilde entegre edebilmek, tecrübeli 
ve yektin kişilerden oluşan bir ekip içerisine dahil etmek ve yetişmiş insan gücümüzün bilgi 
üreten ve teknoloji geliştiren bir yapıda sektöre adapte etmemiz gerekmektedir.

•	 Petrol ve doğal gaz aramacılığı dünyada belli başı firmaların elindedir. Bu firmaların sahip 
olduğu teknolojiyi kullanmak veya hizmet almaktan kaçınmamak gerekmektedir. Bu tekno-
lojileri kullanabilecek ve uygulayabilecek yetkinlikte insan kaynağını geliştirerek ülkemizin 
çıkarları ve politikalarına yönelik gerçekleştirilecek ortak çalışmaları yetkin uzmanlarımızın 
yürütmesine imkân tanımalıyız. 

•	 Sektörde belirlenecek ekipmanlarda dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için YEKDEM’e benzer 
şekilde üniversite-sanayi iş birliğini teşvik edici ve know-how oluşturmaya yönelik destek me-
kanizmalarının hayata geçirilmesi önemlidir.

•	 TPAO ve BOTAŞ’ın özerk bir yapıya sahip olması çok önemlidir. Yurtdışındaki benzerleri 
gibi devlet politikalarına göre hareket edecek ancak kendi iç dinamikleri olan bir yapıda tesis 
edilmeleri gerekmektedir. Uzun dönemli başarının temin edilebilmesi için kurumsal hafızanın 
korunması ve yenilikçi bakış açılarıyla kurumların teknolojik yenilikleri bünyelerine dahil et-
mesi önemlidir. 

•	 Ülkemizde tarihsel süreçte yoğun olarak karada petrol ve doğal gaz aramacılığı gerçekleşti-
rilmiş ve sınırlı rezervler tespit edilmiştir. Ülkemizin jeolojik yapısından ötürü Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde düşük petrol rezervleri, Trakya’da ise doğal gaz kaynakları bulunmak-
tadır. Karada gerçekleştirilen görece kapsamlı sondaj faaliyetlerinin denizlerimize yansıması 
aynı yoğunlukta olamamıştır. Son yıllarda sondaj gemilerimizin sayısının artması çok önemli 
bir iyileşme olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin özellikle Karadeniz derin sularında Tuna 
deltasının devamındaki denizaltı yelpazesinin çevrelerini kapsamlı bir şekilde araştırmalıdır. 

•	 Günümüzde yüksek petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler, uzun yıllar süren başarısız 
sondaj faaliyetleri neticesinde mevcut rezervlere ulaşabilmişlerdir. Bu noktada ülkemizin hem 
Karadeniz’de hem de Akdeniz’de belirlenen stratejik bölgelerde derin deniz sondaj faaliyetleri-
ni sistematik olarak yürütmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin derin deniz sondaj faali-
yetlerinde kazandığı tecrübe ile daha önce rezerv tespit edilemeyen kuyuların da yeniden farklı 
teknolojik uygulamalar ile araştırılması denizlerimizdeki jeolojik yapıların çok daha kapsamlı 
değerlendirilebilmesi için büyük önem arz etmektedir. 

•	 Karadeniz’de rezerv miktarından bağımsız olarak doğal gazın bulunması önemli olarak gö-
rülmektedir. Karadeniz’in jeolojik yapısına bağlı olarak tek bir kuyudan yüksek miktarlarda 
doğal gaz üretimi mümkün olmayabilir. Bu sebeple rezerv tespit edilen kuyuların çevrelerinde 
kapsamlı incelemelerin yapılarak havzaların detaylı değerlendirilmesi yapılabilir ve böylece 
rezervlerin sınırlarının ve büyüklüklerinin çok daha kesin şekilde belirlenmesi mümkün ola-
bilecektir. Karadeniz’de küçük kapasitelerde ancak çok sayıda rezervin bulunduğu yönünde 
öngörüler bulunmaktadır. 

•	 Mısır’ın Nil deltasının devamındaki denizaltı yelpazesinde bulduğu yüksek rezervlerin yanı 
sıra Romanya’nın Tuna deltasının uzantısında tespit ettiği yeni rezervler bu bölgelerin araştır-
maya değer olduğuna işaret etmektedir. Ülkemiz hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de del-
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taların uzantısındaki denizaltı yelpazelerinin kanallarında sondaj faaliyetleri yürütebilir. Bu-
ralardaki olası rezervlerle ilgili kapsamlı bilimsel çalışmaların yapılması teşvik edilmeli ve 
potansiyelleri çok disiplinli çalışmalar ile ortaya konmalıdır. 

•	 TPAO derin deniz araması konusunda kazandığı önemli tecrübeler bulunmaktadır. Bölgesinde 
petrol ve doğal gaz aramacılığında daha etkin bir rol üstlenebilmek için TPAO farklı ülkelerin 
ihalelerine ve uluslararası araştırma faaliyetlerine katılabilir. 

•	 Hem Karadeniz’de hem de Akdeniz’de ülkemizin politik anlamda stratejik konumlarının bi-
limsel bakış açısıyla belirlemesi ve bu yönde milli çıkarlarımıza yönelik politik hamleleri yap-
ması beklenmektedir. Yüksek petrol ve doğal gaz rezervi beklenen ve kıta sahanlığımız içeri-
sinde yer alan bölgelerin Mavi Vatan sınırları içerisine alınması hem bölgesel hem de küresel 
politikalar içerisinde değerlendirilerek ülkemizin bu yönde kazanımları her zaman ön planda 
tutulmalıdır.

•	 Doğu Akdeniz’de politik olarak kendimizi daha iyi tanıtmamız önemlidir. Bu noktada yurt 
dışı temsilciliklerimizin aktif rol alması ve ülkemizin bu noktada sahip olduğu bakış açısını ve 
politikasını iyi bir şekilde aktarabilmesi gerekmektedir. 

•	 Petrol ve doğal gaz sektöründe kuyudan son kullanıma kadar uzanan değer zinciri içerisinde di-
jitalleşme süreci çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Sektörde söz sahibi büyük şirketler tekno-
loji devleriyle iş birlikleri halinde yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi dijital çözümleri petrol 
ve doğal gaz sektöründe uygulayarak çok yönlü kazanımlar elde etmektedir. Dijital çözümler 
ile az sayıda sondaj ile havzaların çok daha kapsamlı değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 
Aynı zamanda tüm aşamalarda kaynakları etkin kullanarak, ekonomik avantaj sağlanabilmek-
tedir. Diğer taraftan, kurumsal hafızanın etkin ve verimli bir şekilde kullanımıyla sektörde 
etkinliklerini idame ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Ülkemizde de petrol ve doğal gaz 
sektöründe geleneksel yaklaşımların yanı sıra yenilikçi uygulamaların da bir an önce devreye 
alınarak kademeli bir şekilde sektörün her kademesine entegrasyonu önem arz etmektedir. 

Günümüzde enerji kaynaklarının tek başına bir büyüklük olarak bulunmasının topyekün kalkınma açı-
sından yetersiz olduğu aşikardır. Ülkeler artık sahip oldukları enerji kaynaklarını bölgesel veya küresel 
ölçekte pazarlara sunabildikleri ölçüde güçlenebilmektedir. Doğu Akdeniz’de Mısır ve İsrail sahip ol-
dukları yüksek rezervi bölge dışına pazarlama noktasında farklı iş birlikleri arayışındadır. Azerbaycan 
ise doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine aktararak hem ekonomik hem de politik 
olarak bölgesinde etkin bir rol üstlenmeye başlamaktadır. Bu nedenle, doğal gaz rezervlerinin tekil 
olarak ele alınması yerine bölgesel dinamikler ve pazar yapısıyla birlikte çok yönlü ve çok disiplinli 
stratejilerin oluşturulması önem arz etmektedir. 

Doğal gazın ülkemizde ve Avrupa’da gelişim sürecini inceleyecek olursak, Avrupa’da doğal gaz boru 
hatları ilk olarak 1960’lı yıllarda oluşturulmaya başlanmış ve o dönemde altyapı faaliyetlerinin yürü-
tülmesi amacıyla gereken finansmanının sağlanabilmesi için uzun dönemli alım kontratları yapılmıştır. 
İlk yapılan anlaşmalarda fiyat belirlenmesinde doğal gazın o dönem için rekabet halinde olduğu petrol 
türevi ürünler baz alınmıştır. Türkiye’de ise 1987 yılında doğal gaz altyapısı kurulmaya başlanmıştır. 
Avrupa ülkelerine benzer şekilde ülkemizde de finansmanın temin edilmesi adına uzun dönemli kont-
ratlar gerçekleştirilmiş ve bu sayede ülkemizde doğal gaz altyapısı gelişmiştir. Avrupa’da güçlenen 
altyapının devamı olarak doğal gaz piyasası gelişmeye başlamış ve mevcut anlaşmalar veya formüller 
ihtiyacı gidermemeye başlamıştır. Doğal gazın rekabet ettiği ürün artık farklı tip petrol ürünleri olmak-
tan çıkmış ve doğal gazın kendi içinde yine gazla rekabet ettiği bir durum oluşmuştur. Bu rekabetin 
sonucu olarak uzun dönemli anlaşmalar yerine daha kısa dönemli anlaşmaların olduğu bir yapıya ihti-
yaç duyulmuştur (Şekil 96). Doğal gazın rekabetçi ortamda ticaretini sağlamak için ilk olarak ABD’de 
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1980’li yıllarda fiziksel ticaret merkezleri (hublar) oluşturulmuştur. 1990’lı yılların başında İngiltere 
başta olmak üzere Avrupa’nın diğer ülkelerinde doğal gaz ticaret merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 
Doğal gaz ticaret merkezleri kuruldukça gaz ile gazın rekabet edebilmesi mümkün hale gelmiştir. 2008-
2009 yıllarında Katar LNG’sinin Avrupa ülkelerine giriş yapmasıyla birlikte doğal gaz fiyatları bir anda 
düşme eğilimine girmiştir. Hub fiyatlarının boru gazının altına düşmesiyle birlikte tedarikçi ülkelerden 
fiyat revizyonları istenmiştir. Gerçekleştirilen bu fiyat revizyonları sayesinde ülkelerin doğal gaz fatu-
raları önemli miktarda düşmüştür. 

Alt Yapı 
Kurulumu

Fiyat 
Revizyonları

Ticaret Merkezleri 
(Hublar)

Katar LNG’sinin Girişi

ABD LNG’sinin Girişi

Şekil 96. Ülkemizde ve Dünya’da yaşanan önemli gelişmeler ([23]’ten uyarlanmıştır)

2016 yılında başlayan süreçte ABD kaynaklı LNG’nin devreye girmesiyle birlikte Avrupa’da fiyatlar 
yeniden düşüş trendine girmiştir [23]. Şekil 97’de küresel doğal gaz fiyatlarının 2011 – 2020 yılları 
arasındaki değişimi sunulmaktadır. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem sonrası meydana 
gelen nükleer sızıntının etkisiyle Asya piyasalarında doğal gaz fiyatlarının yükseldiği görülmektedir. Bu 
dönemde doğal gaz fiyatlandırması açısından Asya ve Avrupa ülkeleri arasında iki kata yakın bir fark 
oluşmaktadır. 2015 yılından itibaren doğal gaz piyasasında LNG’nin payının artmasıyla birlikte küre-
sel ölçekte birbirinden farklı seyreden fiyatlandırmalar arasında bir dengelenme oluşmaya başlamıştır. 
2015 yılı sonrası süreçte Asya, Avrupa ve ABD fiyatlarının birbirine giderek yaklaştığı görülmektedir. 
2015 yılında küresel arz fazlası nedeniyle tüm ülkelerde fiyatlarda düşüş yaşanmıştır. Diğer yandan 
kaya gazı (şeyl gaz) devrimiyle birlikte arzın artması, ekonomik daralmalar ve OPEC ülkelerinin üre-
timlerini kısıtlamaması gibi etkilerle birlikte 2016 yılında düşüş trendi devam etmiştir. Devam eden 
süreçte gerçekleştirilen üretim kısıtlamalarının etkisiyle 2018 yılında doğal gaz fiyatları küresel ölçekte 
artış göstermiştir. Doğal gaz fiyatlarının özellikle 2019 ve 2020 yıllarında oldukça düşük seviyelere 
düştüğü görülmektedir. Kış dönemi sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisi 
burada açıkça görülmektedir. Bunun yanı sıra LNG ticaretinin artmasıyla ucuz fiyattan temin edilen 
LNG depolanmıştır. 

COVID-19 sebebiyle yaşanan daralmaya da bağlı olarak arz talebin üzerine çıkmıştır. Uzun dönemli 
anlaşmaları bulunmayan ve ticaret merkezleri üzerinden fiyat revizyonları gerçekleştiren ülkeler bu 
fiyat düşüşlerinden faydalanabilmiştir. Önümüzdeki dönemde süresi dolacak doğal gaz ithalat sözleş-
meleri ülkemiz açısından bir avantaj olarak görülmektedir. Tüketim tahminleri ve 2028 yılı sonuna ka-
dar süresi dolacak kontratlar göz önüne alındığından önümüzdeki yıllarda ülkemizde arz/talep dengesi 
açısından arz yönünde eksiklik ortaya çıkacaktır. Şekil 98’de verilen projeksiyona göre 2022 ile 2028 
yılları arasında ithalatı yapılacak ancak alım sözleşmesi yapılmamış miktar yaklaşık olarak 200 milyar 
m3 seviyesinde tahmin edilmektedir [25]. 
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Şekil 97. 2011 – 2020 yılları arasında küresel doğal gaz fiyatlarındaki değişimler ([23]’ten uyarlanmıştır)
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Şekil 98. Ülkemizin uzun dönemli ithalat sözleşmesi miktarları ([25]’ten uyarlanmıştır)

Gereken gaz miktarının ne kadarının yerli üretim ile karşılanacağı, Karadeniz Tuna-1 kuyusunda keşfe-
dilen rezervin detaylı analizleri sonucunda elde edilebilecektir. Yeni alım sözleşmelerinde boru gazının 
yanı sıra LNG de önemli bir kalem olarak öne çıkacaktır. BOTAŞ’ın iletim şebekesinde ulaştığı giriş 
kapasitesi seviyesi, tedarikçi ülkelerle pazarlık yapılabilmesine ve avantajlı koşullarda doğal gaz teda-
rik edilebilmesine imkân sağlamaktadır. Uzun dönemli anlaşmalar yerine, gelişmelere göre serbestçe 
hareket edebilmek için mümkün olduğunca esnek koşullarda tedarik sözleşmelerinin gerçekleştireceği 
yeni bir döneme girileceği öngörülmektedir [25]. 

Ülkemizde izlenen doğal gaz politikasına yönelik öneriler şu şekilde sıralanmaktadır:

•	 Doğal gaz ve petrol esasen ülkemizin enerji politikası içerisinde ele alınmalıdır. Tek bir kay-
nağa yatırım yapılması yerine farklı kaynaklardan en etkin şekilde yararlanmak için çok yönlü 
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planlamalar yürütülmeli ve belirlenen stratejik alanlarda teknoloji üreten bir konuma gelinmesi 
noktasında üniversite ve sanayi iş birliği devlet tarafından teşvik edilmelidir.

•	 Enerjiyi çok geniş bir çerçevede ele alarak petrol ve doğal gaz ile yenilenebilir enerji uygu-
lamaları ve yatırımları bütüncül bir bakış ile yönetilmelidir. Enerji arz güvenliği için enerji 
kaynak çeşitliliğinin artması gerekmektedir. Bu noktada aynı zamanda enerjiyi ithal ettiğimiz 
ülkelerin de çeşitlendirilmesi enerji arz güvenliği açısından önemlidir. 

•	 Türkiye Avrupa ile Orta Doğu arasındaki enerji köprüsü olma misyonundan artık sıyrılmalı-
dır. Avrupa Birliği ülkeleri stratejik olarak tek bir kaynağa bağımlı bir enerji politikasından 
uzaklaşmaktadır. Rusya ve Türkiye üzerinden edindikleri doğal gaza alternatif olarak LNG 
payı da giderek artmaktadır. Ülkemiz de bu sebeple Avrupa’nın enerji sağlayıcısı rolünden 
sıyrılarak enerjide kendisine özgü gelecek planlamalarını alternatif kaynaklar üzerinden 
oluşturmalıdır. 

•	 Doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesi kadar bu rezervlerin ekonomiye kazandırılması da 
önemlidir. Ülkemizi doğal gaz ticaret merkezi olarak bölgesinde önemli bir konuma getire-
bilmek istiyorsak, piyasanın derinleştirilmesi ve işlem hacminin arttırılması gerekmektedir. 
Mevcut durumda Türkiye’nin sıralamadaki yeri gerilerde olmakla birlikte, üst sıralara yüksel-
mesi için atılması gereken adımlar da net olarak tanımlanmıştır. EFET tarafından tanımlı bu 
adımları atmak için birtakım engeller bulunmaktadır. En önemli engellerden biri arz güvenliği 
gerekçesiyle iletim ve ticaretin BOTAŞ tarafından tek başına gerçekleştirilmesidir. Özel sektör 
şirketlerinin piyasaya girişinin kolaylaştırılmasına imkân tanıyarak serbestleşme ve rekabetin 
önü açılmalıdır. Çalıştay kapsamında BOTAŞ’ın ticaret ve iletim kısmının ayrılması önerisi 
gündeme gelmiş olsa da BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğindeki kritik rolü nedeniyle bu yönde bir 
yapılanma kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uhdesindedir. 

•	 Ticaret merkezi oluşumuyla ilgili de çok hızlı bir şekilde ele alınacak düzeltmeler söz konusu-
dur. Örnek olarak mevcut mevzuat sadece Türkçe hazırlanmıştır. Küresel ölçekte ticaret mer-
kezi olabilmek için mevzuatımızın en azından İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi farklı dil-
lerde sunulması gerekmektedir. Böylece yurtdışı katılımcının önü açılabilir ve şeffaflık/kolaylık 
açılarından puanımız yükselebilir. Diğer taraftan EPİAŞ tarafından sadece milyar m3 cinsinden 
ölçümleme yapılmaktadır. Farklı ülkelerde kullanılan birimler cinsinden de bu değerlerin sunul-
ması uluslararası ölçekte farklı katılımcıların daha kolay takibini sağlayacaktır. EPİAŞ vadeli 
piyasasının ve gün-öncesi gaz piyasasının hızlı bir şekilde hayata geçmesi önemlidir. 

•	 Ülkemiz doğal gaz iletim, depolama ve LNG altyapılarında iyi noktaya gelmektedir. Bu alan-
lardaki yatırımları artırarak alternatif giriş noktaları çoğaltmalı ve rekabetçi ortamları sağlaya-
rak fiyat avantajı elde edebilecek pozisyon sağlamalıdır. FSRU yatırımları artırılarak küresel 
LNG pazarındaki fiyat avantajlarından faydalanma yoluna gidilmelidir. 

•	 Doğal gaz master planının henüz hazır olmaması en temel eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 
Önümüze koyduğumuz hedeflerin, kısa ve uzun vadede atacağımız hedeflerin net olarak ortaya 
konması önemlidir. 

•	 2021 yılı Nisan ayından itibaren enerji kaynak çeşitlendirilmesi ve enerji ticareti açısından 
yepyeni bir dönem başlayacaktır. Süresi dolacak uzun vadeli kontratlarımızın miktarı 16,3 
bcm’dir. Yeni süreçte yapılacak kontratlarla ilgili master planın çok yönlü olarak oluşturulması 
gerekmektedir. 
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•	 Süresi dolan anlaşmaları ülke menfaatlerimizi gözetecek şekilde planlamak önemlidir. Ülke-
miz kesinlikle al ya da öde şartları olan ve %100 petrole endeksli olan hiçbir kontrata imza 
atmamalıdır. Hidrokarbon fiyatlarının düştüğü ve alıcıların güçlendiği günümüz piyasa koşul-
larında bu ortamı avantaj haline dönüştürmemiz gerekmektedir. En fazla 5 yıllık kısa vadeli 
anlaşmalar yapılabilir ve spot piyasa fiyatlarını yansıtan formüller bu anlaşmalar içerisinde ta-
nımlanabilir. Anlaşma miktarları da kesinlikle eskisi kadar büyük ölçekte yapılmamalıdır. Eski 
dönemlerde yapılan anlaşma koşullarına göre satıcıların şu anda alternatifli olmasını avantaja 
çevirerek fiyatları aşağıya çekme imkânımız bulunmaktadır. 

•	 Ülkemiz hidrokarbon kaynaklarına sahip ülkelere yakın konumda olmasına karşın bu coğrafi 
avantajını önceki anlaşmalarda gözetememiştir. Yapılacak yeni anlaşmalarda petrol ve doğal 
gaz temin edilecek ülkeye olan yakınlığımızı ve piyasa büyüklüğümüzü avantaj olarak kulla-
nabilecek yapılanmaları anlaşmalara dahil etmeliyiz.
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KISALTMALAR LİSTESİ

AI Artificial Intelligence (Yapay Zeka)

bcf milyar ft3

bcm milyar m3

BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

CNG Compressed Natural Gas (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)

EFET European Federation of Energy Traders 
(Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu)

EJ Exajoule

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi

FSRU Floating Storage Regasification Unit (Yüzer LNG Terminali / Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi)

GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği

GKRY Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

GPL Gaspool

GSMH Gayrisafi Milli Hasıla

GSP Gas Plus SpA

HH Henry Hub

IEA International Energy Agency (Uluslararası Enerji Ajansı)

IoT Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

IT Information Technology (Bilişim Teknolojileri)

JKM Japan Korea Marker

LNG Liquid natural gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)

MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

NBP National Balancing Point

NCG NetConnect Germany

mcm milyon m3

MMcf/gün milyon ft3/gün 

OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

OTC Over-the-counter (Tezgah üstü)

SPI Source Potential Index (Kaynak Potansiyel İndeksi)

TANAP Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

TAP Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi

tcf trilyon ft3

TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TRF Trading Region France

TTF Title Transfer Facility

VTP Virtual Trading Point

YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
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