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1-DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU  
 
Türkiye’de doğal gazla ilgili ilk faaliyetler, TPAO’nun 1976’da petrol arama çalışmaları 
esnasında bulduğu doğal gaz kuyularının işletilmesiyle başlamıştır. 1970’li yıllarda 
yaşanan petrol krizinden sonra, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de alternatif enerji 
kaynakları arayışı söz konusu olmuştur. Bu kapsamda yeni bir enerji kaynağı olan doğal 
gazın değerlendirilmesi imkanları araştırılmaya başlanmıştır.  
 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), 27 Ağustos 1973 tarihinde, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı 
Anlaşması’nın amacı olan Irak ham petrolünün, İskenderun Körfezi’ne taşınmasını 
gerçekleştirmek üzere, 7/7871 sayılı Kararnameye istinaden 15 ağustos 1974 tarihinde 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) tarafından kurulmuştur. 8 Şubat 1995 tarih ve 
95/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TPAO’nun Bağlı Ortaklığı statüsünden 
çıkarılarak Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olarak yapılandırılmıştır. Bu şekilde,  
BOTAŞ’a, sektörün rekabete açık olmaması nedeniyle tekel hakkıyla birlikte büyük 
yatırımların gerçekleştirilmesi için kamu hizmet yükümlülüğü de verilmiştir. 
 
1980’li yılların ilk yarısında BOTAŞ tarafından doğal gaz talep tahmin ve doğal gaz 
temin planlamasıyla ilgili ilk çalışmalar yapılmış ve gaz teminine yönelik olarak Rusya ile 
görüşmelere ve bir anlaşma hazırlıklarına başlanmıştır. 
 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasından önce, 09.02.1990 tarih ve 20248 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 397 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye göre: 
 
• Doğal gazın ithali, dağıtımı, satışı ve fiyatlandırılması konusunda BOTAŞ yetkilidir. 
• BOTAŞ’a Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz boru 

hatları inşa etmek, ettirmek ve inşa edilmiş boru hatlarını devralmak, satın almak ve 
kiralamak, boru hatları ile petrol ürünleri ve doğal gaz taşımak, boru hatlarında 
nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak 

 
görevleri verilmiştir. 
 
KHK’nın 1.maddesi uyarınca, “sıvılaştırılmış hali de dahil olmak üzere doğal gaz ithalatı” 
konusunda da BOTAŞ’ın tekel olması öngörülmüştür. 397 sayılı KHK yürürlüğe 
girmeden önce başlayan Ankara Kentsel Doğal Gaz Projesi Ankara Belediyesine bağlı 
bir kuruluş olan EGO Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Kentsel Doğal Gaz Projesi 
ise bir belediye şirketi olan İGDAŞ tarafından gerçekleştirilmekteydi. Yine belediye 
kuruluşları olan İZGAZ İzmit’te, AGDAŞ Adapazarı’nda doğal gaz dağıtımı için 
yetkilendirilmiştir. Bursa ve Eskişehir’de ise doğal gaz şebekesi yapımı ve işletilmesi ise 
BOTAŞ tarafından üstlenilmişti. 397 sayılı KHK’ye göre BOTAŞ’ın kentlerde doğal gaz 
dağıtımı amacıyla kurulan şirketlere ortak olma hakkı olmasına rağmen BOTAŞ; İZGAZ 
ve AGDAŞ’a ortak olmamıştır. 
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Şekil 1: Doğal Gaz Piyasa Kanunu’ndan Önceki  Piyasa Yapısı (397 sayılı KHK) 

 
397 sayılı KHK çerçevesindeki durum(Şekil 1): 
 

• Doğal gazın ithali, dağıtımı, iletimi, satışı ve fiyatlandırılması BOTAŞ'ın 
yetkisindedir  

• Şehirlerde doğal gaz dağıtımı, işletmesi ve satış yetkisi Bakanlar Kurulunca izin 
verilmesi kaydıyla sermaye şirketleri veya BOTAŞ tarafından yerine getirilebilir.  

• BOTAŞ'ın doğal gaz ile ilgili Kurulan şirketlere ortak olma hakkı vardır. 
• Yılda 1.000.000 m³'ten fazla doğal gaz kullanan sanayi kuruluşlarına ve organize 

sanayi bölgelerine gaz satış yetkisi BOTAŞ' a aittir.  
 
Doğalgaz sektöründeki kamu tekelinin sona erdirilmesi ve sektörün piyasa faaliyetlerine 
açılması amacıyla hazırlanan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2 Mayıs 2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali 
açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf bir pazar haline gelmesi, Doğalgaz piyasasında düzenleme 
ve denetimin sağlanması, bu amaç doğrultusunda bağımsız bir Düzenleyici otoritenin 
kurulması ve Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar 
çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması 
amaçlanmaktadır. 
 
Bu çerçevede kanun; sektörde İthalat, Üretim, Depolama ve Toptan Satış faaliyetlerinin 
lisans ve sertifika alarak yapılmasını, tüzel kişilerin bu kanun çerçevesinde faaliyette 
bulunmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini, tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, 
düşük maliyetli doğal gaz arzının temin edilmesi için piyasada gerekli düzenleme, gözetim 
ve denetim usul ve esaslarının idari ve mali özerkliğe haiz bir otorite tarafından 

BOTAŞ 
• İthalat 
• İletim 
• Depolama 
• Toptan Satış 
• Dağıtım 
 

% 97

İTHALAT

DAĞITIM 
ŞİRKETLERİ 
(EGO, İGDAŞ, 
İZGAZ) 

ENERJİ 
SANTRALLARI 

 
SANAYİ 

ÜRETİM TPAO 
% 3 

KÜÇÜK 
SANAYİ 
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belirlenmesini kapsamaktadır. Kanun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun hem elektrik 
piyasası hem de doğal gaz piyasası denetiminde yetkili kılınmasını kapsamaktadır. 1,5 yıllık 
geçiş süresi içinde Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile piyasa serbestleştirilerek rekabete 
açılacak, sistemden herkesin yararlanması, gaz arz emniyeti temin edilmesi ve böylece 
endüstriye ucuz doğal gaz girdisi temin edilerek maliyetlerin düşürülmesi amaçlanmaktadır. 
Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile getirilen değişikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Şekil 
2); 
 
• Herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğal gaz miktarı, EPDK 

tarafından belirlenecek cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahmininin yüzde yirmisinden 
fazla olamayacaktır. 

• BOTAŞ’ın mevcut doğal gaz alım veya satış sözleşmelerine ilişkin yükümlülükleri 
özel sektöre,  2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarı yıllık ulusal tüketimin 
yüzde yirmisine düşünceye kadar kısmi veya bütün olarak devredilecektir.  

• BOTAŞ'ın dikey bütünleşmiş tüzel kişiliğinin 2009 yılına kadar devam edecek, bu 
tarihten sonra yatay bütünleşmiş tüzel kişiliğe uygun olarak yeniden 
yapılandırılacaktır. 

• Yeniden yapılandırılma sonucu meydana gelecek yeni tüzel kişilerden, sadece gaz 
alım ve satım sözleşmelerine sahip olan ve ithalat faaliyeti yapacak olan şirketin, 
BOTAŞ'ı temsil edeceği ve ortaya çıkan bu şirketlerden iletim faaliyeti yapan şirket 
hariç, diğerlerinin iki yıl içinde özelleştirileceği  

 
öngörülmektedir.  
 

Şekil 2: Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tarafından Öngörülen Piyasa Yapısı 

Doğal Gaz Piyasası Kanunu Tarafından Öngörülen Piyasa Yapısı

Dağıtım 
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Doğal gaz piyasa faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler EPDK’ dan lisans almak 
zorundadır.  
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Lisans, tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri amacıyla Kurul tarafından her 
bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesidir. Faaliyet konularına göre Kurumdan 
alınabilecek lisans türleri şunlardır: 

 
a) İthalat lisansı, 
b) İletim lisansı, 
c) Depolama lisansı, 
d) Toptan satış lisansı, 
e) Dağıtım lisansı, 
f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı, 
g) İhracat lisansı. 

 
1.1.Doğal Gaz Piyasasının Yeniden Yapılandırılması İle Rekabetin Sağlanması Ve 
Tekelin Kaldırılması 
 
1. Rekabetin sağlanması için hiçbir şirket kendi faaliyet alanında hiçbir şirkete iştirak 

edemez ve aynı alanda başka bir şirket kuramaz.  
2. Doğal gaz faaliyeti yapan şirketler kendi faaliyet alanı dışında sadece bir şirkete 

iştirak edebilirler ancak hakimiyet oluşturamazlar.  
3. Hiç bir şirket yıllık ulusal gaz tüketiminin % 20 sinden fazla gaz pazarlayamaz. 
4. Hiçbir şirket rekabet özgürlüğünü kötüye kullanamaz. Bu hususta Rekabet Kurumu 

yetkilidir.  
5. BOTAŞ 2009 yılından itibaren iletim, depolama ve ticari faaliyetlerini ayrı şirketler 

olarak ayrıştırır.  
6. 397 sayılı KHK ile BOTAŞ'a tanınan doğal gazın ithalatı, iletimi ve satışı tekeli 

kaldırılmıştır. 
7. Hesapların Ayrıştırılması ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı getirilerek şirketlerin 

tekelleşmesi engellenmiştir. 
 
1.2. Doğal Gaz Piyasasında Serbestliğe Geçiş İçin Botaş’ın Yapacağı Sözleşme 
Devirleri  
 
BOTAŞ ithalat oranını ulusal tüketimin % 20’sine düşürünceye kadar yeni gaz alım 
sözleşmesi yapamaz ve bu orana 2009 yılı sonunda ulaşma zorunluluğu vardır. 
  
BOTAŞ 2009 yılına kadar mevcut gaz alım sözleşmelerini diğer İthalatçı Firmalara ihale 
yoluyla devredecektir. 
  
BOTAŞ’ın yapacağı ihalelerde seçilen şirkete devredeceği doğal gaz alım sözleşmeleri 
için muvafakat verilmekte ve satıcı ile devir sözleşmesi yapması istenilmektedir.  
 
Satıcı taraf ile seçilen şirket sözleşme yaptığı takdirde devir gerçekleştirilir. Satıcının 
devri kabul etmemesi durumunda şirket, BOTAŞ’tan tüm yurt dışı mükellefiyetleri kabul 
etmesi karşılığında satış yoluyla devir gerçekleşebilir. 
  
Yıllık devredilen doğal gaz miktarı toplam ithal doğal gaz miktarının % 10’dan daha az 
olamaz.  
Hazine garantili YİD ve Yİ Santralleri, en ucuz kaynaktan gaz almak ve gazın 
maliyetindeki düşüşü elektrik fiyatlarına da yansıtmak şartıyla BOTAŞ dışındaki başka 
bir kaynaktan gaz alabilir. 
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BOTAŞ’ın mevcut sözleşmelerinin bulunduğu ülkelerden hiçbir şirket yeni gaz alım 
sözleşmesi yapamaz Bu kısıt sözleşmelerin sona erdiği tarihe kadar geçerlidir. Diğer 
ülkelerden ithalat ise Kurulun ülke ihtiyacı, ihracat ve rekabet koşullarını dikkate alarak 
vereceği karara bağlıdır.  
 
1.3. Botaş’ın Tekel Durumu 
 
Rekabet Kurulu’nun 08.03.2002 tarih ve 02–13/127–54 sayılı kararında, 4646 sayılı 
yasanın işlerlik kazandığı tarihten önceki dönemler ağırlıklı olmak üzere, BOTAŞ’ın ve 
kentsel gaz şirketlerinin tekel durumu incelenmektedir. Bu kararda yer alan bulgulara 
göre, BOTAŞ’ın gaz dağıtım kuruluşlarına gaz satış fiyatı üzerindeki marjı; 1997 Ocak–
2000 Mart döneminde % 20–% 96 arasında seyretmiştir.2000 Nisan ayından sonra 
marjlar çok düşmüş ve genellikle zararına olmuştur. Aynı dönemde, BOTAŞ’ın sanayi 
kuruluşlarına gaz satış fiyatlarındaki marj %8–%85 aralığında seyretmiştir. Bakanlar 
Kurulu kararıyla, gaz satış fiyatlarını BOTAŞ’tan aldıkları fiyata azami % 45 marjla 
belirleme hakkına sahip gaz kentsel gaz şirketleri ise; bu imkanı sonuna kadar 
kullanmışlardır. 2000 Temmuz’undan sonra BOTAŞ kentsel gaz şirketlerine zararına 
veya çok düşük marjlarla gaz satarken, Rekabet Kurulu’nun incelemesine konu olan 
1997 Ocak–2001 Aralık döneminde: 
 

• EGO, konutlara %27–%45,resmi dairelere %44–%89, 
• İGDAŞ, konutlara %25–%39,resmi dairelere %47–%108 

 
arasında değişen marjlarla gaz satmışlardır. 
 
Ana iletim ve dağıtım hatları yatırımları BOTAŞ tarafından yapılmaktadır. Kentsel doğal 
gaz dağıtım şirketlerinin lisans sınırları dışında kalan ana iletim ve dağıtım hatlarının ve 
bu hatlar üzerinde kompresör, basınç düşürme ve ölçüm ve pig istasyonlarının 
işletilmesi BOTAŞ’ın sorumluluğundadır.  
 
 
2.DOĞAL GAZ FİYATLARI 
 
Bugüne kadar doğal gaz fiyatları BOTAŞ tarafından belirlenmiştir. Ancak Türkiye’nin 
doğal gaz alım fiyatlarının kesin olarak ne olduğu “ticari sır” gerekçesiyle, hiç bir zaman 
yetkililerce açıklanmamıştır. Dış ticaret verilerinden, fiyatın 300 USD/1000 m3 düzeyinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 
 
BOTAŞ’ın Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerine satış fiyatı 2005 yılı içinde 0,267212 YTL/m3 
den % 25,6 artışla 0,335699 YTL’ye yükselmiştir.2006 yılı içinde yapılan %29.88 
oranında fiyat artışıyla, satış fiyatı 0.435862 YTL’ye ulaşmıştır.2007 içinde doğal gaz 
satış fiyatlarına zam yapılmamıştır.2005 ve 2006 yıllarında BOTAŞ gaz satış fiyatı % 
63.11 oranında artmıştır. Ancak 1Ocak 2006 tarihi itibariyle BOTAŞ tekrar meskenlere 
verilen gazın birim fiatını % 7,2 , sanayi için ise % 6,5 zamlandırmıştır. 
 
Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri BOTAŞ’tan satın aldıkları fiyata birim hizmet ve 
amortisman bedelini eklemektedir. Bu rakam EPDK’nın lisans ihalelerini kazanan 
şirketler için 0–0,040000 YTL mertebesindedir. Ancak bu rakam EPDK kararıyla 
ayrıcalıklı statüdeki şirketler olan İGDAŞ için 0,066942,  İZGAZ, AGDAŞ ve 
BAHÇEŞEHİRGAZ için 0,07778 YTL/m3’dür. Bu şirketler üretici fiyat endeksindeki 
artışları bu rakamlara ekleyebilmektedirler. 
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Daha önce özelleştirilen BURSAGAZ ve ESGAZ için ise bu rakam sabittir ve 2,5 
cent/m3’dir. 
Bu rakamlara ayrıca 0,021000 YTL Özel Tüketim vergisi ve % 18 KDV eklenmektedir. 
Türkiye’nin gaz ithal ettiği ülkeleri gaz satış fiyatlarındaki olası artışların, BOTAŞ’ın 
doğal gaz satış fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. 
Doğal gaz fiyatları petrol fiyatlarına endekslidir. Petrol fiyatlarındaki tırmanışın sürmesi 
halinde doğal gaz fiyatları da artacaktır. Artış tüm ülkelerde yaşanmaktadır. 
 
Bugün BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine gaz satış fiyatı beher metreküp için ÖTV dahil 
0.435862 YTL’’dir. Bu rakama dağıtım şirketlerinin birim hizmet ve amortisman bedelleri 
ve % 18 KDV eklendiğinde Ankara, İstanbul, İzmit v.b. kentlerde, tüketicilerin konutları 
için gaz alış fiyatları 0.600000 YTL’ düzeyini aşmış olacaktır. BOTAŞ’ın gaz alış fiyatları 
dünya petrol fiyatlarına endekslidir. Varili 70 doları aşan petrol fiyatlarında olası 
yükselişe paralel olarak, doğal gaz fiyatlarının da yükselmesi söz konusudur. 
Basında zaman zaman BOTAŞ’ın başta EÜAŞ ve EGO olmak üzere bazı kuruluşlardan 
alacaklarını tahsil edemediği, bu nedenle karşılaştığı zararı kapatmak için kredi 
kullandığı, nakit akış dengesinin çok bozulduğu, doğal gaz ithalatı yaptığı ülkelere olan 
borçları ödemekte güçlüklerle karşılaşabileceği ve bu nedenle doğal gaz ithalatının 
kısıntıya uğrayabilme riski olduğu yolunda haberler yer almıştır. BOTAŞ alacaklarını 
başta EÜAŞ olmak üzere borçlu kamu kuruluşlarından tahsil edemezken, kişiye özel bir 
yasa çıkarılarak EGO’nun BOTAŞ’a olan borçlarının gecikme faizleri silinmesi ve ödeme 
güçlüğüne düşen ve bazı vergi borçlarını ödeyemeyen BOTAŞ’ın alacaklarına Maliye 
Bakanlığının haciz uygulaması, bu kurumu zayıflatmaya ve işlevsiz kılmaya yönelik 
uygulamalardır. Bu durumda BOTAŞ’ın zam yapmaktan öte esas olarak, alacaklarını 
tahsil etmeye ağırlık vermesi ve finansman yapısını güçlendirmesi daha doğru olacaktır. 
 
3. KENTLERDE DOĞAL GAZ KULLANIMI 
 
EPDK, doğal gazın geldiği ve ulaşacağı kentlerde, “Kentsel Doğal Gaz Dağıtım 
Lisanslarını” ihale etmektedir. İhalelerde birim hizmet ve amortisman bedeli olarak en 
düşük bedeli teklif eden şirketlere, 30 yıllık süreyle ihale kapsamı kentte (kentlerde) 
Kentsel Doğal Gaz Dağıtım Lisansı verilmektedir. İhaleyi kazanan şirketler, 3 ay içinde 
lisans bölgeleri için temel mühendislik yaklaşımlarını ve fizibilite çalışmalarını EPDK 
inceleme ve onayına sunmak ve lisans görüşmelerini sonuçlandırmakla yükümlüdür. 
 
Lisansı alan şirketin, lisans tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yatırım çalışmalarına 
başlaması ve en geç 18 ay içinde tüketicilere gazı ulaştırması gerekmektedir. Lisans 
sahibi şirket, 5 yıl içinde, lisans sınırları içindeki imarlı bölgelerdeki tüm tüketicilere, 
“ekonomik olmak kaydıyla” gazı getirmekle yükümlüdür. Lisansın ilk 8 yılı içinde, şirket, 
satın aldığı gaz bedeline birim hizmet ve amortisman bedeli olarak ihalede bildirdiği 
fiyattan fazla bir fiyat ekleyemez. Bugüne değin sonuçlanan Kentsel Doğal Gaz Dağıtım 
Lisans İhalelerinde çıkan birim hizmet ve amortisman bedelleri 0–0,038 YTL (0-3.16 
USD cent) arasındadır. Bir kaç doğal gaz dağıtım lisans ihalesinde ise, ihaleye giren 
şirketler bazıları birim hizmet ve amortisman bedelini sıfıra indirtmiş ve Trakya Bölgesi 
ihalesinde olduğu gibi 180 dolar olan abone bağlantı bedelini de eksiltmeye sokarak, 
bedelsiz olarak uygulayacaklarını bildirmişlerdir. Ancak sonuçlanan ihalelerin 
çoğunluğunda abone bağlantı bedeli indirime konu olmamış ve 180 dolar olarak 
uygulanmıştır. 
 
Doğal gazın kentlerde kullanımının yaygınlaştırılması için kentsel doğal gaz dağıtım 
ihaleleri EPDK tarafından hızla sürdürülmektedir. Bazı ihaleleri üstlenen firmaların satın 
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aldıkları gazın fiyatına ekleyecekleri birim hizmet ve amortisman bedelini sıfıra indirmeleri, 
ayrıca abonelerden alacakları abone bağlantı bedelini son Elazığ ihalesinde olduğu gibi beş 
dolar gibi rakamlara düşürmeleri dikkat çekicidir.  EPDK tarafından yatırım fizibiliteleri 
yeterince sorgulanmadan lisans verilen bu şirketlerin, ihale şartlarının geçerli olduğu ilk 
sekiz yıl boyunca gaz satış geliri elde etmeden, konut abonelerinden yatırım harcamalarını 
karşılayacak bir abone bağlantı bedeli almadan, yalnızca sanayi abonelerin bağlantı 
bedellerinden kazanacakları % 10 kâr ile faaliyetlerini nasıl sürdürecekleri merak 
konusudur.  
 
EPDK, doğal gaz dağıtım lisansı verdiği kentlerde, şebeke yapımı, konutlara gaz verilmesi, 
sanayi tesislerinin doğal gaza dönüştürülmesi v.b. uygulamalarda düzenleyici teknik 
şartnamelerin hazırlanması ve uygulanması görev, yetki ve sorumluluğunu kentsel gaz 
şirketlerine devretmiştir. Kentsel Doğal Gaz dağıtım şirketlerinin tümü için geçerli olacak,  
 
ülke çapında zorunlu uygulaması olan İç Tesisat, Servis Hattı, Şebeke Yapım ve 
Endüstriyel Tesis Doğal Gaz Dönüşüm şartnameleri yoktur. Bu durumda, her kent ve 
şirketin uygulamaları farklı olabilmektedir.  
 
Bu uygulamayla her kentte farklı uygulamalar olduğu gibi, kentsel gaz şirketlerinin 
uygulamaları da, EPDK tarafından yeterince denetlenememektedir. Bu düzensizliğin bir an 
önce giderilmesi ve ülke çapında geçerli olacak yapım şartnameleri ve uygulama 
birliğinin tesis zorunludur. 
 
4. DOĞAL GAZ ALIM SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞMELERİN DEVRİ 
 
Doğal gaz diğer enerji kaynakları gibi üretici ülkeler için stratejik bir kaynaktır. Belli başlı 
doğal gaz üreticileri, bu stratejik kaynağı kendi ülkeleri için azami getiriyle 
değerlendirmek istemektedir. Rusya, İran, örneklerinde görüleceği üzere, enerji 
politikaları, ülkelerin dış politikalarının önemli bir unsurudur. 
 
Son zamanlarda, özellikle Trakya’da yeni kuyularda doğal gaz bulunması, Karadeniz’de 
yürütülen arama çalışmalarının ümit vermesi, Akçakoca Ereğli açıklarında TPAO 
tarafından doğal gaz bulunması ve üretime başlanması v.b. olumlu gelişmeler olmasına 
rağmen yerli üretimin payı çok düşüktür ve Türkiye doğal gaz ihtiyacının tamamına 
yakın bölümünü ithal etmektedir. Tedarikçiler ise Rusya, İran, Cezayir ve Nijerya’dır. 
Azerbaycan’dan ithalata ise Temmuz 2007’de başlanmıştır. Mısır gazının da Suriye-
Türkiye boru hattının yapımının sonuçlanmasından sonra, 2008-2009’da devreye 
girmesi beklenmektedir. 
 
4.1.Devir İhaleleri  
 
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre 2009 yılına kadar BOTAŞ’ın alım 
sözleşmelerinin her yıl % 10’unun ihale yoluyla özel kuruluşlara devredilmesi 
öngörülmektedir. Devirlerle ilgili olarak BOTAŞ 04.11.2004 tarihinde bir ihale duyurusu 
yapmıştır. Buna göre toplam ithalatın 16 milyar m3’lük bölümü, her biri 250 m3’lük 48 
parça, ihale duyurusunun terminolojisi ile 48 “lot” olarak devir edilecektir. Her bir 
parçanın devir bedeli 500.000 USD’den daha aşağıda olmamak üzere ihalede 
belirlenecek ve en yüksek devir bedelini veren firma devir hakkını alacaktır. Böylece 
Doğal Gaz ithalatındaki BOTAŞ tekeli özel sektöre ve piyasaya devredilmiş olacaktır. 
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BOTAŞ’ın bu şekilde çıktığı ihaleler, “gaz satan ülkelerin BOTAŞ’la yaptıkları satış 
anlaşmalarını üçüncü kişilere devretmede isteksiz olmaları nedeni ile” birkaç kez 
ertelenmiştir. 2005 Haziran’ında, TBMM tatile girmeden hızla görüşülen yasa paketine 
yapılan bir ekleme ile “Doğal Gaz alım sözleşmeleri devir ihalelerine girecek şirketlerin 
sözleşmeyi devredecek gaz şirketinden onay almaları” zorunluluğu getirilmiştir. Böylece 
BOTAŞ’ın ihalelerini ancak gaz sözleşmelerini devretmeleri söz konusu olan 
GAZPROM, NIGC, SONATRAC ve Nijerya’daki gaz şirketinin uygun göreceği şirketlerin 
katılımına imkan tanımıştır. Bu değişiklikten sonra  ilk açılan ihalelerin iptaline ve 5367 
sayılı Kanun doğrultusunda yeni ihaleler açılmasına karar verilmiştir. 

İhaleleri yapılacak İthalat Sözleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İhale İlanı 
22.09.2005 tarih ve 25944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo1: İhaleye çıkılan ithalat sözleşmeleri 

 
*“Kontrat metreküp“ 9000 Kcal / Nm³ ‘lük üst ısıl değerine eşit ve 1,01325 bar’lık mutlak basınçta ve 
20° C’lik sıcaklıkta bir metreküplük hacmi kaplayan gaz miktarıdır. 
** “Kontrat metreküp“ 8600 Kcal / Scm’ lik üst ısıl değerine eşit ve 1,033227 kgf/cm2’lik mutlak 
basınçta ve 15,6° C’lik sıcaklıkta bir metreküplük hacmi kaplayan gaz miktarıdır.  

 
Toplam 64 lota karşılık 16 Milyar m3 doğal gazın devrine ilişkin ihalelere çıkan BOTAŞ, 
2005 yılı doğal gaz tüketiminin 25 Milyar m3/yıl olduğu göz önüne alındığında, piyasa 
payının % 64’ü için ihaleye çıkmıştır. 
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Gerçekleştirilen 6 ayrı ihaleden,  
 

• Rusya Federasyonu’ndan Bulgaristan sınırından ithal edilen doğal gaza ilişkin 14 
Şubat 1986 tarihli sözleşmenin devri için bir teklif verilmemiştir. 

• Rusya Federasyonu’ndan Samsun teslimi doğal gaz alımı sözleşmesinin, İran’dan 
doğal gaz alımı sözleşmesinin ve Cezayir ile Nijerya’dan LNG alımı 
sözleşmelerinin devri için geçersiz teklif verilmiştir. 5367 sayılı Kanunun getirdiği 
en önemli şartlardan biri olan ihale öncesi isteklilerin Satıcı taraftan ön onay 
almaları koşulu yerine getirilmediği için bu teklifler geçersiz sayılmıştır. 

• Rusya Federasyonu’ndan Bulgaristan sınırından ithal edilen doğal gaza ilişkin 18 
Şubat 1998 tarihli sözleşme kapsamındaki 16 lotun devri için çıkılan ihaleye 4 
geçerli teklif verilmiştir. Tekliflerin detaylı incelemelerinin ardından, 5367 sayılı 
Kanun’da hükme bağlandığı gibi, ihaleyi kazananlara sırayla Satıcı tarafla 
sözleşme imzalanması için muvafakat verilmektedir. Buna göre, istekli sıralaması 
aşağıdaki tablo 2’de verilmektedir. 

       Tablo 2. 18.02.1998 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi (İthalat 
Sözleşmesi)  Devir İhalesi için en uygun teklif sıralaması 

 
 
 
 
 
 

 
 
Shell Enerji bir lot (250 milyon m3) sözleşmeyi 2 milyon USD bedelle devri için 
BOTAŞ’la sözleşme imzalamıştır. Daha sonra Bosphorus Gaz ve Enerco da aynı devir 
bedelini ödeyerek devir sözleşmelerini imzalamıştır. Onları Avrasya Enerji izlemiştir. 
SHELL ENERJİ A.Ş. 12.07.2007, BOSPHORUS GAZ A.Ş. ise 18.10.2007 tarihinden 
itibaren EPDK’ dan 15 yıl sürelik ithalat lisansı almışlardır. 

 
Devir edilecek doğal gaz alım sözleşmelerinin tutarı 4 milyar m3’dür.Bu rakam, 
EPDK’nın 2007 için öngördüğü 36,2 milyar m3 tüketim tahminin %11’i mertebesindedir. 
Sancılı ve zahmetli bir süreç olan doğal gaz alım sözleşmelerinin devri yerine, doğal gaz 
ithalatına konan sınırlamaların kaldırılması daha uygun bir seçenek olacaktır. Böylece 
daha ucuza doğal gaz ithal edeceğini iddia eden çevrelerin iddialarının ne denli gerçekçi 
olduğu da ortaya çıkacaktır. 
 
5. PİYASA AKTÖRLERİNİN FAALİYETLERİ 
5.1 Piyasa Faaliyetleri İçin Verilen Lisanslar 
 
EPDK internet sitesinde yer alan bilgilere göre,18.9.2007 itibariyle lisans verilen piyasa 
faaliyetlerinin dökümü Tablo 3’de verilmiştir. 
 
 

SIRA ŞİRKET ADI 

TEKLİF ETTİĞİ LOT 
ADEDİ 

(250 Milyon Kontrat 
m3/yıl/lot) 

1- SHELL ENERJİ A.Ş. 1 (BİR) 
2- BOSPHORUS GAZ A.Ş. 3 (ÜÇ) 
3- ENERCO ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10 (ON) 
4- AVRASYA GAZ A.Ş. 3(ÜÇ) 
 TOPLAM 16 (ONALTI) 
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Tablo 3: EPDK tarafından verilen Doğal gaz piyasa faaliyetleri için verilen lisanslar 
 
FAALİYET TÜRÜ VERİLEN LİSANS SAYISI 
CNG 47 
DAĞITIM 55 
DEPOLAMA 4 
İHRACAT 1 
İLETİM 16 
İTHALAT 10 
TOPTAN SATIŞ 24 
Kaynak:epdk.gov.tr 
 
820 firma da, doğal gaz sektöründe faaliyet göstermek üzere yapım ve hizmet sertifikası 
almıştır.  
 
5.2.Dünya Bankasının Değerlendirme Ve Önerileri 
 
Dünya Bankası tarafından 2004 yazında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Yasasını 
irdeleyen ve yasa uyarınca yapılan uygulamaları değerlendiren ve yasada yapılması 
önerilen değişiklikleri içeren bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporun son hali, ESMAP 
(Energy Sector Management Assistance Peogram) tarafından Mayıs 2007’de 
“Turkey:Gas Sector Strategy”- “Türkiye Gaz Sektörü Stratejisi” başlığıyla 114/07 ve 
40242 sayı ile yayınlanmıştır. 
 
Bu raporu, yine ESMAP tarafından Mayıs 2007’de 325/07 sayısıyla yayınlanan 
“Turkey’s Experience with Greenfield Gas Distribution since 2003 “ başlıklı ve 2003’ten 
2006 başına kadar olan dönemde kentsel gaz dağıtım şirketlerinin faaliyetlerini 
inceleyen ikinci rapor izlemiştir. 
 
2004 yılında hazırlanan ve Türkiye Gaz Sektörü Stratejisini inceleyen ilk rapor önemli 
saptamalar içermektedir. 
 
Raporda “Doğal Gaz Piyasası Yasasının gaz pazarının liberalizasyonu, finansal açıdan 
dengeli, uyumlu ve şeffaf bir pazarın yaratılmasına yönelik bir değişim için hırslı bir 
program öngördüğü” saptaması yapılmaktadır. Yeniden yapılandırma çalışmalarının 
BOTAŞ’ı ithalat, iletim, depolama ve toptan satış alanlarında faaliyet gösterecek ayrı 
tüzel kişiliklere dönüştürmeyi hedeflediğinin altı çizilmektedir. 
 
Bu saptamalara ilave olarak raporda; 
 
• BOTAŞ’ın ithalat tekelinin sona ermesi, 
• Çok iddialı bulunan ve BOTAŞ’a giydirilmeye çalışılan bir deli gömleği olarak 

nitelenen BOTAŞ’ın ithalattaki payının 2009’a kadar %20’ye düşürülmesi hedefinden 
vazgeçilmesi, (Bu oranın Almanya ve İngiltere’de %50, İtalya ve İspanya’da %75, 
Fransa’da %90 olduğu raporda belirtilmektedir.) 

• BOTAŞ’ın toptan satış tekelinin kırılması ve böylece çokuluslu şirketlerin pazara 
ilgilerinin çekilmesi, 

• Sözleşme Devirleri yerine tedrici bir şekilde kademeli olarak uygulanacak Miktar 
Devirleri Uygulamasına geçilmesi, 
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• BOTAŞ’ın ticari bir şirket gibi hareket etmesi yerine salt teknik iletim şirketi olarak 
faaliyet göstermesi, 

• Sektördeki karar vericilere danışmanlık hizmeti vermek üzere bir kurul oluşturulması, 
• Uzman ve sözüne itibar edilir bir kişiye kurumlararası olası sorunların çözümünde 

görev almak üzere hakemlik görevi verilmesi, 
• EPDK kararlarının gerekçelerinin yayınlanması 
• EPDK’nın stratejik kararlarının ETKB onayına tabi olması  
önerileri yer almaktadır. 
 
Raporda Türkiye Gaz Sektörü İçin Stratejik Amaç tanımı ise şu şekilde yapılmaktadır: 
“Artan kullanımı karşılamak için, ekonomik temelde, güvenilir gaz arzını, rekabetin hızla 
geliştiği yerel toptancı piyasasını geliştirerek, Türkiye’nin transit ticaret imkânlarını 
azamileştirmek ve orta vadede “Al Ya da Öde” yükümlülüklerini dengeleme ve kamunun 
yükümlülük ve risklerini özel sektöre devretmek”  
 
Bu amaca yönelik Politika Hedefleri ise şu başlıklar altında toplanmaktadır. 
1. Gaz sektörünün gelişmesini desteklemek 
2. Gaz arzını güvence altına almak 
3. Gazın Türkiye enerji pazarında ekonomik bir paya sahip olmasını sağlamak 
4. Pazara yeni girişleri ve rekabeti sağlamak 
5. Kafkasya, İran ve Irak’tan temel bir transit güzergahı olmak 
6. Al Ya Da Öde yükümlülüklerinden kurtulmak 
7. Riskleri özel sektöre kaydırmak 
 
Bu politikalara yönelik olarak dört temel çalışma alanı  önerisi yapılmaktadır. 
1. BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması 
2. Toptan satış faaliyetlerinin rekabetçi bir biçimde gerçekleşmesi 
3. Arz fazlası sorununun (Al Ya Da Öde) çözümü 
4. Daha rekabetçi şartlarda gaz ithalatının yapılması 
 
Gaz Dağıtım Şirketlerinin 2003–2005 dönemindeki faaliyetlerini ve uygulamaları 
inceleyen ikinci raporun önemli bulgularından biri, gaz dağıtım şirketlerinin ilk sekiz yıl 
sonrasında EPDK tarafından yeniden belirlenecek birim hizmet ve amortisman bedeli 
konusunda beklentileridir. Şirketlerin çoğu 2.5 cent/m3 düzeyinde birim hizmet ve 
amortisman bedeli beklentisi içindedir. Özelleştirilecek EGO’yu satın alacak şirkete 
yasayla tanınan 5.5 cent/m3 birim hizmet ve amortisman bedelinin diğer gaz şirketleri 
tarafından da emsal gösterilerek talep edilebilecektir.  
 
Oysa 4646 sayılı yasa ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri yapmak daha gerçekçi 
olacaktır: 
 
Batı uzun bir evrimsel süreçten ve yapılanmadan geçtikten sonra piyasalarını ve bu 
piyasalarda tatbik edilen düzenlemeleri esas almış, ancak Türkiye’de bu yapılırken 
sözkonusu piyasalarda yaşanan evrimsel süreci ve koşulları gözardı eden bir yapı 
oluşturulmuştur. 4646 sayılı Yasa’da Dünya uygulamalarında çoğu kez önce 
özelleştirmelerin ve ardından serbestleşmenin olduğu, pek çok ülkede doğal tekel 
konumundaki incumbent operatörünün Pazar payının serbestleşme sonrası en fazla 
yüzde 65’ler seviyesine indirildiği gözden kaçırılırken, ülkemizin incumbent operatörü 
BOTAŞ için serbestleştirme sonrası yüzde 20 gibi son derece gerçek dışı bir pazar payı 
hedeflenmiştir. 
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Bununla da yetinilmeyerek tam anlamıyla ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu ve bu 
nedenle şirketlerin birleşmeler ve devralmalar yoluyla büyümeye çalıştığı bir sektörde, 
sadece bir enerji köprüsü değil, aynı zamanda bir enerji adası olmayı hedefleyen 
ülkemizin ulusal şirketi olan BOTAŞ’ın, daha önce TPAO’ya yapıldığı gibi dikey 
bütünleşmiş yapısı bozularak, iletim, depolama ve ticaret şirketi şeklinde yeniden 
yapılandırılması ve sadece iletim kısmı kamunun elinde kalacak şekilde özelleştirilmesi 
öngörülmüştür. 

4646 sayılı Yasa’nın bu açıdan mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir: 

5.3.Kamusal Planlama 
 
Çağdaş bir enerji kaynağı olarak doğal gazı kullanmak kamusal bir haktır. Kentsel 
dağıtım hizmetleri özel şirketler eliyle verilse de, sonuçta yapılan kamusal bir hizmettir. 
Doğal gaz sistemi de, ülke girişlerindeki ölçüm istasyonları, iletim ve dağıtım şebekeleri, 
bu şebekelerdeki kompresör istasyonları, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, pig 
istasyonları, vana grupları v.b. birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu faaliyetlerde bir 
planlama, eşgüdüm ve denetim zorunludur. Sistemin parçalar haline bölünmesi, her bir 
parçanın, ithalat, iletim, toptan satış, dağıtım, depolama vb. faaliyetler üzerinden 
özelleştirilmesi ve çok sayıda özel şirket eliyle gerçekleştirilmesi de eşgüdümü ve planlı 
çalışmayı güçleştirmektedir. Doğal gaz piyasasında arz güvenliği açısından büyük önem 
taşıyan doğal gaz depolama tesisi kurmak özel sektörün de gerçekleştirilebileceği bir 
faaliyet iken ve 4646 sayılı yasada ithalatçı ve toptan satış şirketleri için belirli oranda 
depolama zorunluluğu olmasına rağmen bugüne kadar  hiçbir özel sektör kuruluşu buna 
yönelmemiştir. , 
 
Diğer taraftan, Temmuz 2006’da Bursa’da bir santralde çıkan arıza sonrası bazı özel 
kesim elektrik üreticilerin de zarar ettikleri gerekçesiyle üretimi durdurmalarıyla, birçok il 
saatlerce karanlıkta kalmıştır. Yaşanan olayda kontrol yetkisi kamunun elinde olan ve 
kamuya ait Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santralları devreye alınarak sorun 
çözümlenmiştir. Elektrik üretimindeki payları çok düşük olan otoprodüktörlerin tercihleri 
bile böylesi bir sıkıntı yaratabiliyorsa, elektrik alanının tamamen piyasaya bırakılması 
durumunda özel sektörün doğal olarak kar öncelikli tercihler yapması karşısında 
Türkiye’nin hangi koşullarla karşı karşıya kalacağı açıktır.  
 
Bütün bu olaylar enerji sektörünün bir bütün olarak ele alınması ve ülke menfaatleri 
doğrultusunda kamusal planlama yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Doğal gazda talep 
tahminleri ve arz planlaması önemlidir.  
 
6.DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİ 
Doğal gazın birincil enerji kaynakları içindeki payı 1965’den 2006 yılına kadar 
%16,4’den % 23,7’e artmıştır. Şekil 3’ den görüleceği üzere kömür ve petrolün 
tüketim paylarında azalan bir eğilim olmasına rağmen doğal gazda sürekli artan bir 
eğilim görülmektedir.  
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Şekil 3. 1965-2006 Enerji Kaynaklarının Tüketim Payları 

BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARININ YAKIT TİPLERİNE GÖRE TÜKETİM YÜZDELERİ 
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Kaynak: BP Statistical Review of World Energy Haziran 2007 

 
Şekil 4: 2006  Dünya Enerji Tüketim miktar ve payları  

 

2006 YILI DÜNYA ENERJİ TÜKETİM MİKTAR VE PAYLARI

PETROL
3,9 milyar ton

 36%

DOĞAL GAZ
2,6 milyar tpe

 24%
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28%
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 6%
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6%

 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy Haziran 2007 

2006 yılında enerji tüketimlerinden petrol 3,9 milyar ton, doğal gaz 2,6 milyar tpe,  
kömür 3,1 milyar tpe, nükleer 0,6 milyar tpe ve hidrolik 0,7 milyar tpe olarak tüketimler 
gerçekleşmiştir. 
 
7.TÜRKİYE ENERJİ TÜKETİMİ  
Ülkemizde ilk doğal gaz tüketimi 1976 yılında üretilen 15 milyon m3 doğal gazın 
elektrik üretiminde kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. Türkiye genel enerji dengesi 
içinde doğal gazın payı 3,1 milyar m3 ile 1990 yılında %5,9’a 2005 yılında ise 24,9 
milyar m3 ile % 27,6’a ulaşmıştır. Genel enerji dengesi içinde arz kaynaklarını 
çeşitlendirmek ve çevre koşulları nedeniyle petrol ürünleri yerine ikame edilmek 
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üzere doğal gaz ülkemiz genel enerji tüketimi içinde hızla artan bir şekilde yer 
almıştır. 2006 yılında Ülkemiz genel enerji arzında % 27,6 olan doğal gazın payı, % 
23,7 olan Dünya genel enerji arzının üzerinde bir değere ulaşmıştır (Tablo 4). 
 

Tablo 4. Dünya ve Türkiye’de Birincil Enerji Tüketim Payları 
 

BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI TÜKETİMİ 
  

Pay (%) Toplam 
Yıl Ülke Kömür Petrol Doğal 

Gaz Hidrolik Nükleer Diğer mtpe 

Türkiye 20,9 53,0 0,1 2,4  23,6 29,70
1976 Dünya 27,5 46,8 18,7 5,4 1,6  6.099,50

Türkiye 30,6 45,1 5,9 3,8  14,6 52,99
1990 Dünya 27,5 38,7 22,1 6,1 5,6  8.120,20

Türkiye 26,8 34,5 27,6 3.8  7,3 90,15
2006 Dünya 28,4 35,8 23,7 6,3 5,8  10.878,46

 
mtpe = Milyon ton petrol eşdeğeri 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy Haziran 2007, ETKB 

 
7.1.Türkiye Doğal Gaz Faaliyetleri 
ÜRETİM: 1976 yılında 15 milyon m3 olan doğal gaz üretimimiz 2006 yılında 896 
milyon m3’e ulaşmıştır (Şekil 2). 1993 yılına kadar sadece TPAO tarafından üretim 
yapılmıştır. Doğal gaz üretimimiz yıllar bazında artış göstermesine rağmen 2006 
yılında toplam doğal gaz tüketiminin ancak %3’ü yerli kaynaklardan karşılanmıştır. 
Bu nedenle, doğal gaz arama faaliyetlerini daha fazla artırılması gerekmektedir. 
1976- 1993 yıllarında sadece TPAO tarafından  doğal gaz üretimi bulunurken 1993 
yılından sonra arama faaliyetlerine yaabncı şirketlerin girmesiyle 2006 yılında 
TPAO’nın tek başına üretim içindeki payı % 44,15’e inmiştir (Şekil 5 ve Tablo 5). 

Tablo 5. Türkiye’de Şirketler tarafından Doğal Gaz Üretimi ve Üretim Payları 

Şirketler/Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Amity Oil Int. + TPAO     45,42 153,36 179 166,94 210,96
N.V.Turkse Perenco 18,15 18,61 20,37 20,36 21,44 32,71 32,2
Thrace Basin + Ortakları 9,25 27,18 67,3 110,91 163,39 213,32 356,29
TPAO 611,82 265,77 245,31 275,99 343,18 483,46 307,14
                
TOPLAM (Milyon m3) 639,22 311,56 332,98 407,26 528,01 729,49 695,63
                
TPAO % PAY 95,71 85,30 73,67 67,77 64,99 66,27 44,15
Amity Oil Int. + TPAO  % PAY 0,00 0,00 13,64 37,66 33,90 22,88 30,33
N.V.Turkse Perenco % PAY 2,84 5,97 6,12 5,00 4,06 4,48 4,63
Thrace Basin + Ortakları 
 % PAY 1,45 8,72 20,21 27,23 30,94 29,24 51,22

 
 
 



PETROL VE DOĞAL GAZ ÇALIŞMA GRUBU DOĞAL GAZ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

 
2-2-15

Şekil 5. Türkiye Doğal Gaz Üretimi 

1976 - 2006 
Türkiye Doğal Gaz Üretimleri
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 Kaynak: PİGM 

İlk kez 1987 yılında 487 milyon m3 ile boru hattı ile Rusya’ başlanan doğal gaz ithalatına 
1994 yılında Cezayir, 1995 yılında spot piyasalardan ve 1999 yılında Nijerya’dan LNG 
ithalatına başlanmıştır. Artan doğalgaz talebine paralel gidilen kaynak çeşitlendirmesi 
politikalarına bağlı olarak 2001 yılında İran ve 2003 yılında boru hatları ile Rusya’dan 
Mavi akım projesi ile doğal gaz ithal edilmiştir. 2006 yılında toplam doğal gaz 
ithalatımızın % 63.7sini Rusya’dan, %18.5’ni İran’dan boru hatları ile, %17.5’u ise LNG 
olarak (Cezayir((%13.6), Nijerya(%3,6) ve spot piyasadan (%0,02)) ithal edilmektedir. 
(Şekil 6) 
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Şekil 6. Doğal Gaz İthalatı (1987–2006) 

TÜRKİYE DOĞAL GAZ İTHALAT KAYNAK DAĞILIMI
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Kaynak: botas.gov.tr 

 
BOTAŞ tarafından, 2020 yılında Rusya’dan %57.84, %23.03 İran, %15.91 
Azerbaycan’dan ve %3.22 LNG alımı kontrata bağlanmıştır. Türkmenistan’dan gaz 
alımı ise belirsizliğini korumaktadır. 2020 yılında 40,8 milyar m3 olan kontrata 
bağlanmış alım anlaşmaları 63,2 milyar m3 olarak tahmin edilen talebin %64,5’unu 
karşılamaktadır. 5015 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa göre piyasaya girecek 
yeni şirketler yeni anlaşmalar yapmak zorundadır. 

 
SEKTÖREL TÜKETİM: 2006 yılı tüketiminde 16,6 milyar m3’lük miktarla %54,6 en 
büyük paya elektrik sektörü sahiptir. Sanayi ve konutların tüketiminde ise artış 
miktarlarında paralellik görülmektedir. 2006 yılında toplam tüketim içinde 7,3 milyar 
m3’lük tüketim ile konutun payı % 23,8 ve 6,4 milyar m3’lük tüketim ile sanayinin payı 
ise % 21,1 dir (Şekil 4). 
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Şekil 7. Doğal Gazın Sektörel Tüketimi 

DOĞAL GAZIN YILLAR BAZINDA SEKTÖREL TÜKETİM DAĞILIMI
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Kaynak: botas.gov.tr 

 
TALEP PROJEKSİYONU: BOTAŞ tarafından hazırlanan arz ve talep 
projeksiyonuna göre 2020 yılında talep tahmini 2006 yılına göre iki kat artarak 63,2 
milyar m3’e ulaşmaktadır. 2010 yılına kadar toplam talebin üzerinde alım anlaşmaları 
mevcuttur (Şekil 8). Bu durum yeni kontratların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 
 

Şekil 8. Doğal Gaz Talep Projeksiyonu 
DOĞAL GAZ ARZ TALEP PROJEKSİYONU
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Şekil 9.  Sektörel Bazda Doğal Gaz Talep Projeksiyonu 

TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZIN SEKKTÖREL BAZDA TALEP PROJEKSİYONU
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Şekil 9’a göre 2010 yılında 44 milyar m3 olması beklenen talebin; %38’i konut, 
%36’sı elektrik, %23’ü sanayi, %1’i gübre ve %2’si ihracat olarak gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. Bu değerleri 2006 yılı ile karşılaştırdığımızda  elektrikte miktar 
olarak aynı seviyede kalındığı, konutta 2 kat arttığı ve sanayide ise artışın % 50 
oranında olduğu görülmektedir. 
 
7.2.DOĞAL GAZIN YERALTINDA DEPOLANMASI 
 
7.2.1.Dünya Gaz Tüketiminin Sektörel Dağılımı Ve Depolama Miktarları: 
 Ülkemizde 2004 yılında tüketilen toplam 22,443 milyar m3 doğal gazın sektörel 
dağılımı %14 sanayi, %1 taşıma, %19 konut ve %7 ticarethane, %59 elektrik 
santralları ve %1 diğer sektörlerde olmak üzere gerçekleşmiştir. Tüketimin % 96,8 lik 
kısmı ithalat ile karşılanmıştır.  
Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinde elektrik sektöründe doğal gazın tüketim payına 
baktığımızda Danimarka (%49), Finlandiya (%69), Portekiz (%60), İrlanda (%62) ve 
Yunanistan’ın (%72 ) elektrikte yüksek paya sahip oldukları görülmektedir.  
Bu ülkelerden Danimarka tüm doğal gaz tüketimini yerli üretimden karşılamaktadır. 
Doğal gaz tüketiminin Finlandiya ve Portekiz %100’nü, Yunanistan %97,7’sini ve 
İrlanda %80,1’ni ithalat ile karşılamaktadır. Ancak bu 5 ülkeden tamamının yılık 
doğal gaz tüketimleri 5 milyar m3 ve altındadır.  
25 milyar m3 üzerinde doğal gaz tüketen ülkelere baktığımızda ise İngiltere (101.980 
milyar m3), Almanya (101.252 milyar m3), İtalya( 80.609 milyar m3) ve Hollanda’nın 
(51.301 milyar m3) yüksek tüketime sahip oldukları görülmektedir. Bu ülkelerden 
Hollanda tüketimini tamamen yerli üretimden karşıladığı gibi doğal gaz ihracatı da 
yapmaktadır.  
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Doğal gaz tüketimlerinin İngiltere %12’sini, Fransa %99,4’nü, Almanya %90,ve İtalya 
%84,2’sini ithalat yoluyla karşılamaktadır. Doğal gaz tüketimi ve ithal bağımlılığı 
yüksek olan bu ülkelerde doğal gazın sektörel dağılımın orantısal paylaştırıldığı gibi 
enerji güvenliklerini sağlamak için tüketimlerinin ortalama %30’unu depolayacak 
doğal gaz yeraltı depolama kapasitesine sahiptirler.  
Dünyanın en büyük doğal gaz tüketicisi olan ABD’de ise tüketimin %18,9’u ithalatla 
karşılanmasına rağmen ithal ettikleri miktarın yaklaşık %94,6’sını depolayabilecek 
yeraltı depolama kapasitesine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 7).  

 
Tablo 7. Dünya Gaz Tüketimi ve Depolama Miktarları 

 

A vustu rya 35 3 20 6 31 8 8 .990 1 .963 8 .407 93.5 2 .82 33 .5
B e lç ika 36 0 25 12 26 0 17 .324 0 .000 17 .066 98.5 0 .655 3 .8
D an im arka 16 0 15 4 49 16 5 .178 9 .430 0 .000 0 .0 0 .81
F in land iya 21 1 1 1 69 8 4 .840 0 .000 4 .859 100.4
F ransa 40 0 22 22 14 2 45 .547 1 .378 45 .289 99.4 10 .8 23 .8
A lm anya 26 0 35 9 21 8 101 .252 20 .559 90 .109 89.0 18 .934 21 .0
Y unan is tan 23 1 2 2 72 2 2 .684 0 .025 2 .623 97.7
İrlanda 12 0 16 8 62 2 4 .295 0 .855 3 .440 80.1
İta lya 27 1 26 9 36 2 80 .609 12 .961 67 .908 84.2 12 .792 18 .8
Lüksem burg 36 0 21 0 43 0 1 .361 0 .000 1 .361 100.0
H o llanda 22 0 22 12 33 11 51 .301 85 .982 0 .000 0 .0 2 .478
P ortek iz 29 0 5 4 60 2 3 .760 0 .000 3 .760 100.0
İspanya 52 0 12 1 31 4 27 .012 0 .339 26 .951 99.8 2 .366 8 .8
İsveç 41 2 6 11 36 6 0 .848 0 .000 0 .979 115.4
İng ilte re 14 0 35 8 33 11 101 .980 101 .230 12 .106 11.9 3 .759 31 .1
Ç ek C um huriyeti 32 0 30 16 18 4 9 .601 0 .215 8 .817 91.8 2 .285 25 .9
M acaris tan 13 0 31 21 29 7 14 .452 3 .051 11 .418 79.0 3 .4 29 .8
P o lonya 39 1 26 14 11 10 15 .496 5 .958 9 .963 64.3 1 .795 18 .0
S lovakya 22 11 27 6 25 20 6 .720 0 .165 6 .949 103.4 2 .74 39 .4
N orveç 18 0 0 0 1 80 5 .042 84 .974 0 .000 0 .0
K anada 31 5 19 15 10 25 91 .340 183 .495 0 .000 0 .0 17 .628
A B D 26 3 22 14 28 11 636 .493 531 .545 120 .589 18.9 114 .115 94 .6
T ürk iye 14 1 19 7 59 1 22 .443 0 .688 21 .732 96.8 1 .6 7 .4
E U -15 26 0 30 8 30 7 456 .981 234 .722 303 .739 66.5
O E C D  A vrupa 26 0 29 8 30 7 534 .046 327 .691 365 .899 68.5
O E C D  K . A m erika 27 3 20 13 27 13 776 .343 756 .487 142 .704 18.4
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          Tablo 7a Başlıca ülkelerin Doğal gaz tüketim ve yeraltına depolama ilişkileri 
 

 

  

Kaynak dvgw.de 2005 

 

7.2.2. Kuzey Marmara Silivri Ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Sahaları: 
Kuzey Marmara ile Değirmenköy Sahalarının, yeraltı doğal gaz deposu olarak 
geliştirilmesi ve işletilmesi için BOTAŞ ve TPAO arasında 21 Temmuz 1999 tarihinde 
imzalanan “Doğal Gaz Depolama ve Yeniden Üretim Hizmetleri Anlaşması” 
kapsamında çalışmalara devam edilmiştir. Tesisler tam kapasite devreye alındığında 
Kuzey Marmara Sahasında 1,3 milyar m3 ve Değirmenköy Sahasında 0.3 milyar m3 
olmak üzere toplam 1,6 milyar m3 doğal gaz yaz aylarında maksimum 10 milyon 
sm3/gün debi ile depolanması ve kış aylarında ise maksimum 14 milyon sm3/gün 
debi ile geri üretilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında, Değirmenköy sahasında 4 
adet eski kuyuya ilaveten 5 adet yönlü kuyu, Kuzey Marmara sahasında ise 
denizdeki 5 adet eski kuyuya ilaveten, karadan 6 adet uzun açılımlı yatay kuyu 
açılması çalışmaları Haziran 2004 içerisinde tamamlanmıştır. Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy Sahaları Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Yüzey Tesislerinin 
yapım çalışmaları tamamlanmış olup 21 Mart 2007 tarihi itibari ile tesislerin geçici 
kabul işlemleri sonuçlandırılıp doğal gaz depolama çalışmalarına başlanmıştır. 
Değirmen köy projesinin işletilebilir depolama kapasitesi 300 milyon m3 , Kuzey 
Marmara Silivri projesinin ki ise 1,3 milyar m3’dür.. Ayrıca Batı Karadeniz bölgesi 
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% 30 

 
26 

 
% 65 
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denizde ( off shore ) keşfedilen doğal gazın ulusal sisteme bağlanması tamamlanmış 
olup doğal gaz şebekesinin beslenmesine değişken debilerde devam edilmektedir. 
Tuz Gölü’ndeki tuz domları ve yataklarının doğal gazı yeraltında depolamak 
amacıyla kullanımı için geliştirilen Aksaray –Sultanhanı bölgesindeki yaklaşık 30 km2 
alandaki tuz domlarının ertilerek oluşturulacak kavernlere doğal gaz depolanması 
projesi olan , Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi’nin mühendislik ve 
müşavirlik çalışmalarına BOTAŞ tarafından Temmuz 2000 tarihinde başlanmış ve 
temel dizayn raporu PLE firmasınca 2002 tarihinde teslim edilmiştir. 
  
Mühendislik ve müşavirlik çalışmalarının bir diğer kısmı olan sismik incelemeler, tuz 
domlarının yapısal durumunun belirlenmesi ve sondaj sonuçlarının değerlendirmesi 
de tamamlanmıştır. ÇED çalışmalar ile ön fizibilite ve temel (avan) mühendislik 
çalışmaları da bitirilmiş olup, kavernleri oluşturacak su temin ve deşarj sistemine ait 
tatlı ve tuzlu su boru hatları yapım ihalesi ile yer altı ve yer üstü doğal gaz tesisleri 
ihaleleri için Mühendislik çalışmalarına paralel olarak Aralık 2007 itibariyle 
uluslararası yapım ihalesine yeterlilik başvuruları çalışmaları gündemdedir. Olası 
toplamda 5 milyar m3 doğal gazı , yüzeyden yaklaşık 1250 m.derinlikte 50 adet kuyu 
yardımıyla yeraltına 250 bar basıçta depolayacak sistemin ilk proje etabında 6 kuyu 
ile 500 milyon m3 , ikinci etabında ise bir diğer 6 kuyu ile 500 milyon m3 doğal gaz 
depolanacak ve proje 7,5 yılda tamamlanacaktır. 1 ve 2. etablar sonunda günde 15-
40 milyon m3 doğal gaz Türkiye boru hatları şebekesini besliyecek durumda 
olacaktır.  
 
7.2.3.Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Lng) İthal Terminali: 
 Doğal Gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, arz güvenliğinin ve arz esnekliğinin 
artırılması için BOTAŞ tarafından Marmara Ereğlisi LNG İthal Terminali 3 Ağustos 
1984 tarihinde işletmeye alınmıştır. Marmara Ereğlisi LNG İthal Terminali’nde gelen 
LNG’yi depolamak ve depolanan LNG’yi istenilen miktarda gazlaştırarak Rusya 
Federasyonu-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı’na sevketmek amaçlanmıştır. Terminalin 
maksimum ekonomik gönderme kapasitesi 1999 yılında 439.000 m3/saat’den 
685.000 m3/saat’e çıkarılmıştır. Tesisler işletmeye kabulünün yapıldığı 1995 yılından 
beri devrede olup dönemsel ve günlük bazda ülke arz-talep dengesini sağladıkları 
gibi depolama görevini de ifa ederek tam kapasitede çalışmaktadırlar. Ayrıca özel 
sektöre ait yapımı 2004 yılında bitirilmiş 10 milyar m3 doğalgazı ulusal boru hattına 
basabilecek kapasitede bir LNG terminali bulunmakta olup bu tesislerden % 25 
kapasite ile yararlanılmaktadır. 
 
7.2.4.Planlanan Yeni Yeraltı Depolama Tesisleri:  
TPAO tarafından Trakya bölgesinde yeni gaz depolarının geliştirilmesi amacıyla, 
mevcut sahaların içinde rezervuar özellikleri en uygun sahalar olan Güney Karaçalı, 
Yulaflı, Göçerler, Çayırdere, Adatepe, Doğu Adatepe ve Değirmenköy (Osmancık) 
doğal gaz sahalarının depolama yeraltı gaz deposu olarak kullanılıp 
kullanılamayacağını tespit etmek üzere fizibilite çalışması yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu sahaların depolama operasyonuna uygun bulunması halinde yaklaşık 
1 milyar m3 'lük bir kapasite ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. 
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7.2.5.Epdk Depolama Lisansları: 
Türkiye’de halen 3 firmanın depolama lisansı bulunmaktadır (Tablo 8). Bunlardan 
TPAO yeraltı doğal gaz sahasında ve diğerleri LNG tesislerinde lisansa sahiptirler. 

 
Tablo 8. EPDK Depolama Lisansları 

 

TİCARET UNVANI  
DEPOLAMA 

LİSANSI TESİS YERİ  LİSANS SÜRESİ 

Türkiye Petrolleri A.O. Doğal Gaz Silivri/İstanbul 
18/04/2003 tarihinden 

 itibaren 30 yıl 

EGE GAZ A.Ş. LNG Aliağa/İzmir 
04/04/2003 tarihinden itibaren 30 

yıl 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş. LNG 

Marmara 
Ereğlisi/Tekirdağ

04/04/2003 tarihinden itibaren 10 
yıl 

Kaynak:epdk.gov.tr 
 

7.3.Depolama Maliyeti: 
ABD ve Avrupa’da yeraltı depolarının yatırım maliyetleri Tablo 8’de özetlenmiştir. 
Tablo 8’de yer alan verilere göre, akiferler ve tüketilmiş sahalarda yeraltı depolarının 
çalışma gazı yatırım maliyetleri tuz boşluklarına göre daha düşüktür. Mevsimsel 
talebe göre daha fazla kapasiteye sahiptirler. Fakat tuz boşlukları kısa dönem 
yüksek gaz talebinde yüksek debilerde üretim yapabildiği için daha düşük arz debisi 
yatırım maliyetine sahiptir. 

Tablo 8. Depolama Yatırım Maliyeti 

Çalışma Gazı 
Yatırım Maliyeti 

US$/m3 

Depolama Arz 
Debisi Yatırım 

Maliyeti 
US$/m3/gün 

Depo tipi 

(100 x 106 m3 Yeraltı 
depolama sahası için) Avrupa A.B.D. Avrupa A.B.D. 

Akifer 0.35-
0.6 

0.14* 35-60 10 

Tüketilmiş gaz/petrol 
rezervuarı 

0.35-
0.6 

0.12 35-60 5 

Tuz boşluğu 0.70-
1.0 

0.30 7-10 2 

(hacim: 500x106 m3 varsayılmıştır) 

8.DOĞAL GAZ BORU HATLARI  
8.1.Rusya Federasyonu_Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı (Rusya Batı) 
1984 yılında imzalanan anlaşma ile Rusya Federasyonu-Türkiye Batı Doğal Gaz Boru 
Hattı, ülkemize Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar'dan girmekte ve Hamitabat, Ambarlı, 
İstanbul, İzmit, Bursa, Eskişehir güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşmaktadır. 36 
inc çapında ve 75 bar işletme basınca göre dizayn edilen 842 km. uzunluğundaki bu 
boru hattı üzerinde Kırklareli, Pendik, Eskişehir, Ambarlı ve Bursa'da kompresör 
istasyonları, Malkoçlar'da ana ölçüm istasyonu ve pig tesisine sahip bulunmaktadır. İki 
yerde iki adet 30 inçlik boru hattı ile Marmara denizini geçen boru hattından 1987 
yılından itibaren doğal gaz kullanmaya başlayan Türkiye’de, platoda 4.5 BCM doğal gaz 
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alımı, müteakip senelerde 6 BCM’e yükseltilmiştir. Takip eden yıllarda doğal gazın ülke 
sathına yaygınlaştırılması projesi kapsamında muhtelif branşman hatları ile iletim hatları 
inşa edilerek İstanbul ve Ankara’dan sonra ilk etapta Bursa, Eskişehir, Adapazarı ve 
İzmit’e gaz verilmiştir. Bugün EPDK tarafından ihale edilen projelerle çoğunluğu İl olan 
toplam 53 yerleşim biriminde ana hattan branşman alan yüksek ve orta basınçlı çelik 
iletim ana boru hatları ile basınç düşürme ve ölçme istasyonları yapılmakta olup alçak 
basınç dağıtım ve abone HDPE dağıtım şebekeleri inşa edilmektedir. Bu güne kadar    
40 yerleşim yeri ilk etap doğal gaza kavuşmuş olup diğerleride süratle inşa 
edilmektedir.Doğal gazın elektrik enerjisinde yoğun kullanımı ile artan talebi karşılamak 
üzere Rusya ile ilave bir anlaşma sonucu bugün Batı hattından alınacak arz kapasitesi 
14 BCM’e yükseltilmiş ve bir yandan Balıkesir ve İzmir’e ulaşılırken diğer yandan 
Çanakkale’ye gidilmiştir. İlk yıllarda tek borudan ibaret olan boru hattı her yıl bir kısmı 
paralellenerek ( loop’lar teşkil edilerek ) Kırklareli-Ankara arasında iki borudan 
müteşekkil bir iletim hattına dönüştürülmüş ve böylece adı geçen boru hattının doğal 
gaz iletim kapasitesi arttırılmıştır. 
 
8.2.İran -Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı  
1998 yılında imzalanan ve yılda 10 BCM doğal gaz alımını öngören anlaşmaya 
dayanarak Doğubayazıt ‘tan Ankara’ya kadar uzanan 48–40 inç çapında ve toplam 850 
km uzunluğunda bir boru hattı olup 2001–2003 yılları arasında inşa edilerek hizmete 
verilmiştir. Bu boru hattından güney branşmanı Seydişehir, Konya, Isparta üzerinden 
Afyon, Denizli tarikiyle Aydın’a giderken diğer yandan da Antalya’ya uzanmıştır. Güney 
illeri beslemek amacıyla bu ana hattan Sivas’ta alınan branşmanla ise Malatya, Maraş, 
Gaziantep, Adana ,Mersin ve civarına doğal gaz verilmiştir. Boru hattı üzerinde birisi 
müesses diğerleri inşa halinde 2 kompresör istasyonu ile gaz basınçlandırılacak ve 
böylece orta Karadeniz bölgesi Giresun, Trabzon, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt illerine 
de doğal gaz verilmesi sağlanacaktır. Yapım çalşmaları büyük bir hızla devam 
etmektedir. 
 
8.3.Azerbaycan Şahdenizi  -Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 
Hazar Denizi içindeki Şah Denizi lokasyonunda üretilen doğal gazın Türkiye’ye alınması 
için 2001 yılında imzalanan alım anlaşması uyarınca platoda 6.6 BCM gaz iletimi, BTC 
ham petrol boru hattı pompa istasyonlarını da besleyecek biçimde ve Doğu Karadeniz 
illerini kapsayacak dağıtım projelerine gaz temin etmek için inşa edilmiştir. 442 km’si 
Azerbaycan’da, 248 km’si Gürcistan’da ve 205 km’si de Türkiye içinde olup Horasan 
mevkiinde İran-Türkiye Boru Hattına bağlanacaktır. Nitekim Ardahan, Kars, Van, Artvin 
ve Iğdır illerini de beslemek olanaklı olacaktır. Halen bu hat yardımıyla alınan doğal gaz 
transit gaz taşımacılığının Türkiye–Yunanistan boru hattı anlaşmasına baz teşkil 
etmektedir.    
 
8.4.Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı (Rusya Doğu) 
Rusya’nın İzobilnoye civarında ürettiği doğalgazı kendi topraklarında 373 km, Karadeniz 
altında 2 adet 24 inç’lik boruyla 396 km sonra Samsun’da ve Ankara’ya kadar 48 inç 
çapında, 501 km uzunluğunda bir boru hattından gaz alımını olanaklı hale getirmektedir.  
Bu iletim hattı ile Samsun , Çorum , Amasya , Çankırı , Kastamonu vb iller doğal gazı 
kullanacaktır. Esasen tüm iletim hatları birbirleri ile bağlanarak bir enterkonnekte şebeke 
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oluştururken dalbudak iletim beslemeleri de birbirine irtibatlandırılarak gözlü kapalı 
devreler meydana getirilmekte ve böylece dağıtım şebekelerinin arz güvenliği 
arttırılmaktadır.Yılda 16 milyar m3 doğal gazı Samsunda ulusal doğal gaz sistemine 
verme özelliği olan bu hat ileride Nabucco projesine bir besleme alternatifi olabilir. 
 
8.5.Türkiye – Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı  
Bursa Karacabey mevkiinde batı ana hattından 30 inç çapında bir boru ile bağlandıktan 
sonra Çanakkale boğazını 17 km’lik bir geçiş sonrası toplam karada 197 km katederek 
Yunan sınırına varmakta ve oradan Gümülcine’ye uzanmaktadır.Yunanistan için 
anlaşmaya esas olmak üzere ilk yıllarda 750 milyon m3 doğal gaz nakledecek hat 
önümüzdeki yıllarda Adriyatik üzerinden İtalya’ya uzatılarak 7 milyar m3 doğal gaz 
beslemesi ile Avrupa Birliğine alternatif bir arz kaynağı olma özelliğini kazanacaktır.. 
Halen bir miktar arz fazlalığını da amorti edebilir mahiyette olun boru hattı , 2007 yılı 
itibariyle Yunanistana  doğal gaz sevkine başlanmıştır. 2008 için transit edilecek gaz 
miktarı 250 milyon m3 olarak programlanmıştır. 
 
8.6.Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı  
Türkmen ve Azeri doğalgazının Avrupa’ya taşınması ve dağıtımını sağlamak üzere 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya’nın ortaklığı ve Total, Gas de 
France, Eon RWE finansörlüğünde takriben 3300 km uzunluğunda 31 BCM taşıma 
kapasiteli bir boru hattının inşası planlanmıştır. Proje yapımı için fizibilite çalışmalarına 
yakın zamanda başlanacaktır. 
 
9.DOĞAL GAZ FİYATLARI:  
TÜRKİYE: Türkiye sektörel doğal gaz fiyatları Şekil 10’da verilmektedir. Doğal gaz 
satış fiyatları Türkiye’de en pahalı konutta ve en ucuz elektrik santrallerinde 
gerçekleşmiştir. 

Şekil 10 Türkiye Sektörel Doğal Gaz Satış 
Fiyatları

TÜRKİYE'DE SEKTÖREL DOĞAL GAZ SATIŞ FİYATLARI
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SANAYİ: Şekil 10’da sanayi gaz satış fiyatlarını ülkeler bazında karşılaştırmalı 
olarak sunulmaktadır. 2003 yılına kadar Türkiye İsviçre’den sonra sanayiye yüksek 
fiyatla gaz satan ikinci ülke konumundadır. Fakat 2005 yılında 283.32 $/1000 m3 
fiyatla İsviçre, İngiltere, Fransa, Macaristan ve ABD’den daha düşük seviyededir.  
 

Şekil 11 Sanayi için Doğal Gaz Satış Fiyatı 
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Kaynak: IEA statistics, Natural Gas Information, 2006 

 
ELEKTRİK: Şekil 12’de elektrik santralı gaz satış fiyatlarını ülkeler bazında 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Avrupa’da birçok ülke doğal gazı elektrik üretmek 
için yoğun bir şekilde kullanmamaktadır. Türkiye yüksek fiyatla santrallara gaz satan 
ülke konumundadır. 2005 yılında 280.27 $/1000 m3 fiyatla ABD’den sonra ikinci yüksek 
fiyatla satan konumdadır. 

Şekil 12 Elektrik Santralı için Doğal Gaz Satış Fiyatı 
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Kaynak: IEA statistics, Natural Gas Information, 2006 

 
KONUT: Şekil 13’de konut gaz satış fiyatlarını ülkeler bazında karşılaştırmalı olarak 
sunulmaktadır. 2005 yılında Türkiye (336.86 $/1000 m3), Macaristan’dan sonra 
konuta düşük fiyatla gaz satan ikinci ülke konumundadır. 
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Şekil 13 Konut için Doğal Gaz Satış Fiyatı 
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Kaynak: IEA statistics, Natural Gas Information, 2006 

 
AB ülkeleri ve ABD ile Ülkemizde 2005 yılı doğal gaz satış fiyatları 
karşılaştırıldığında sanayi ve konutta AB ve ABD ortalamalarından daha ucuza, 
elektrikte ise daha yüksek fiyata pazarlandığı görülmektedir.  
 
9.1.Avrupa Birliği Ülkelerinin Doğal Gaz Üretim Ve Tüketimi 
 
Türkiye, bir enerji koridoru olmasının uluslar arası profilini yükselteceğinin ve hatta 
Avrupa Birliği ile olan görüşmelerinde elinde çok önemli bir koz bulunduğunun 
farkındadır.  
 
AB pazarının doğal gaz için önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve Avrupa ülkeleri doğal 
gaz ithalatında % 60 oranında Rusya’ya bağımlıdır. Enerji güvenliği için büyük önem 
taşıyan arz güvenliği konusunda kaynak çeşitlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
açıdan doğunun kaynaklarını batıya taşımakta Türkiye’nin üstleneceği görev çok önem 
taşımaktadır.  
 
Avrupa Komisyonu Mart 2006’da, “Güçlendirilmiş, Rekabetçi ve Güvenilir Enerji için 
Avrupa Stratejisi” konulu bir danışma raporu yayınladı. Raporda, iklim değişikliği 
tehlikesi ile mücadelede doğal gaz kullanımının ne kadar önemli olduğu belirtilmekte ve 
Avrupa Birliği ülkelerinin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yarısının bu gün için sadece üç 
ülkeden gerçekleştiğini (Rusya, Norveç ve Cezayir) ve önümüzdeki 25 yıl içerisinde gaz 
tüketimin %80’inin ithal edileceğini vurgulamaktaydı. 
 
Petrol ve doğal gaz fiyatlarının bugünkü yüksek düzeyinin büyük olasılıkla devam 
edeceği ve bu durumun enerji verimliliği ve yaratıcı araştırmacılığı teşvik edeceği 
belirtilirken rekabetçi iç pazarların, uluslar arası bağlantıların ve düzenleyici kurumların 
enerji sektörü ile daha fazla ilgilenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca asgari gaz stokları 
için yasal çerçevenin oluşturulması, yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması, 
atmosfere sera gazlarının salınmasının sınırlandırılması konularına temas edildi. 
 
Hazar Denizi Bölgesi, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan Avrupa Birliğine doğal gaz boru 
hatlarının inşa edilmesi ve gaz terminalleri yapılması önerildi. Gaz tedarikçilerinin düşük 
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rekabet ortamında çalıştıkları bölgelere dağıtım şebekeleri inşa edilmesini tavsiye etti. 
Çünkü yapılan arz-talep projeksiyonlarında AB tarafından tüketilecek doğal gaz miktarı 
2005 yılında 502 bcm iken 2030 yılında bu rakamın 815 bcm’e yükselmesi 
beklenmektedir. Her ne kadar bu rakam Avrupa Komisyonu’nun 2003 yılında hazırladığı 
tahmin ise de şu ana kadar trentte önemli bir değişiklik olmamıştır. Birliğin en fazla gaz 
tüketici ülkeleri Kuzey Batı Avrupa ülkeleri ile İngiltere ve İtalya da herhangi bir düşüş 
yoktur. O halde AB’ye gaz arzının ithal payı büyük miktarda artacaktır. Her ne kadar 
Baltık Denizi ve Atlas okyanusunu denizaltından geçen 1198 km uzunluğundaki Kuzey 
Akım (Nord Stream ) DGBH Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa’ya 
büyüyen gaz pazarındaki talebi karşılama da arz güvenliği yönünden büyük fayda 
sağlayacaksa da avantajlı fiyatına mukabil Rusya’ya fazlaca bağımlılık, AB ülkelerini 
diğer arz kaynakları arama yolunda ciddi araştırmalara yöneltmiştir. 2010 yılında 
TEN(Trans-European Network)’e 27,7 bcm gaz verecek sistem ikinci borunun devreye 
girmesi ile kapasitesini 55 bcm’e yükseltecektir. 
 
Rusya’dan Avrupa’ya işletilmekte olan, inşa halindeki ve planlama safhasında olan ülke 
aşan (cross country)doğal gaz boru hatları aşağıda verilmektedir. Haritaya bakıldığında 
Rus doğal gazına bağımlılığın AB’deki mertebesi daha da iyi anlaşılmaktadır. 

 
Avrupa Birliğini Rus Doğal Gazı İle Besliyen Ülkeler Arası Boru Hatları 
 

 
Kaynak Wikipedia 2006 

 
Doğal gaz talebinde beklenen artışın büyük kısmı, verimlilik artışının da beklendiği alan 
olan konut ve sanayi sektörleridir. Bununla birlikte, tüketimin %40’ının ve günümüzden 
2030’a kadar olan büyümenin yarısından fazlasının enerji üretimi alanında 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 
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   AVRUPA BİRLİĞİNİN UZUN DÖNEM  
 DOĞAL GAZ TALEBİ  
    
YILLAR TALEP ÜRETİM İTHAL 
  BCM BCM BCM 

2005 502 260 242 
2010 644 260 384 
2020 765 202 563 
2030 815 163 652 

 
 
9.2. Avrupa Birliği’ne Doğal Gaz Tedariğinde Türkiye’nin Rolü 
 
AB’nin şu anda ve gelecekte beklenen doğal gaz koridorları haritada gösterilmiştir. 
Buradan da görüleceği gibi Trans-Caspian Gas Pipeline ve uzantısı olarak 
düşünebileceğimiz Nabucco boru hattı ile bunlara doğal gas tedarik edebilecek Mavi  
 
 
akım (blue stream)ve Şah Denizi (south caucasus) projeleri ile belki yakın gelecekteki 
Irak ve Mısır tamamen Türkiye’nin enerji köprüsü olma olgusunu tanımlamaktadırlar.  
 

Doğu – Batı ve Kuzey –Güney eksenli doğal gaz iletim yolları 
 

 
Kaynak BP 2006 raporu 
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9.3.  Nabucco Projesi 
 
Takriben 3300 km uzunluğunda, max. yıllık 31 bcm taşıma kapasitesi olan 2008 de 
başlayıp 2010 yılında devreye alınma termin programına sahip ve maliyeti 4,6 milyar 
US$ olarak öngörülen Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden 
Avusturya’ya (Baumgarden) doğal gaz iletmek üzere planlandı. Total, Gaz de France, 
EON, RWE firmalarınında projeye dahil olma istekleri vardır. 
 

Nabucco Projesinin Güzergah Ve Termin Programı 
 

 
 
 
Her birinin eşit hissesi olan Botaş (Türkiye), Bulgargas(Bulgaristan) , 
Transgas(Romanya) , MOL(Macaristan) ve OMV(Avusturya) projenin sahipleri olarak 15 
Haziran 2003 de AB nin TEN programı içerisinde fizibilite çalışmalarına başladılar. 
Haziran 2004’te de her ülkenin kendi sınırları içerisindeki proje parçasında seçecekleri 
uzman danışmanlarla ön proje çalışmalarına başlamaları, yönlendirme kurulunda 
(steering committee) kabul edildi ve bu esnada pazar araştırmaları ile işletme modeli ön 
çalışmaları da tamamlandı. 
 
Proje partnerleri bir taraftan fizibilite çalışmalarını paraf ederken diğer taraftan da 
projenin finansman ve kapasite çalışmalarına başlamayı kararlaştırdılar. Nitekim Botaş 
da Temmuz 2004 den sonra kendi payına düşen çalışmalara hız verdi. Ancak 12 Mayıs 
2007 de Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan’ın doğal gaz ve ham petrol ağırlıklı 4 enerji 
anlaşması yapmaları Nabucco projesini olumsuz etkilemiştir. Bu anlaşmalar, Rusya’nın 
AB pazarlarına direk kendi veya ortaklığı olan boru hatları ile kuyu başında aldığı doğal 
gazı iyi fiyatlarla ve halihazır pazarını başkasına kaptırmadan büyük karlarla satma 
arzusunun gerçekleştirilmesi olarak görülmelidir. Nitekim Türkiye ve Avusturya’nın 
Türkmen doğal gazının inşa edilecek Transhazar DGBH’na verilerek Avrupa’ya 
ulaştırılması için Türkmenlere kuyubaşında 1000 m3’nü 100 US$ civarında bir fiyat 

Faz 1 inşaatı 

İşletme fazı 

Faz 2 inşaatı 



PETROL VE DOĞAL GAZ ÇALIŞMA GRUBU DOĞAL GAZ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU  

 
2-2-30

önerilerine Rusya’nın, Kazak sınırında CIF 160 US$ teklif götürmeleri ile Nabucco için 
risk oluşturmaktadır. 
 
Rus ve Kazak Ham petrolünün Karadeniz’de batıya ulaşımı için Rusya’nın Türkiye 

dışında ulaşım yolları 
 

 
Kaynak wikipedia 2006 
 
Keza siyasi yönden bakıldığında da Rusya’nın Sovyetler Birliğinin dağılması ile 
Bağımsız Devletler topluluğu içindeki hidrokarbon zengini Türkmenistan, Kazakistan ve 
Özbekistan gibi ülkelerde kaybettiği itibarı ve lider olma vasfının, ticari ilişkide kuvvetli 
bağlar yardımıyla tekrar kazanılması şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca yukarıdaki fiyata 
aldığı doğal gazı batıya 250 US$ mertebesinde satarken yaptığı ticaretin karını da 
kaptırmamış olmaktadır. Bu anlaşmalarda Rusya, Avrupa’ya satacağı doğal gazın 
Türkmenistan ve Kazakistan’dan alımlarında HPBH projelerinin tevsiini koz olarak 
kullanmakta olup 
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Hazar Bölgesinden AB’yi Ham Petrol Boru Hatlarından besleme 
 

 
Kaynak wikipedia 
 
Kazakistan’la 

 Tengiz sahasından Karadeniz kıyısındaki Novorossik terminaline HP(ham petrol) 
taşıyan ve kendinin %24, Kazakistan’ın ise %19’lık paya sahip olduğu CPC 
(caspian pipeline company)’nin halihazırda 31 MTY taşıdığı kapasitesinin 2008 ‘e 
kadar 40 MTY ve 2012 yılına kadar ise 67 MTY’a  tevsii edilmesini  

 İnşaatı yeni başlayan Burgaz-Dedeağaç HPBH (hampetrol boru hattı)’na 2011 
yılından itibaren 17 MTY (milyon.ton / yıl) HP verilmesini 

Türkmenistan’la 
 Halihazırda yılda 10,5 bcm doğal gaz taşıyan ve Hazarın çevresini dolaşıp 

Rusya’ya giden DGBH(doğal gaz boru hattı)’nın rehabilitesi ile kapasitesinin 
arttırılması ve loop(paralel bir boruyla çalışır hale getirilmek)’lanmak suretiyle 
2012 yılında 20 bcm taşıyacak hale getirilmesini  

 Tevsii çalışmalarında Hazar Denizi kıyısı boyunca 360 km ve Kazakistan içinden 
150 km.lik yeni bir hat ile Özbek ve Türkmen doğal gazlarının Orta Asya gaz 
merkezi boru hattına gaz verecek seviyeye çıkarılmasını  

 Merkezde yılda 90 bcm gazın toplanmasının temini ile 2028’e dek yılda 80 bcm 
Türkmen doğal gazının Rusya’ya ithalinin sağlanmasını, garanti altına almış oldu. 

Bu durumda Psikaspiisky DGBH ile hem Kazaklar ve hem de Türkmenler 2010 yılına 
kadar doğal gaz da ihracat toplamlarını 30 bcm’e çıkarmış olacaklar. 
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Türkiye’nin doğal gazı AB’ye ulaştırmasındaki rolü 
 

       
Kaynak BP2006 
 
Bilindiği gibi Güney Akım projesinde, Gazprom (Rusya) ve Eni (İtalya) 23 Haziran 2007 
tarihinde bir mutabakat metni imzaladılar. Karadenizi Rusya kıyısındaki Beregovaya 
kompresör istasyonundan başlayarak Varna(Bulgaristan)’ya kadar 900 km 
denizaltından (offshore) kateden  ve bir kolu Yunanistan ile Adriyatik denizini geçerek 
güney İtalya’yı, diğer kolu Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya, Makedonya, 
Arnavutluk Karadağ ile kuzey İtalya üzerinden  Avusturya’yı besleyecek DGBH yapımı 
konusunda anlaştılar.3yıl içerisinde bitmesi öngörülen BH’tının avan çalışmaları için bir 
yandan fizibilite çalışmalarına başlanılırken diğer yandan da proje ve mutabakat zaptı 
(memorandum of understanding of construction) gerekli enerji projeksiyonlarına 
uygunluğunun tetkiki için Avrupa Birliği ilgili kurumlarının onayına sunuldu. Bu projeye 
dikkat edilirse gerçekleşmesi halinde hem Nabucco hem de Mavi akımın tevsii edilmesi 
projelerine rakip olmaktadır. O halde Türkiye için enerji köprüsü projesi Rusya’nın 
satışından sonra AB’ de hala talep fazlası olur ve AB kaynak çeşitlendirmesi bazında 
Türkiye’ye destek verir ise Azerbaycan, Irak ve Mısır doğal gazlarının Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya iletilmesi söz konusu olabilecektir.  
 
Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yakın zamanda “ İranlılarla Doğal Gaz 
konusunda bir anlaşma imzalandığı “ ve Türkiye’nin Güney Pers sahasına yatırım 
yapacağı dolayısıyla karşılığında doğal gaz alacağı ayrıca, Nabucco projesinin 
eskisinden daha hızlı yürütüleceği şeklindeki beyanları aslında sevindiricidir. Bu tür 
haberlere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. 

1. İmzalanan anlaşma değil mutabakat tutanağı olup Türkiye’nin boru hatları 
yapımı konusunda çeşitli ülkelerle ve özellikle de Türkmenistan ve İran’la 
arasında imzalanmış böyle birçok tutanak vardır. Tutanaklar bazen yıllar 
süren ama genellikle tarafların niyetleri, ihtiyaçları ve politik şartlara göre 
ilerleyen görüşmelere ancak yol gösterici bir hafıza oluştururlar. Bu 
yönden mevcut duruma bakarak bir senaryo yazmak için vakit erkendir. 

2. İran Nükleer enerji projesinde özellikle Batıdan yatırımlarına sermaye ile 
yeni nesil proje ve inşaat yapacak şirket bulmakta güçlük çekmekte, 
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eskimiş hidro karbon alt yapı tesislerini yeterince revize edememekte ve 
modernizasyon yapamamaktadır. Bu itibarla doğal gaz sahaları keşif ve 
geliştirilmesi ile iletim ve dağıtım şebekelerinin yeniden yapılması veya 
iyileştirilmesinde Türkiye’nin imkanlarını kullanmak istemektedir. Ülkemiz 
teknik imkanlarının yurtdışına yayılması ve Türk şirket ve sermayesinin 
kazanması yönünde iyi bir işaret olarak algılansa da Türkiye’nin İran’dan 
bedava gaz alımı diye bir husus yoktur. Burada söz konusu edilen 
ülkemizdeki bazı projelerde zaman zaman uygulanan ve yatırım 
programlarında olmayan acil işleri, yatırım yapana, yatırım bedelini belirli 
bir terminde, malla veya nakitle geri ödeme yapılarak gerçekleştirmedir. 
Bu nedenle, yeni bedava bir kaynak alınacakmış gibi bir bekleyişe ve 
umuda kapılmak yanlış olacaktır. 

3. Nabucco projesi Türkmenistan’dan alınacak 15 bcm, İran’dan mevcuda 
ilaveten 10 bcm ve Azerbaycan’dan da ilave 6 bcm ilave ile ancak dizayn 
kapasitesine yani 31 bcm’e ulaşabilir.  

4. Amerika’nın İran’la halihazır ortamda ona ticari kazanç sağlayacak ve 
ekonomisi büyük bir projeye olumlu bakması şu an için mümkün değildir. 
Nitekim beyanatı takip eden 24 saat içinde Amerika Dışişleri bu girişime 
onay verilemeyeceğini açıkça ifade etmiş olmakla beraber ülkemizin 
menfaatleri çerçevesinde her türlü kaynak ve bunları elinde bulunduran 
ülke ve şirketlerle anlaşma yapılması ülkemizin  en doğal hakkıdır. Ancak 
bazı siyasi sorunlar ve gelişmelere göre hareket edileceği de aşikardır.  

Dolayısıyla daha aktif ve konusunda uzman kişilerle proje ve iş geliştirme faaliyetleri ve 
gayretlerine hız verilmelidir. 

 
10.SONUÇ VE ÖNERİLER 
Enerji, toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren insan ve toplum yaşamı için 
vazgeçilmezdir. Gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyacı ile birlikte geleneksel enerji 
kaynakları toplumun enerji ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Toplumsal 
yaşamın merkezinde yer alan ve kamusal bir hizmet olan enerjiye yönelik ihtiyacın 
belirlenmesi, karşılanması, iletilmesi, kısacası enerjide planlama yapılması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur.  
Ülke ve toplum yararı doğrultusunda Türkiye’nin enerji politikalarının belirlenmesinde 
yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması, teknolojilerinin geliştirilmesi 
ve kullanılması konunun uzmanlarının birikimlerini sunabileceği, tartışabileceği, çözüm 
önerileri üretebileceği çeşitli platformlarda tartışılmalıdır. Bu ortam ve çalışmalarda 
ortaya çıkan saptama ve önerilerden hareketle Türkiye’de doğal gaz piyasasının 
yeniden yapılandırıldığı günümüzde, sürece ve uygulanan politikalara ilişkin önerilerimiz 
genel hatlarıyla aşağıda yer almaktadır.  

• Türkiye bugüne kadar enerji ihtiyacını esas olarak yeni enerji arzı ile karşılamaya 
çalışan bir politika izlemiştir. Dağıtımda, kaçaklarla birlikte % 20'nin üzerine ulaşmış 
kayıplar ve nihai sektörlerde yer yer % 50'nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu 
imkanları göz ardı edilmiştir. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere çok pahalı yatırımlar 
yapılmış ve diğer yandan bu kayıplar devam ederek, enerjideki dışa bağımlılık 
Türkiye için ciddi boyutlara ulaşmıştır. 
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•  Bundan sonraki politika 'önce enerji tasarrufu için yeni yatırım yapılmalı, bu 
yatırımlarla sağlanan tasarruflar yeterli olmaz ise yeni enerji üretim tesisi yatırımı' 
gündeme gelmelidir. Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen enerji sıkıntısının 
aşılması için yapılması gereken en önemli uygulama tasarrufa yatırımdır. 

• Ülkemizde enerji sektöründe 20 yıldır uygulana gelen politikalarla toplumsal 
ihtiyaçlar ve bunların karşılanabilirliliği arasındaki açı her geçen gün daha da 
artmaktadır. İzlenen özelleştirme politikaları esas itibariyle sermayenin azami kâr 
hırsını tatmin etme işlevi görmektedir. Oysa enerjinin toplumsal bir hizmet alanı 
olduğu bu alanda yapılan tüm çalışmalarda dikkate alınması gereken bir temel bir 
ilke olmalıdır..  

• Ülkemiz gerçekleri de göz önüne alınmak şartıyla, enerji sektörünün gerek stratejik 
önemi gerekse kaynakların rasyonel kullanımı açısından düzenleme, planlama, 
eşgüdüm ve denetleme faaliyetlerinin koordinasyonu açısından merkezi bir yapıya 
ihtiyacı vardır. Enerji sektörüne yönelik politikaların belirlenmesinde toplumun tüm 
kesimlerinin ve konunun tüm taraflarının görüşleri alınmalı ve söz konusu merkezi 
yapı özerk bir statüde olmalıdır. Genel olarak enerji planlaması, özel olarak elektrik 
enerjisi ve doğal gaz üretimi ve tüketimi planlamasında, politika ve önceliklerin 
tartışılıp, yeniden belirleneceği geniş katılımlı bir platform oluşturulmalıdır 

• Türkiye’nin enerji envanteri çıkarılmalıdır. Elektrik üretiminde doğal gazın payı son 
20 yılda hazla artmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal kaynaklara ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Elektrik enerjisi üretiminde ülke ölçeğinde 
geçerli olacak bir Mastır Plan uygulanmalıdır. EPDK, lisans verirken, ulusal ve 
kamusal çıkarları gözeten ve toplumsal yararı esas alarak hazırlanmış olan Enerji 
Talep ve Yatırım Tahminlerini esas almalı, ithal kömüre dayalı yeni santral 
projelerine lisans vermemelidir. Doğal gaz yakıtlı yeni projeler, elektrik enerjisi 
üretimi içinde doğal gazın payının düşürülmesini öngören hedef ve politikalara uygun 
olmalıdır. 

• Arz yaratma ve/veya arz kaybının önlenmesi ile genel hedeflerin birbirlerine uyumlu 
olarak ve dünya koşullarının göz önüne alınacağı kısa, orta ve uzun dönem ulusal 
makro-ekonomik planlara ve enerji politikalarına uygunluğu sağlanmalıdır. Arz 
güvenilirliği dünya ve ülke içi boyutları ile çok iyi incelenmeli ve tanımlanmalıdır. 

• Ulusal enerji sektörünün öncelikli temel gereksinimlerinin doğru saptanmasıyla, 
doğal gaz alanında da kısa ve uzun erimli enerji yatırımlarının zamanında 
gerçekleşmesine dönük uygun politikalar ve kurumsal düzenlemeler yaşama 
geçirilmelidir. 

• Doğal gazla ilgili kurumlar çalışmalarında şeffaflaşmalı, bilgilerin yaygınlaşması, 
herkesçe erişilebilir ve kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Doğal gaz temin 
politikalarının belirlenmesinde kapalı kapılar ardındaki gizli diplomasi yerine, ilgili tüm 
kesimlerin katılacağı ulusal strateji belirlenmesi çabalarına ağırlık verilmelidir. 

• İthal edilen ve dışa bağımlı bir enerji kaynağı olan doğal gazın sektörel kullanım 
öncelikleri tartışmaya açılmalıdır. Bu anlamda, ulusal düzeyde tartışmalar yapacak, 
stratejiyi belirleyecek yetkili kuruluş olarak, oluşum, yönetim ve denetiminde doğal 
gazla ilgili tüm kesimlerin temsil edildiği Doğal Gaz Enstitüsü’nün oluşturulması ve 
bu Enstitünün alt kollarının bir an önce çalışmaya başlaması zorunludur. 
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• Mevcut doğal gaz alım sözleşmeleri “takrir-i müzakere” konusu yapılmalı, 
anlaşmalarda fiyat, alınmayan gazın bedelinin ödenmesi, ödemelerin nakit olarak 
yapılması, gazın üçüncü ülkelere satılmasının önlenmesi vb. Türkiye aleyhine şartlar 
iptal edilmelidir. 

• Satın alınan gaz bedellerinin mal ve hizmet ihracıyla ödenmesi sağlanmalıdır. 

• Gaz teslimatlarında ihracatçı ülkelerden kaynaklanan eksiklikler ve aksamalar 
tazminat konusu olmalıdır. İhracatçı ülkelerin günlük, aylık, yıllık satış miktarlarını 
taahhüt etmeleri sağlanmalıdır.  

• BOTAŞ’ın yürüttüğü fazla gaz arzını Yunanistan üzerinden İtalya’ya, Bulgaristan, 
Romanya Macaristan, Avusturya üzerinden Orta Avrupa’ya ulaştırmayı öngören 
projeler desteklenmelidir. 

• Doğal gazda Rusya’ya bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmeli, arz 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.  

• Azerbaycan’dan yapılacak gaz ithalatının artırılma imkanları araştırılmalıdır. 
Türkmenistan’dan ve Mısır’dan ülkemize doğru boru hattı tesisi çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Doğal Gaz ithal edilecek ülkelere Irak’ın eklenmesine çalışılmalıdır. 
İran’la yapılması öngörülen üretim anlaşması, ülke çıkarları gözetilerek geliştirilmeli 
ve uygulanmalıdır. 

• Yerli doğal gaz üretiminin artırılmasına çalışılmalıdır. Zonguldak taşkömürü 
sahalarındaki metanın ticari olarak kullanım imkanları sağlanmalıdır. TPAO’nun 
Karadeniz’deki ve ülkenin bütünündeki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları 
desteklenmelidir. TPAO’nun ürettiği petrol ve doğal gazdan elde ettiği gelirleri, yeni 
arama çalışmalarına harcamasına imkan veren yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Zonguldak taş kömürü sahalarında olduğu bildirilen kaynakların araştırılması 
sonuçlandırılmalı ve bir an önce üretime geçilmelidir. 

• BOTAŞ’ın mevcut Doğal Gaz sözleşmelerinin özel kuruluşlara devrine son 
verilmelidir. 

• Doğal gaz ithalatı ile ülke ihtiyaçları arasında bir açık söz konusu olduğunda, 
kentlerin ve sanayinin gazı kesilmemeli, doğal gaz yakıtlı elektrik üretim santrallerine 
verilen gazda kesinti yapılmalıdır. 

• Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi yatırımı bir an önce tam kapasitede 
işletmeye alınmalı; 2000 yılından beri sürüncemede kalan Tuz Gölü Depolama 
Tesislerinin Projesinde yapım çalışmalarına ivedilikle başlanmalı, yeni doğal gaz 
depolama alanları araştırılmalıdır. 

• Doğal Gazla ilgili politika ve önceliklerin belirlenmesinde etkin konumda olacak 
Enerji Piyasası Kurumu’nun çalışmalarına Meslek Odalarının düzenli katkısı 
sağlanmalıdır. 

• Kentsel dağıtım şebekelerinde, bina servis bağlantılarında, bina iç tesisatlarında, 
gazın yıllardır kullanıldığı kentlerdeki uygulamalar ve deneyimin ışığında, bütün ülke 
çapında geçerli ve zorunlu olacak: 
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√ Ulusal kentsel gaz dağıtım şebekesi tasarım ve yapım standartları ve 
şartnameleri, 

√ Ulusal bina servis bağlantı standartları ve şartnameleri, 

√ Ulusal bina iç tesisat standartları ve şartnameleri, 

√ Ulusal endüstriyel tesis Doğal Gaz dönüşüm standartları ve şartnameleri, 
EPDK koordinasyonunda, gaz şirketleri, meslek odaları ve uzmanlık örgütlerinin 
katılımıyla kesinleştirilmeli ve bir an önce uygulamaya konulmalıdır.  

•  Doğal Gaza bağımlı enerji politikalarından bir an önce vazgeçilerek yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımıza yatırımlar yapılmalıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarımız ülke ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacak potansiyeldedir. 
Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımının özendirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve bu kaynakların kullanımı ile elektrik enerjisi üretim sistemlerini 
oluşturan malzeme, cihaz ve ekipmanların yerli üretim koşullarının oluşturulması ve 
bu alanda teknoloji üretebilir bir seviyeye ulaşmamız sağlanmalıdır. Yenilenebilir 
Enerji Yasası uyarınca gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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