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I. BOTAŞ’IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 

 

1974 yılında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın yapımı ve işletilmesi faaliyetlerini 

yürütmek üzere kurulan BOTAŞ, söz konusu faaliyetlerine 1986 yılından itibaren doğal gaz ithalat, 

ihracat,  iletim, depolama ve satış faaliyetlerini de ekleyerek, doğal gaz kullanımının yurt çapında 

yaygınlaştırılması, iletim altyapısının geliştirilmesi, arz güvenliğinin artırılması, depolama 

tesisleri kurulması ve geliştirilen transit boru hattı projelerinin tamamlanması hedefleri 

çerçevesinde ülkemizin Orta Asya, Hazar ve Orta Doğu bölgelerindeki zengin hidrokarbon 

rezervlerine sahip ülkeler ile Avrupa’nın ana tüketim merkezleri arasında bir enerji köprüsü 

olmasının sağlanması yönündeki çalışmalarını 38 yılı aşkın süredir devam ettirmektedir. 

 

Kuruluşumuz, petrol taşımacılığı alanında; Ceyhan ve Dörtyol’daki işletme birimleri 

vasıtasıyla Irak-Türkiye, Ceyhan-Kırıkkale ve Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hatlarının 

yanı sıra Bağlı Ortaklığımız olan BOTAŞ International Limited (BIL) tarafından işletmesi 

üstlenilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı’nı da işleterek hizmet vermektedir.  

 

Yıllık taşıma kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 

Irak petrolünün İskenderun körfezine ulaştırılması amacıyla inşa edilmiş olup, 40” ve 46” olan 

hatların toplam uzunluğu 1.876 km’dir. Ceyhan deniz terminalinde her biri 135.000 m3 

kapasiteli 12 adet depolama tankı ve 1.950 m uzunluğunda iskele, ayrıca boru hattı üzerinde 

bağlı 6 adet pompa istasyonu ve 1 adet pig istasyonu mevcuttur. Kırıkkale Rafinerisinin ham 

petrol ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen ve uzunluğu 448 km, yıllık taşıma kapasitesi 7,2 

milyon ton/yıl olan Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı’nda ise 2 adet pompa istasyonu, 1 

adet pig istasyonu mevcuttur. Ayrıca, Ceyhan terminalinde Ceyhan – Kırkkale Hattı için 

kullanılan her biri 50.000 m3 kapasiteli 3 adet depolama tankı bulunmaktadır. 

 

Ülkemizin ilk boru hattı olan 511 km. uzunluğundaki 4,5 milyon ton/yıl taşıma 

kapasiteli Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ise Batman ve çevresinde üretilen ham 

petrolün taşınması amacıyla inşa edilmiştir. TPAO’nun, Batman ve çevresinde ürettiği ham 

petrol ile TPAO ve Perenco şirketlerinin devlet hisseleri paçal yapılarak, Batman Rafinerisi’ne 

teslim edilmekte, Perenco ve TPAO’ya ait Batman, Diyarbakır, Adıyaman ve civarında üretilen 

ham petrol, Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ile Dörtyol Terminali’ne taşınmakta, 

buradan da deniz yoluyla İzmit ve İzmir Rafinerileri’ne, boru hattı ile Kırıkkale Rafinerisi’ne 

ulaştırılmak üzere de Ceyhan’a sevk edilmektedir. Bu hattımıza ait 3 adet pompa istasyonu, 

Dörtyol tank sahasında her birinin kapasitesi 25.000 m
3
 olan 7 adet ham petrol depolama tankı 

ve 1.320 m. uzunluğunda iskelesi bulunmaktadır. 

 

Bağlı ortaklığımız olan BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) tarafından işletmesi 

üstlenilen,  Doğu-Batı Enerji Koridoru olma hedefimizin önemli adımlarından birini teşkil eden 

ve Türk Boğazları'ndaki aşırı trafik yükünden kaynaklanan geçiş risklerinin en aza indirilmesi 

açısından da önemli bir avantaj sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Ana İhraç Boru 

Hattı'ndan ilk petrol tankerinin yüklenmesi 4 Haziran 2006 tarihinde yapılmış olup, resmi açılış 
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töreni 13 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hat, 51 adet blok vana 

istasyonu, 4 adet pompa istasyonu, 2 adet pig istasyonu, 7 adet her biri 150.800 m
3
 kapasiteli tank 

ve 2,6 km. uzunluğundaki iskeleden oluşmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde kalan bölümünün 

uzunluğu 1.076 km olan BTC Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı'nın da devreye alınmasıyla, 

Şirketimizin işletmeciliğini yaptığı ham petrol boru hattı uzunluğu 3.332 km’ye, yıllık taşıma 

kapasitesi ise 129,4 milyon ton'a ulaşmıştır.  

 

Yıllar itibarıyla ham petrol taşıma miktarları aşağıdaki grafik ve tablo yer almaktadır. 

 

Grafik 1. Yıllar İtibarıyla Ham Petrol Taşıma Miktarları 

 
 

 Doğal gaz faaliyetleri kapsamında ise; 1988 yılında tamamlanarak işletmeye alınan 

yaklaşık 850 km. uzunluğundaki Malkoçlar-Ankara Ana İletim Hattı ile başlayan doğal gaz 

iletiminde yıllar içerisinde büyük mesafe katedilmiştir. Doğubayazıt'tan Çanakkale’ye ve İzmir'e, 

Samsun'dan Adana ve Mersin'e, Ardahan'dan Antalya'ya kadar uzanarak ülkemizin dört bir 

yanına yayılan ulusal iletim şebekemiz vasıtasıyla ithal ettiğimiz doğal gazın tüketim noktalarına 

ulaştırılmasını sağlayan doğal gaz boru hattı sistemimizin toplam uzunluğu 2012 yılı sonu 

itibarıyla 12.290 km olup, 72 ilimize doğal gaz arzı sağlanmıştır. Halen devam eden iletim ve 

dağıtım hattı projelerimizin tamamlanmasıyla da tüm il merkezlerimize doğal gaz arzı 

sağlanması öngörülmektedir. 

 

2012 yılında Malkoçlar-Ankara ve Samsun-Ankara Doğal Gaz Boru Hatları ile Rusya 

Federasyonu’ndan, Doğu Anadolu DGBH ile İran’dan, Azerbaycan-Türkiye DGBH (Şahdeniz) 

ile Azerbaycan’dan ve sıvılaştırılmış doğal gaz olarak Cezayir ve Nijerya’dan toplam 42,6 

milyar sm
3
 doğal gaz ithalatı yapılmış ve toplam 41,3 milyar sm

3
 doğal gaz satışı 

gerçekleştirilmiştir. Bu miktarın, % 24’ü sanayide, % 24’ü konutlarda ve % 51’i elektrik 

sektöründe tüketilmiştir. % 1’i ise Yunanistan’a ihraç edilmiştir. Ayrıca Şirketimiz, doğal gazın 

tüketicilere bilindiği gaz hali ile satışını yaparken, ürünün satış çeşitlendirilmesi amacıyla 2002 

yılından bu yana LNG (liquefied natural gas -sıvılaştırılmış doğal gaz) formunda, 2007 yılından 

bu yana da CNG (compressed natural gas - sıkıştırılmış doğal gaz ) lisansı alarak faaliyette 

bulunan firmalara doğal gaz satışını yaparak ürünün pazar gelişimine de katkı sağlamaktadır. 
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BOTAŞ ile Gazprom Export arasında Rusya Federasyonu’ndan ülkemize Batı Hattı 

vasıtası ile yılda 6 milyar metreküp doğal gaz ithalatına ilişkin 14 Şubat 1986 tarihli Doğal Gaz 

Alım Satım Anlaşmasının süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona ermiştir. 
 

Özellikle tüketimin yüksek olduğu kış aylarında dönemsel bazda veya yıllık bazda 

doğal gaz arz açığının oluşması ve ülkemize ithal edilen doğal gazın arz kaynaklarının bir veya 

birkaçında herhangi bir sebepten dolayı doğal gaz iletiminde kesintiye sebep olacak 

beklenmeyen bir arıza ile karşılaşılması durumlarında doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması 

amacıyla mevcut ithalat anlaşmalarına ilave olarak spot piyasadan ihtiyaç duyulacak miktarda 

LNG ithal edilmesi ve LNG depolama tesislerinden hizmet alınması hususlarında 2012 yılı 

sonuna kadar BOTAŞ görevlendirilmiştir. Bu kapsamda BOTAŞ, 2011 Aralık ayından 2012 

yılı sonuna kadar toplam 2.244 milyon Sm
3
 miktarında 25 adet spot LNG ithalatı 

gerçekleştirmiştir. 
 

Yıllar itibarıyla doğal gaz alım ve sektörel bazda satış miktarlarına ilişkin tablolar 

aşağıda yer almaktadır. 
 

Grafik 2. Yıllar İtibarıyla Sektörel Bazda Doğal Gaz Satış Miktarları 

 
Grafik 3. Yıllar İtibarıyla Kaynak Bazında Doğal Gaz Alım Miktarları 

 
(*) 1998 yılından itibaren Turusgaz ve 2003 yılından itibaren Mavi Akım vasıtası ile alınan miktarlar da dahildir.  
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Ticari faaliyetlerimiz kapsamında gaz arzı sağlanan tesis sayısı 2011 yılında 297 iken, 

2012 yılında 345 olmuştur. Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin faaliyete geçmesi 

nedeniyle, BOTAŞ’a ait dağıtım şebekesi ile bu şebekeden gaz kullanan abone statüsündeki 

müşterilerimiz de sözleşmeleri ile beraber dağıtım şirketlerine devredilmekte olup, Şehiriçi 

Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin faaliyete geçmesi nedeniyle, BOTAŞ’a ait dağıtım şebekesi 

ile bu şebekeden gaz kullanan abone statüsündeki müşterilerimiz de sözleşmeleri ile beraber 

dağıtım şirketlerine devredilmektedir. 2012 yılında BOTAŞ’a ait doğal gaz dağıtım şebekeleri 

ve toplam 8 adet abone statüsündeki müşteri dağıtım şirketine devredilmiştir. Ayrıca 2013 gaz 

yılı için; 4 yap işlet, 4 yap işlet devret, 4 kamu santrali, 39 sanayi tesisi, 29 organize sanayi 

bölgesive serbest bölge, 62 otoprodüktör santral, 52 dağıtım şirketi ve 9 LNG şirketi olmak 

üzere toplam 203 tesis için doğal gaz alım satım sözleşmeleri imzalanmıştır. 2011-2012 yılları 

müşteri durumunu gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 

 

Grafik 4. 2011-2012 Yılları Müşteri Durumu 

 
Diğer taraftan, bilindiği üzere Ülkemiz, Dünya hidrokarbon rezervlerinin %70’inden 

fazlasına sahip olan Hazar Havzası, Ortadoğu ve Güney Akdeniz ülkelerine komşu konumdadır. 

Ülkemiz, bu önemli avantajını, hem söz konusu kaynaklardan enerji ihtiyacının bir kısmını 

karşılayarak hem de bu zengin kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak boru hattı projeleri 

geliştirerek maksimum düzeyde değerlendirmek istemektedir. Bu bağlamda, Kuruluşumuzca 

Ülkemizin enerji politikasına üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla çeşitli petrol ve doğal gaz 

boru hattı projeleri geliştirilmekte, geliştirilen projelere katılım sağlanmaktadır. Bu kapsamda; 
  

 Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI),  

 Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP), 

 Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco), 

 Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), 
 

projeleri Kuruluşumuzun hâlihazırda ortaklık veya işbirliği şeklinde dâhil olduğu projeler olup, 

Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) Projesi ile Güney Avrupa Gaz 

Ringi’nin ilk halkası olan ve 2007 yılında işletmeye alınan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru 
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Hattı üzerinden Yunanistan-İtalya bağlantısının gerçekleştirilerek İtalya pazarına da erişim imkânı 

sağlanması amaçlanmaktadır. Plato seviyede Yunanistan’a 3,6 bcm/yıl ve İtalya’ya 8 bcm/yıl 

olmak üzere toplam 11,6 bcm/yıl hacmindeki gazın Hazar kaynaklarından sağlanarak Türkiye 

üzerinden taşınması planlanmaktadır. Projenin kara kesimi Gümülcine (Komotini)’den 

Yunanistan’ın Adriyatik kıyısına kadar 592 km, deniz geçişi kesimi ise 212 km. uzunluğunda 

olup, azami derinlik 1.450 m. olarak öngörülmektedir. 

 

Proje kapsamında, 2007 yılında Roma’da ülkelerin enerjiden sorumlu bakanları 

tarafından Hükümetlerarası Anlaşma, 17 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da ise BOTAŞ, DEPA 

ve EDISON şirketleri arasında, bu şirketlerin Genel Müdürleri tarafından Şirketlerarası 

Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Mevcut durumda beklemede olan ITGI projesinde ilerleme 

kaydedilmesi yeni kaynakların devreye girmesine bağlı olacaktır. 

 

Benzer şekilde, Avrupa’ya gaz iletimi amacıyla İsviçre’nin EGL(daha sonra ismi AXPO 

olarak değiştirilmiştir)  şirketi tarafından geliştirilen Adriyatik Geçişli DGBH (TAP) projesinin 

başlangıç noktası Yunanistan’ın Selanik şehri olup, bu noktaya kadar Türkiye ve Yunanistan’ın 

mevcut altyapısının kullanılması öngörülmekte, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi’ni geçerek 

İtalya’ya ulaşması planlanmaktadır. Projenin Temel Mühendislik çalışması Mart 2007’de 

tamamlanmış olup, detay mühendislik ve izinlere yönelik çalışmalar sürmektedir. 

 

Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören 

diğer bir proje olan Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru 

Hattı (Nabucco) Projesi ile Avusturya’nın Avrupa’da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası 

olma özelliğinden de faydalanılarak bölge ülkelerinin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı 

Avrupa’ya ulaşılması amaçlanmaktadır. Mevcut şartlara bakıldığında, Azerbaycan (Şah Deniz), 

Irak, Türkmenistan ile diğer Hazar kaynaklarından temin edilecek doğal gazın taşınması 

öngörülmektedir. Uzun vadede Arap Doğal Gaz Boru Hattı ile Mısır ve İran başta olmak üzere 

diğer kaynaklardan da doğal gaz taşınması planlanmaktadır. 

 

Şubat 2002’de Şirketimiz, Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya) ve OMV 

Erdgas (Avusturya) ile projeye ilişkin ilk çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra MOL 

(Macaristan) şirketinin de katılımı ile 11 Ekim 2002 tarihinde İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 

Nabucco hattının yapımı ile ilgili çalışmaların tek bir elden yürütülmesi amacı ile 2004 yılında 

Nabucco Uluslararası Doğal Gaz Boru Hattı Şirketi (NIC) kurulmuştur. Alman RWE firması 

2008 yılında 6. ortak olarak projeye katılmıştır. Bu katılım sonrasında her bir ortağın hissesi 

%16,67 olarak yeniden belirlenmiştir. Ortaklardan MOL Şirketi %16,67 oranındaki hissesini, 

bağlı ortaklığı olan FGSZ Ltd.’ye Kasım 2011’de devretmiştir. Nabucco Projesi Hükümetlerarası 

Anlaşması 13 Temmuz 2009, Proje Destek Anlaşmaları ise 8 Haziran 2011 tarihlerinde 

imzalanmıştır. 

 

Gelinen nokta itibarıyla, Şah Deniz Faz II Projesinde üretilecek doğal gazın Türkiye’nin 

doğal gaz boru hattı üzerinden taşınmasını içeren Hükümetlerarası Anlaşma’nın 25 Ekim 2011 

tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanmasının ardından Nabucco Projesi Ortakları 

tarafından söz konusu gazın Türkiye’den sonra Avrupa’ya Nabucco Projesi ile taşınması 
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amacıyla girişimde bulunulmasına karar verilmiştir. NIC tarafından bu doğrultuda yapılan 

çalışmalar sonucunda, 31 BCM taşıma kapasite ve 3.800 km uzunluğunda güzergâha sahip 

Klasik Nabucco Projesi, Türkiye-Bulgaristan sınırından başlayacak şekilde “Nabucco Projesi 

Batı”  (“Nabucco West”) adıyla yeni şeklini almıştır. Nabucco Batı Projesi’nin boru hattı 

güzergâh uzunluğunun toplam 1.300 km olması ve 10-23 BCM gaz taşıması planlanmıştır. 

 

Şah Deniz Konsorsiyumu (SDC), Şah Deniz gazının Avrupa’ya sevkine yönelik 

sürdürdüğü ihale kapsamında 28 Haziran 2012 tarihinde; Güneybatı ve Orta Avrupa’ya ihracat 

güzergâhı olarak Nabucco Batı Projesi’ni seçtiğini duyurmuş olup, Nabucco Batı ve İtalya 

pazarına ulaşmak için tasarlanan Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) arasındaki nihai 

seçimin 30 Haziran 2013 tarihine kadar yapılacağını bildirmiştir. 

 

Ayrıca, Kuruluşumuz ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında 7 Haziran 

2010 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile Azerbaycan Şah Deniz Faz-I sahasından doğal gaz 

ithaline ilişkin 12 Mart 2001 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması’na ilaveten BOTAŞ ile 

Şah Deniz Konsorsiyumu arasında imzalanacak bir alım satım anlaşması ile Azerbaycan Şah 

Deniz Faz-II sahasından ülkemize doğal gaz ithalatı hususunda mutabık kalınmıştır. Bu 

çerçevede, Kuruluşumuz ile SOCAR arasında 25 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma 

(IGA) kapsamında Şah Deniz Faz-II sahasından ülkemize 2017 ya da 2018 yılından itibaren 

plato dönemde 6 milyar m
3
 doğal gaz ithaline ilişkin 15 yıl süreli bir Doğal Gaz Alım Satım 

Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu IGA’da alternatif olarak kayıt altına alınan ve gerekirse 

BOTAŞ doğal gaz iletim sistemi yerine münhasır boru hattı projesi olarak tasarlanan Anadolu 

Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesine yönelik olarak ise 24 Aralık 2011 tarihinde 

iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları arasında Ankara’da Hükümetlerarası MoU 

imzalanmıştır.  

 

Diğer taraftan, mevsimsel gaz çekişlerinin dengelenmesi, ani gaz çekişlerinin 

karşılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müşteri sayısının azaltılması ve alım-

satım taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen doğal gaz yer altı depolama 

faaliyetlerimiz kapsamında, toplam depolama kapasitesi 2,6 milyar m³ olan TPAO’ya ait Kuzey 

Marmara ve Değirmenköy depolama tesislerinde Kuruluşumuza tahsis edilen depolama 

kapasitesi 2007 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde 1,6 milyar m
3
 iken, 2009 yılında 2,1 milyar 

m
3
’e çıkartılmış olup, söz konusu tesis, hali hazırda Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinin 

sağlanmasında ve özellikle kış aylarında yaşanan talep artışlarının karşılanmasında çok önemli 

bir rol oynamaktadır. Ayrıca, toplam kapasitesi 1,0 milyar m
3
 olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı 

Depolama projesinin 15 Haziran 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanarak, yapım çalışmalarına 

başlanmış olup, söz konusu projenin birinci aşamasının 2016, ikinci aşamasının ise 2019 yılında 

tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. 

 

26 yıla yakın bir sürede neredeyse tüm ulusal iletim şebekesi inşasını tamamlayan 

BOTAŞ, arz kaynağından çıkıp ülke sınırına gelen gazı tüketim noktalarına ulaştıran ana iletim 

hatlarını projelendirirken, ülkemizin gelecekte kritik önemde bir geçiş ülkesi olacağı öngörüsü 

ile hareket etmiştir. Özellikle batıya giden hatların kapasitesi dikkate alındığında, transit 
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projelerin ilk aşamalarında taşınması planlanan gazı bazı modifikasyonlar ile iletebilecek ciddi 

bir omurganın oluşturulduğu görülecektir. 

 

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİMİZ 

 

Botaş International Limited Şirketi (BIL), Turusgaz  Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş., 

Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz arasında yer 

almaktadır. 

 

- BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) 

 

BOTAŞ International Ltd. Şti. Türkiye’nin petrol, doğal gaz ve LNG ihtiyacının 

karşılanmasını sağlamak, bu konular ile ilgili hususlarda uluslararası faaliyetlerde bulunmak, 

yurtdışı, petrol ve doğal gaz ticareti ve ameliyeleri yürütmek, gerektiğinde bu konu ile ilgili şirket 

kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek ve benzeri faaliyetleri yürütmek üzere 1996 

tarihinde BOTAŞ’ın bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur.  

 

BOTAŞ International Ltd. Şti. halen Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Ana İhraç Boru 

Hattı’nın Türkiye bölümünün işletmesini yürütmektedir.  

 

- Turusgaz Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 

 

Turusgaz A.Ş. Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ithalatı yapmak amacıyla Türk-Rus 

işbirliğiyle kurulmuş, Ankara merkezli bir Anonim Şirket olup, Kuruluşumuzun iştirak payı 

%35’dir. 

 

1996 yılında imzalanan anlaşma ile çerçevesi çizilmiş olan hükümler doğrultusunda 

Turusgaz ile  18.02.1998 tarihinde doğal gaz alım satım anlaşması imzalanmıştır. Rusya 

Federasyonu’ndan ilave doğal gaz alımına ilişkin 18 Şubat 1998 tarihinde BOTAŞ ve Turusgaz 

arasında imzalanan doğal gaz alım anlaşmasının yıllık alım miktarı, 29 Kasım 1999 tarihinde 

imzalanan bir  Doğal Gaz Alım Anlaşması ile 2009 yılına kadar geçerli olmak üzere revize 

edilmiş olup, 20 Nisan 2009 tarihi itibarıyla kontrat süresinin sona ermesi nedeniyle söz konusu 

şirket aracılığıyla doğal gaz alımı bu tarihten itibaren yapılmamaktadır. 

 

- Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) 

 

Türkiye-Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Nabucco) ile Türkiye’den başlayıp 

Bulgaristan, Romanya, Macaristan güzergahını izleyerek Avusturya’ya ulaşacak bir hatla doğal 

gazın taşınması amaçlanmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi için güzergah üzerindeki bu beş ülke 

bir araya gelerek bir şirket kurulmasına karar vermiştir. 

 

Bu kapsamda, 2004 yılında merkezi Viyana’da “Nabucco Company Study Pipeline 

GmbH” Şirketi kurulmuştur. Proje geliştirme sürecinde gelinen aşama göz önünde bulundurularak 

projenin finansmanını sağlayıp, yatırımlarını gerçekleştirmesi amacı ile 2005 yılında Ortak 
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Girişim Anlaşmasının imzalanmasını müteakip söz konusu şirketin Nabucco Gas Pipeline 

International GmbH (NIC) isimli şirkete dönüşümü kabul edilmiştir. Bununla  birlikte, her transit 

ülkede boru hattının  yapımı işletmesi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olan Nabucco Yerel 

Şirketleri (NNC) kurulmuştur. Türkiye’de kurulan NNC şirketi 18 Haziran 2010 tarihinde 

faaliyete geçmiştir.  
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II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 

 

II.1 ENERJİ TALEBİ 

 

Enerji talebindeki ve yakıt çeşidi seçimindeki kısa dönemli değişimler genelde ekonomik 

durum, enerji fiyatları ve hava koşullarından kaynaklanmaktadır. Uzun dönemli değişimler ise 

ülkelerin enerji ile ilgili sorunların çözüm sürecine dahil olurken gösterdikleri tavrın yanısıra, 

artan gelir ve nüfusun enerji ihtiyacını yukarı çekmesi, enerji piyasasının dinamiklerinin 

gelişmekte olan ülkelere bağlı olarak değişmeye başlaması, dünyanın enerji ihtiyacının çoğunun 

fosil yakıtlardan karşılanması ve fosil yakıt kaynak rezervlerinin yeterli olması, dünyanın fakir 

bölgelerinin enerjiye ulaşımının sağlanmasının hala ulaşılması güç bir hedef olması gibi enerji 

talebine ilişkin yapılan tüm senaryolarda ortak olan temel enerji eğilimlerine de bağlıdır.  

 

2010 yılında 6,8 milyar olan dünya nüfusunun, 2035 yılında 8,6 milyara ulaşacağı, söz 

konusu artışın büyük bir bölümünün Asya ve Afrika bölgesinde gereçekleşeceği ve 2025 yılından 

sonra Hindistan nüfusunun Çin nüfusunu geçeceği öngörülmektedir. Global ekonomide yıllık 

ortalama %3,5’lik reel büyüme varsayımı ile 2035 yılında ekonomide beklenen %140 büyüme ve 

nüfusta beklenen yaklaşık 1,8 milyarlık artış, enerji tasarrufu için yeni politikalar ve projeler 

gerçekleştirilse bile artan enerji talebini karşılamak için gelecekte daha çok enerji kaynağını 

gerekli kılmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nca, dünya birincil enerji talebinin belirlenmesine 

ilişkin olarak üzerinde çalışılan üç farklı senaryodan Yeni Politikalar Senaryosunda mevcut 

politika taahhütlerinin ve yakın geçmişte açıklanmış taahhütlerin gerçekleştirileceği, Mevcut 

Politikalar Senaryosunda 2012 yılı sonrasına kadar hayata geçirilenler dışında hiçbir yeni 

politikanın geliştirilmeyeceği, 450 Senaryosunda ise uzun dönemli global sıcaklık artışını 2 °C ile 

kısıtlamak için gerekli olan politikaların geliştirileceği ve gerçekleştirileceği varsayılmaktadır. Bu 

çerçevede 2010 ile 2035 yılları arasında dünya enerji talebinin Yeni Politikalar Senaryosu’na 

yılda yaklaşık %1,2 Mevcut Senaryolar Senaryosu’na göre %1,5 ve 450 Senaryosu’na göre % 0,6 

artış göstereceği tahmin edilmektedir.  

 

Yakıt türleri itibarıyla ise aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 2010 yılında dünya birincil 

enerji talebinin %81’i petrol, doğal gaz ve kömürden karşılanmış olup, tüm senaryolara göre 2035 

yılında baskın enerji kaynağı yine fosil yakıtlar olacaktır. Ana senaryo olan Yeni Politikalar 

Senaryosu’na göre 2035 yılına kadar olan dönemde petrol talebi % 13, kömür talebi %21 artarken, 

doğal gaz talebi önemli bir artış göstererek %50 oranında artmaktadır. Fosil yakıtlardaki talep 

artışına rağmen, yenilenebilir enerji kaynakları için talep artış hızı fosil yakıtların talep artış hızına 

göre daha yüksek olup, özellikle güç sektöründe, yenilenebilir enerji kullanımı hızla artmakta ve 

elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynakların payının %20’den %31’e çıkacağı tahmin 

edilmektedir.  
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Tablo 1. Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri) 

 
* Geleneksel ve modern biyokütle kullanımlarını içerir. 

** Uluslararası bunkerları içermez. 

TBET: Toplam birincil enerji talebi 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2012 

 

Enerji talebindeki ve yakıt çeşidi seçimindeki uzun dönemli değişimlerde etkili olan diğer 

bir husus ise Enerji piyasası dinamiklerinin gelişmekte olan ülkelere bağlı olarak değişim 

göstermesidir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre birincil enerji talebindeki OECD-dışı 

ülkelerin payı 1990 yılında  %46 iken, 2010 yılında %54’e ulaşmıştır ve bu artışın devam ederek 

2035 yılında %64 olması beklenmektedir. Bu artış ülkelerdeki nüfus, ekonomik aktivite, 

şehirleşme ve endüstriyel üretimin artışına bağlı olmakla birlikte, gelişmiş ekonomilerdeki enerji 

talebinin artışını durduran doygunluktan da kaynaklanmaktadır. Yine dünyanın fakir bölgelerinin 

enerjiye ulaşımının sağlanmasında yaşanan güçlükler de dünya enerji talebindeki değişimleri 

etkilemektedir.  

 

Tablo 2. Bölgelere Göre Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri) 

 
* Yıllık bileşik ortalama büyüme oranı 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2012 
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II.2 ENERJİ REZERVLERİ 

 

Birçok açıdan oldukça önemli birincil enerji kaynağı olan doğal gaz ve petrol rezervlerinin 

dünyada üzerindeki bölgesel dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo 3. 2011 Yılı İtibarıyla Dünya Üzerindeki Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgesel 

Dağılımı 

 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2012 

 

Doğal gaz rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında, toplam 208,4 

trilyon m
3
 olan dünya doğal gaz rezervlerinin %38,4’ünün Orta Doğu bölgesinde %37,8’inin ise 

Avrupa ve Avrasya bölgesinde bulunduğu ve ülkeler bazında ele alındığında %21,4 ile Rusya 

Federasyonu’nun dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğu, bu ülkeyi %15,9 ile 

İran, %12 ile Katar ve %11,7 ile Türkmenistan’ın takip ettiği görülmektedir.  

 

Ham petrol rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımına bakıldığında ise; dünya 

ham petrol rezerv toplamının 2011 yılı itibarıyla yaklaşık 1.652.700 milyon varil olduğu, bu 

rezervlerin  %48,1’inin Orta Doğu, %19,7’sinin Güney ve Orta Amerika, %13,2’sinin Kuzey 

Amerika, %8,5’inin Avrupa ve Avrasya, %8’inin Afrika, ve %2,5’inin Asya Pasifik bölgesinde 

bulunduğu, Güney ve Orta Amerika Bölgesinde %17,9 pay ile Venezuella, Orta Doğu bölgesinde 

%16,1, %9,1 ve %8,7 pay ile Suudi Arabistan İran ve Irak, Kuzey Amerika Bölgesinde %10,6 pay 

ile Kanada’nın dünyanın en büyük ispatlanmış ham petrol rezervlerine sahip ülkeler olduğu 
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görülmektedir. 2011 yılındaki petrol üretim hızı ile devam edildiği varsayımı ile 55 yıllık petrol 

rezervi bulunmaktadır. 
 

Diğer taraftan, Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre özellikle kömür kaynakları, 

şimdiki piyasa koşullarında çıkarılması ekonomik olmayan kömürler de eklendiğinde, sağladığı 

enerji açısından petrol ve doğal gaz kaynaklarının toplamını geçmektedir. 2011 yılındaki kömür 

üretim hızı ile devam edildiği varsayımıyla, 132 yıllık kömür rezervi bulunmaktadır.  
 

Teknoloji geliştikçe ve piyasa koşulları değiştikçe, çıkarılabilir kaynakların bir kısmı 

ispatlanmış kaynak kategorisine geçecektir. Özellikle, konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz 

kaynaklarının ispatlanması ve bu kaynakların dünyanın enerji kaynakları dağılımı haritasını 

değiştirmesi beklenmektedir. 

 

 

II.3 ENERJİ ÜRETİMİ 
 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Petrol üretiminin 2011 yılında 84 milyon varil/gün 

iken; 2020 yılında 92 milyon varil/gün’e, 2035 yılında ise 97 milyon varil/gün’e çıkması tahmin 

edilmekte olup, üretimin hem yakıt çeşidi bakımından, hem de coğrafik kaynağı açısından 

oldukça değişim göstermesi beklenmektedir. 2011 ile 2035 yılları arasında, ham petrol üretiminde 

az da olsa bir düşüş beklenmektedir. Ancak bu düşüş, artan gaz üretimi ile bağlantılı olarak artan 

doğal gaz sıvıları (NGL) ve başta Kanada’da katran kumullarından üretilen petrol olmak üzere 

artan konvansiyonel olmayan petroldeki hızlı artış ile dengelenmektedir. OPEC ülkelerinin çoğu 

ve Brezilya, Kanada, Kazakistan ve ABD gibi birkaç ülke toplam petrol üretimindeki artışın temel 

aktörleridir. OPEC ülkelerinin toplam üretimdeki payı 2011 yılında %42 iken, 2035 yılında %48’e 

çıkması beklenmektedir. En hızlı üretim artışını gösterecek ülke ise, 2011 yılında günde 2,7 

milyon varil/gün üretim yaparken, 2035 yılında bunu 8,3 milyon varil/gün seviyesine çıkarması 

beklenen Irak’tır. 
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Tablo 4. Dünya Petrol Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyon varil/gün) 

 
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2012 

 

Doğal gaz ise fosil yakıtlar içerisinde üretimi en hızlı artan yakıttır. 2010 yılındaki 3,3 

trilyon m
3
 üretim seviyesinin 2035 yılında %51 artış göstererek 5,0 trilyon m

3
’e çıkacağı tahmin 

edilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin azalan doğal gaz üretimine rağmen ABD ve 

Avustralya’daki yüksek artışın etkisiyle, OECD ülkelerinin doğal gaz üretiminin 2010-2035 yılları 

arasında %23 artması beklenmektedir. Sırasıyla Orta Doğu, Çin, Afrika ve Rusya’nın etkisi ile 

OECD-dışı ülkelerdeki üretim %67 artmaktadır. Üretimdeki artışın %48’i konvansiyonel olmayan 

kaynaklardan gelmekte olup, bu durum konvansiyonel olmayan kaynakların 2010 yılında %14 

seviyelerinden olan toplam üretimdeki payını 2035 yılında %26’lere çıkarmaktadır. Hidrolik 
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çatlatma teknolojisi ile ilgili çevre ve güvenlik kaygılarının giderilmesi halinde, konvansiyonel 

olmayan gaz üretiminin bahsedilen değerlerden daha fazla olması beklenmektedir. 

 

Tablo 5. Dünya Doğal Gaz Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyar m
3
) 

 
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2012 

 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kömür üretiminin 2010 yılında 5.100 milyon ton 

kömür eşdeğeri iken, 2035 yılında 6.000 milyon ton kömür eşdeğerine ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Üretimin çoğu mevcut durumda olduğu gibi OECD-dışı ülkelerce yapılmakta, hatta 

bu ülkelerin üretimdeki payı %73’ten %80’e çıkmaktadır. En büyük kömür üreticisi konumunu 
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koruyan Çin üretimdeki artışın en büyük aktörüdür. Çin’i Hindistan ve Endonezya izlemektedir. 

Buna karşılık, OECD ülkelerinin üretim seviyelerinde %10 seviyelerinde düşüş beklenmektedir. 

 

Yenilenebilir enerjinin ise 2010-2035 yılları arasında en hızlı büyüme gösterecek enerji 

kaynağı olması beklenmektedir. Başta rüzgar ve su gücü olmak üzere, yenilenebilir kaynaklardan 

elektrik üretim miktarı bu dönemde 3 kat artarak, kömürden üretilen elektrik seviyelerine 

yaklaşacaktır. 2035 yılında toplam elektriğin Avrupa Birliği’nde %43’ünün, Çin’de %27’sinin ve 

ABD’de %23’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından üretileceği tahmin edilmektedir. 

  

Diğer taraftan, güç üretiminde, biyo-yakıt üretiminde, fosil yakıtların çıkarılması, 

taşınması ve işlenmesinde önemli bir rolü olan su çoğu enerji üretim yönteminde vazgeçilemez bir 

kaynaktır. 2010 yılında enerji üretimi için sistemden çekilen suyun 580 milyar m
3
 olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu miktarın çekildikten sonra kaynağına geri dönmeyen kısmı, diğer bir deyişle 

harcanan su miktarı, 70 milyar m
3
 civarındadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yeni Politikalar 

Senaryosu’na göre 2010–2035 yılları arasında sistemden çekilen su miktarı %20 artarken, 

harcanan su miktarı %85 artmaktadır.  

 

II.4 ENERJİ TÜKETİMİ 

 

BP verilerine göre, 2011 yılında, global petrol tüketimi ortalama büyümenin altında 

büyüme göstermiş olup, 0,6 milyon varil/gün (%0,7) artarak 88 milyon varil/gün’e ulaşmıştır. 

OECD ülkelerinin tüketimi %1,2 azalarak 600.000 varil/gün’e gerilemiş olup, 1995 yılından 

bugüne en düşük seviyeye ulaşmıştır. OECD dışı ülkelerin tüketimi ise % 2,8 büyüyerek 1,2 

milyon varil/gün’e ulaşmıştır. Petrol tüketimindeki artış, Orta Doğu ve Afrika gibi üretici 

bölgelerdeki bölgesel sorunlar nedeni ile ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Daha önceki yıllarda 

olduğu gibi Çin, petrol tüketimini %5,5 (505.000 varil/gün) arttırarak, global tüketimdeki artışta 

en büyük paya sahip ülkedir.  

 

Dünya doğal gaz tüketimi ise 2011 yılında %2,2 artış göstermiştir. Düşük fiyatların sağlam 

bir büyüme yarattığı Kuzey Amerika haricinde, tüketimdeki büyüme ortalamanın altındadır. 

Kuzey Amerika haricinde, tüketimdeki en büyük hacimsel artış Çin (%21,5), Suudi Arabistan 

(%13,2) ve Japonya (%11,6)’da gerçekleşmiştir. Bu artışlar; zayıf ekonomi, yüksek gaz fiyatları, 

ılık hava koşulları ve yenilenebilir güç üretimindeki devam eden büyüme nedeni ile gerçekleşen 

Avrupa Birliği gaz tüketimindeki % 9,9’luk azalma ile kısmen dengelenmiştir. 

 

2011 yılı enerji tüketiminde ortalamanın üzerinde büyüme gösteren tek fosil yakıt ve 

yenilenebilir enerjiden sonra en hızlı büyüyen enerji kaynağı kömürdür. Kömürün dünya enerji 

tüketimindeki payı %30,3’lere çıkarak, 1969’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmış ve %5,4 artış 

göstermiştir. Çin’deki %9,7’lik tüketim artışının etkisi ile OECD-dışı ülkelerdeki tüketim %8,4 

artmıştır. OECD ülkelerinin tüketimi ise, Avrupa’daki artışın ABD ve Japonya’daki azalışı 

dengelemesi ile %1,1 azalmıştır. 

 

2010-2011 yıllarındaki dünya doğal gaz, petrol ve kömür tüketim miktarlarına ilişkin 

grafik aşağıda yer almaktadır. 
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Grafik 5. 2010-2011 Yıllarındaki Dünya Doğal Gaz, Petrol ve Kömür Tüketim Miktarı 

 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2012 

 

Birincil enerji kaynaklarının tüketim sektörlerine göre dağılımını gösteren aşağıdaki 

grafikten de görüldüğü üzere, elektrik üretimi için güç sektörünün kullandığı miktar, 2010 yılında 

global birincil enerji kullanımının %38’ine denk gelmekte olup, birincil talebin en büyük kalemini 

oluşturmaktadır. Ekonomik gelişme, nüfus artışı ve biyo-yakıt, kömür, petrol ve doğalgaz 

kullanımından elektrik kullanımına geçen endüstrilerin etkisi ile elektrik talebi yükselmektedir. 

Sıfır-karbon ve düşük-karbon teknolojilerinin artan önemi ile güç üretmek için kullanılan yakıt 

oranları da değişmektedir.  

 

Grafik 6. Global Enerji Sistemi, 2010 (mtpe) 

 
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2012 
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Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, güç üretiminin 2010 yılında %75’i fosil 

yakıtlardan karşılanırken, 2035 yılında bu oranın %63 olması beklenmektedir. Kömürün bu 

orandaki payı azalsa da, yine de güç sektöründe en çok kullanılan yakıt olmaya devam edecektir. 

Petrolden üretilen güç miktarı toplam miktarın 2010 yılında %6, 2035 yılında ise %2’sidir. Öte 

yandan; diğer fosil yakıtlardan farklı olarak; daha kolay ulaşılabilir olması, daha düşük fiyatı ve 

operasyonel/çevresel açıdan daha tercih edilebilir olması nedeni ile güç üretiminde doğal gazın 

payı az da olsa artmaktadır. Endüstri, ulaşım, konut ve diğer sektörlerin toplam son kullanımı 

2035 yılına kadar ortalama yıllık %1,2 oranında büyümektedir.  

 

Enerjiyi; iklimlendirme, aydınlatma, soğutma ve elektrikli aletleri çalıştırmada kullanan 

konut sektörü, mevcut durumda en büyük son kullanıcıdır. Bu sektördeki talebin 2035 yılına kadar 

yılda %1 artarak, toplamda %29 artması beklenmektedir. Artışta, konut alanlarının %52 artacağı 

beklentisinin etkisi oldukça büyüktür. Bu artışın büyük kısmı nispeten daha yüksek nüfus artış 

hızları, elektrikli alet piyasalarının hızlı gelişimi ve daha esnek inşaat standartları nedeni ile 

OECD-dışı ülkelerden kaynaklanmaktadır. 

 

Yine, endüstri sektöründeki enerji talebi, verimlilikten sağlanan tasarrufların devam etmesi 

ve endüstriyel üretimin büyümesindeki yavaşlamaya rağmen, tüm sektörler arasında en hızlı 

büyüyen sektördür.  

 

II.5 ENERJİ FİYATLARI VE TİCARETİ 

 

Devamlı yüksek seyreden enerji fiyatları ve ithalat bağımlılığı, birçok ülke için fosil yakıt 

ithalatını önemli bir ekonomik yük haline getirmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yeni 

Politikalar Senaryosu’na göre fosil yakıtların ithalatına ödenen yıllık miktar 2011’de 2 trilyon 

USD iken, 2035 yılına kadar %37 artarak 3 trilyon USD’ye ulaşacaktır. Mevcut durumda, toplam 

fosil yakıt ithalatının finansal açıdan %81’ini petrol, %12’sini doğal gaz ve %7’sini kömür 

oluşturmaktadır. ABD’nin petrol ithalatında beklenen azalma ve bir gaz ihracatçısı olarak 

piyasaya girmesinin de etkisi ile artan enerji fiyatlarına rağmen, toplam enerjiye ödediği tutarın 

364 milyar dolardan 135 milyar dolara düşmesi ve ABD haricindeki tüm ana ithalatçıların, ithalat 

maliyetlerinin ise yüksek seyretmeye devam etmesi veya daha da artması beklenmektedir. Diğer 

taraftan, Çin’in fosil kaynak ithal etmek için ödediği maliyet 2011’de 234 milyar dolar iken, 2035 

yılında 700 milyar dolara, aynı dönem için Hindistan’ın ithalat maliyetinin ise 120 milyar 

dolardan 400 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 
 

Fosil yakıt ithalat maliyetinin artması fosil yakıt ihraç eden ülkeler için ise ihracat 

gelirlerinin artması anlamına gelmektedir. İhracatçı ülkelerin bu gelirlerini nasıl harcadığı, fosil 

yakıt ithalatçısı ülkelerden mal ve hizmet alımı ile parayı geri dönüşüme sokması veya yabancı 

para birimlerine yatırması, küresel ekonomiyi şekillendirmektedir. OPEC ülkelerinin petrol 

ihracat gelirleri 2011 yılında rekor kırarak 1.1 trilyon dolara ulaşmış olmasına rağmen, bu artışın 

devam etmesi ve sırasıyla 2020 ve 2035 yıllarında 1.2 trilyon dolar ve 1.6 trilyon dolara ulaşması 

beklenmektedir. En büyük enerji ihracatçısı konumunu koruyan Rusya’nın; petrol, doğal gaz ve 

kömür ihracatından elde ettiği gelirin 2011 yılındaki 380 milyar dolar seviyesinden 2035 yılına 
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kadar 410 milyar dolar seviyesine yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu artışın temelinde Doğu’ya 

ihracatın artması yatsa da, Avrupa, Rusya için ana pazar olmaya devam etmektedir. 

 

Yine Uluslararası Enerji Ajansı’nın Yeni Politikalar Senaryosu’na göre petrol, doğal gaz 

ve kömür kaynaklarının ve ana talep merkezinin aynı olmaması nedeniyle, uluslararası enerji 

ticaretinde de bir artış beklenmektedir. Bölgeler arası petrol ticaretinin 2010 yılında 42 milyon 

varil/gün iken, 2035 yılına kadar %20 aratarak 50 milyon varil/gün’e ulaşması beklenmektedir. 

Artışın en önemli kaynağı gelişen Asya ülkeleri, özellikle Çin ve Hindistan, olmakla birlikte; 

OECD ülkelerinin net ithalatı ise, mevcut durumun neredeyse yarısına düşecektir. Bu düşüşte 

ABD’nin artan yerel üretimi ve geliştirilmiş taşıma verimliliği ana etkendir. 2030 yılından sonra, 

ABD’nin dünyanın en büyük petrol ithalatçıları sıralamasında Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan’ın 

arkasında kalarak, ikincilikten dördüncülüğe gerilemesi beklenmektedir. En büyük net ihracatçı 

olan Orta Doğu bu durumu korumakta ve 2011 yılında 21 milyon varil/gün olan ihracatını 2035 

yılında 26 milyon varil/gün’e çıkarmaktadır. 

 

Doğal gaz ticaret hacminin ise 2010 yılında 675 milyar m
3
 iken, 2035 yılında %77 artarak 

1.200 milyar m
3
 olması beklenmektedir. Bu dönemde beklenen nüfus artış oranının %51 olduğu 

göz önünde bulundurulsa, bu artış kişi başına düşen doğal gaz ticaretinin bir göstergesidir. Avrupa 

Birliği en büyük doğal gaz ithalatçısı konumunu korumaktadır hatta ithal edilen doğal gazın 

toplam tüketimine oranı % 62’den %85’e ulaşmaktadır. Artan ithalatın ana kaynağının Rusya 

olması beklenmektedir. En büyük doğal gaz ithalatçıları sıralamasında Çin, 2010 yılında 15 

milyar m
3
 olan ithalatını 2035 yılında 226 milyar m

3
’e çıkararak, ikinci sıraya yerleşmektedir.  

Yine dünya LNG ticaret hacmi, 2035 yılına kadar iki katına çıkarak, bu yıldaki doğal gaz ticaret 

hacminin yarısını oluşturmaktadır. 2020 yılı itibarıyla, ABD ve Kanada LNG ihracatçısı olarak 

piyasaya çıkmaktadır. Kuzey Amerika’nın ihraç edeceği LNG miktarları nispeten kısıtlı olsa da, 

alıcılara farklı kaynak seçeneği sağlaması itibarıyla gaz ticaret piyasalarındaki rekabeti arttırması 

beklenmektedir. 

 

Diğer taraftan, kömür ticaret hacminin 2010’da 833 milyon ton kömür eşdeğeri 

seviyelerinde iken, 2025 yılı itibarı ile plato periyoda ulaşarak 1.100 milyon ton kömür eşdeğeri 

seviyelerinde sabitlenmesi beklenmektedir. Kömür ticaret hacminin dünya kömür talebine 

oranının 2010 yılında da 2035 yılında da %19 seviyelerinde seyretmesi beklenmektedir. Bu 

beklentinin petrol ve doğal gaza kıyasla kömürde düşük olmasının altında, ana kömür 

tüketicilerinin kendi kömür yataklarına sahip olması ve kömürün taşınmasının nispeten daha 

pahalı olması yatmaktadır. 
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III. TÜRKİYE’DE SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 

 

III.1 ENERJİ TALEBİ 

 

Dünya ekonomisi ile hızlı bir entegrasyon sürecinde olan ülkemiz, altyapısını tamamlama, 

kalkınma hedeflerini gerçekleştirme, toplumsal refahı artırma, sanayi sektörünü uluslararası 

alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içindedir. Bu durum, enerji talebimizde hızlı 

bir artışı da beraberinde getirmektedir. Yapılan arz/talep projeksiyonları, artan enerji talebimizin 

mevcut bilinen yerli kaynaklarımız ile karşılanamayacağını açık şekilde ortaya koymaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde enerji sistemlerinin petrol, doğal gaz, kömür, nükleer enerji ve yenilenebilir 

enerji kaynakları olmak üzere başlıca 5 ana kaynak üzerine oturtulması hedeflenmektedir. 

Ülkemizde ise toplam enerji tüketiminin yaklaşık %90’ı petrol, doğal gaz ve kömürden 

karşılanmakta olup, büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. 

 

Ülkemizin 2012-2020 yılları arasındaki birincil enerji kaynaklarına olan toplam talebi  

içerisinde petrol, doğal gaz ve kömürün payını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Grafik 7. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Talebi 

 
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2012 
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III.2 ENERJİ REZERVLERİ 
 

 

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının yurtiçi kaynaklardan karşılanması 

yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkemizin yeterince aranmamış basenlerinde ve özellikle 

Karadeniz ve Akdeniz’deki deniz alanlarında yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Son 

yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, su derinliklerinin fazla (1.000-2.000 m) 

olduğu alanlarda arama ve üretim imkanlarını ortaya çıkarması ile denizlerimizde hidrokarbon 

aramacılığının yapısı hızla oluşturulmuştur. Özellikle TPAO tarafından 2004’den 2011’e kadar 

Karadeniz’de yaklaşık 64.000 km 2B ve 14.000 km² 3B sismik saha çalışmaları yapılmış, 

bölgenin hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edilmiş, Akdeniz’de (İskenderun, 

Kıbrıs, Mersin, Antalya açıkları) 2005-2011 yılları arasında yapılan yaklaşık 20.000 km 2B ve 

2.500 km² 3B sismik ve jeolojik çalışmalarla ise bölgenin hidrokarbon potansiyelini ortaya 

çıkartmak adına önemli adımlar atılmıştır.  
 

Diğer taraftan, tüm dünyada doğal gaz piyasası dinamiklerini yeniden şekillendiren “kaya 

gaz”ının (shale gas) Turkiye’de aranmasına ve üretimine yönelik çalışmaların Güneydoğu 

Anadolu bolgesinde gercekleştirilmesi planlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi haricinde, 

işletme anlaşması kapsamına alınmamış ancak önümüzdeki dönemde çıkarılması gündeme 

gelebilecek, Trakya havzasının “Hamitabat” ve “Mezdere” bölgelerinde de önemli miktarlarda 

çıkarılabilir kaya gazının bulunduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizin 2010 yılındaki birincil enerji 

kaynakları rezervi içerisinde petrol, doğal gaz ve kömürün payını gösteren grafik aşağıda yer 

almaktadır. 
 

 

Tablo 6. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Rezerv Miktarları 

Görünür Muhtemel Mümkün TOPLAM

Taşkömürü (Milyon Ton) 526,0 425,0  1.319,4

Linyit (Milyon Ton)

   Elbistan 4.381,3 4.381,3

   Diğer 6.401,0 826,8 143,1 7.370,9

   Toplam 10.782,3 826,8 143,1 11.752,2

Asfaltit (Milyon Ton) 40,7 29,5 7,3 77,5

Bitümler (Milyon Ton) 1.641,4 1.641,4

Hidrolik

   GWh/Yıl 129.388,0 129.388,0

   MW/Yıl 36.603,0 36.603,0

Ham Petrol (Milyon Ton) 43,1 43,1

Doğal Gaz (Milyar m³) 6,2 6,2

Nükleer Kaynaklar (Ton)

   Tabii Uranyum 9.129,0 9.129,0

   Toryum 380.000,0 380.000,0

Jeotermal (MW/Yıl)

   Elektrik 98,0 512,0 600,0

   Termal 3.348,0 28.152,0 31.500,0

Güneş (Milyon TPE)

   Elektrik

   Isı 32,6

Rüzgar

   Elektrik (MW) 48.000,0

   Isı

Biyokütle (Milyon TPE)

   Elektrik 2,6

   Isı 6,0  
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2012 
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III.3 ENERJİ ÜRETİMİ 

 

Enerji güvenliği açısından dışa bağımlılığı kabul edilebilir düzeylerde tutmak amacıyla, 

yerli kaynaklarımız olan kömür ve hidrolik enerjiye gereken önem verilmekte ve elektrik 

üretiminin bu kaynaklardan sağlanmasına özen gösterilmektedir.  

 

Ülkemizin, her geçen gün daha büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu ve modern toplumun 

vazgeçilmez ve en önemli enerji kaynaklarından birisi olan doğal gazın, öncelikle yurtiçi 

kaynaklardan sağlanması amacıyla kara alanlarımızın yanı sıra son yıllarda özellikle 

denizlerimizde başta TPAO olmak üzere yerli ve yabancı şirketler tarafından yoğun bir şekilde 

arama ve sondaj faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Yerli kaynaklara ağırlık vererek, ithalat 

bağımlılığının düşürüldüğü, kaynak ve ülke çeşitliliğinin arttırıldığı, enerjinin verimli kullanıldığı, 

sanayimizin rekabet gücünü artıracak seviyede enerji fiyatını sağlayacak şeffaf ve rekabete dayalı 

pazarın oluşturulduğu, çevre ile uyumlu, dünya enerji sistemi ile entegre bir enerji sistemi ve 

sektör yapısının kurulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede yerli kömür, petrol ve doğal gaz 

arama-üretim faaliyetlerine öncelik verilmektedir.  

 

Ülkemizin 2001-2010 yılları arasındaki dönemde birincil enerji kaynakları üretiminde  

petrol, doğal gaz, kömür ve diğer ( hidrolik, jeotermel, rüzgar, güneş, odun, biyo yakıt) yakıtların 

payını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 

 

Grafik 8. Türkiye Birincil Enerji Kaynak Üretimi 

 
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2012 
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III.4 ENERJİ TÜKETİMİ 

 

Ülkemizin toplam birincil enerji kaynağı tüketimi 2011 yılında 118,8 Mtpe olarak 

gerçekleşmiştir. Birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde ilk kez 2008 yılında en büyük payı 

alarak birinci sıraya yerleşen doğal gazın, 2009 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle 

tüketiminde bir miktar gerileme olmasına rağmen hala bu konumu devam etmektedir. Ülkemizin 

doğal gaz tüketim profilinde göze çarpan temel husus, birincil enerji kaynağı olarak doğal gaz 

kullanımının elektrik üretimindeki yüksek payıdır. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tüketiminin 

yanı sıra, sanayi ve mesken amaclı doğal gaz tüketiminin de gelecek yıllarda artış eğiliminde 

olması beklenmektedir. Petrol tüketimi ise 2001 yılından 2008 yılına kadar olan dönemde birincil 

enerji kaynakları tüketiminde birinci sırada yer alırken bu yıldan itibaren yerini doğal gaza 

bırakarak en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı konumuna gelmiştir. Ülkemiz birincil enerji 

kaynakları tüketimiminde kömür üçüncü sırada yer almakta olup, kömürü sırasıyla hidroelektirik 

ve yenilenebilir enerji kaynakları takip etmektedir.   

 

Ülkemizin birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde petrol, doğal gaz ve kömürün 

payını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 

 
 

Grafik 9. Türkiye Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi İçerisinde Petrol, Doğal Gaz ve Kömürün 

Payı 

 
Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2012 
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III.5 ENERJİ FİYATLARI VE İTHALATI 

 

Türkiye toplam enerji tüketiminin yaklaşık %90’ı petrol, doğal gaz ve kömürden 

sağlanmakta olup, büyük ölçüde ithalata dayanmaktadır. TÜİK verilerinden yapılan derlemeye 

göre Türkiye’nin ithal enerji faturası küresel krizin etkisiyle ekonomide ciddi bir daralma yaşanan 

2009 yılında 29,9 milyar dolara gerilemiş, krizden çıkış yılı olan 2010′da hızla büyüyen bu rakam 

38,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılında ise 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam enerji 

ithalatında 54,1 olan 2011 yılı gerçekleşme rakamıyla kıyaslandığında %11 oranında artış 

meydana gelmiştir.  

 

Grafik 10. Yıllar İtibarıyla Toplam Enerji İthalat Maliyeti  

 
Kaynak: ETKB ve TÜİK verileri 

 

Ülkemizin birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde en büyük paya sahip olan doğal 

gaz başta Rusya Federasyonu olmak üzere Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya gibi önemli doğal 

gaz kaynaklarını barındıran ülkelerden sağlanmaktadır. Petrol ithalatımız ise büyük oranlarda 

İran, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Irak’tan gerçekleştirilmektedir. 

 

Dünya petrol arzını ve dolayısıyla fiyat oluşumunu etkileyen başlıca faktörler arasında; 

ülkelerin stratejik petrol rezervleri, üretici ülkelerin ellerindeki stok miktarı, üretim ve taşıma 

maliyetleri, mevsim koşulları, OPEC, IEA, ABD ve büyük petrol şirketlerinin strateji ve yatırım 

politikaları yer almaktadır. Fiyatın oluşmasında talep yönünden etki eden faktörler arasında ise; 

ekonomik gelişme, bölgesel ekonomik-siyasal-askeri faaliyetlerdeki karışıklıklar, enerji sağlama 

güvenliğindeki beklentiler ve ulaştırma sektöründe daha kaliteli petrol ürünlerine olan 

gereksinimin artması yer almaktadır.  
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IV. ŞİRKETİN YERLİ VE ULUSLARARASI RAKİPLERİYLE VEYA BENZER 

FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Bilindiği üzere, ülkemizin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu kapsamında yürütülen enerji 

piyasasının serbestleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Doğal Gaz Sektörü, 2 Mayıs 2001 

tarihinde yürürlüğe giren 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile yeniden yapılandırılmış, 

BOTAŞ’ın doğal gazın ithalatı, iletimi, dağıtımı, depolaması ve satışı konusundaki tekel konumu 

sona ermiş, piyasa bir buçuk senelik geçiş sürecinin ardından 2 Kasım 2002 tarihinden itibaren 

üçüncü taraflara açılmıştır. 

   

Kanun, esas olarak BOTAŞ'ın doğal gazdaki mevcut tekel veya hakim durumunu 

kaldırmayı ve sektörü bu şekilde rekabete açmayı hedeflemekle birlikte, bunun yapılabilmesi için 

gerekli, BOTAŞ'ın ithalat, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin ayrıştırılması ve iletim hariç 

diğerlerinin özelleştirilmesi, her bir faaliyet için ayrı muhasebe kayıtları zorunluluğu, ithalat ve 

satıştaki payını yıllık tüketiminin %20'siyle sınırlama gibi önlemlerin uygulanmasında, yumuşak 

bir geçiş dönemi öngörmüş ve bu geçişin 2009 yılına kadar aşamalı olarak yapılmasını 

benimsemiştir. 

 

Doğal gaz piyasasının rekabete açılabilmesi ve 4646 Sayılı Kanun’un BOTAŞ’ın pazar 

payını %20’ye çekmeyi amaçlayan sözleşme devir hedefi kapsamında; 30 Kasım 2005 tarihinde 

alım sözleşmelerinin üçüncü taraflara devrine ilişkin gerçekleştirilen doğal gaz alım sözleşmeleri 

devir ihaleleri neticesinde 4 özel tedarikçi şirket toplam 4 milyar m
3
’lük doğal gaz ithalatı ve 

toptan satışı faaliyetine başlamıştır. 

 

Ayrıca süresi 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren Kuruluşumuz ile Gazprom export LLC 

arasında Rusya Federasyonu'ndan ülkemize Batı Hattı'ndan yılda 5-6 milyar m
3
 doğal gaz 

teslimatına ilişkin 14 Şubat 1986 tarihli Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu amacına uygun olarak ve Anlaşma’da yer alan hükümler çerçevesinde süresi 

uzatılmayarak söz konusu miktarın özel sektör tarafından ithal edilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Böylece özel sektörün piyasadaki tedarik payı % 20’yi aşmıştır.  
 

Diğer BOTAŞ tarafından 8 Eylül 2011 tarihinde 15 Aralık 1997 tarihli Doğal Gaz Alım 

Satım Anlaşması’nın (İthalat Anlaşması) Devri için yeni bir ihale gerçekleştirilmiş, ancak söz 

konusu ihaleye, Sözleşme devri hususunda Kanun çerçevesinde aranan Satıcı ön onayının 

verilmemesi nedeniyle, geçerli teklif olmamış ve ihale iptal edilmiştir. 

 

Bu kapsamda yeni bir kontrat devri ihalesine çıkılmasına ilişkin çalışmalar 

sürdürülmektedir. 


