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BP 2016 Yılı Enerji 
İstatistikleri  
Doğal Gaz Kısa Özeti 



Dünya’nın genel enerji görünümüne bakıldığında, küresel enerji tüketimi 2016 yılında %1 artış (171 

Milyon TEP) göstererek 13276 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (TEP)*’e ulaşmıştır. 2015 yılı ile 

kıyaslandığında aynı oranda olan küresel enerji tüketimi artışı, %1,8 olan 10 yıllık artış ortalamasının 

gerisinde kalmıştır. Artış oranlarına bölgesel olarak bakıldığında ise Avrupa ve Avrasya dışında kalan 

bölgelerin hepsinde artış ortalamanın altında kalmıştır. Ülkelere bakıldığında ise, birincil enerji 

tüketiminde ilk sırayı Çin almıştır. 2015 yılına göre tüketim değeri %1,3 artarak 3053 Milyon TEP’e 

ulaşan Çin’i, 2272 Milyon TEP ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Tüketim sıralamasında 

üçüncü sırada 674 Milyon TEP’lik tüketim değeri ile Rusya yer almaktadır. Türkiye’nin birincil enerji 

tüketimi %4,2 artarak 138 milyon TEP değerine ulaşmıştır. 

Yakıt türlerine göre tüketim değerlerine bakıldığında ise fosil yakıtlar 2016 yılının toplam tüketiminde 

%86’lık paya sahiptir. Fosil yakıtlar içerisinde 2015 yılındaki payı %24 olan doğal gaz, bu payını 2016 

yılında da korumuştur. Doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarının 2015 ve 2016 yıllarındaki tüketim 

miktarları ve payları aşağıdaki şekillerde görülebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrol Doğal Gaz Kömür Nükleer Hidro Yenilenebilir

2015 4341 3146,7 3784,7 582,7 883,2 366,7

2016 4418,2 3204,1 3732 592,1 910,3 419,6
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Şekil 1 Birincil Enerji Tüketim Miktarları 
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Şekil 2 Enerji Kaynaklarının Tüketim Payları 



 

 

2016 yılında doğal gaz üretimi %0,3’lük büyüme (21 milyar m3) ile 3551,6 milyar m3’e ulaşmıştır. Fakat, 

2016 yılındaki bu büyüme son 34 yılın en düşük büyüme oranı olarak kayıtlara geçmiştir. Amerika 

Birleşik Devletleri yaklaşık 750 milyar m3’lük doğal gaz üretimi ile dünyanın en büyük üreticisi 

konumundadır. ABD’nin toplam üretimdeki payı ise %21,1’dir. Doğal gaz fiyatlarında meydana gelen 

düşüşlerden dolayı ABD’nin doğal gaz üretimi (2000’lerde başlayan kaya gazı politikasından sonra) ilk 

kez %2,5’luk bir düşüş göstermiştir. Tablo 1’de üretim sıralamasındaki ilk beş ülke görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2016                      
  186,6 trilyon m3 

           2006                      
  158,2 trilyon m3 

           1996                     
  123,5 trilyon m3 

Orta Doğu 

Avrupa-

Avrasya 

K.Amerika Asya-Pasifik 

Güney Amerika Afrika 
Kanıtlanmış küresel gaz rezervleri 

2016 yılında 1,2 trilyon m3 artarak 

186,6 trilyon m3. Üretim ve tüketim 

değerlerine göre yapılan 

hesaplamalara göre, 50 yıllık süreçte 

yeterli doğal gaz kaynağı 

bulunmaktadır. 

 

2016 yılı itibariyle toplam rezervlerin 

%42,5’u (79,4 trilyon m3) Orta 

Doğu’da bulunurken, ülke olarak 

bakıldığında ise İran rezervlerin 

%18’ini (33 trilyon m3) elinde 

bulundurmaktadır. 

Üretim (milyar m3) 2016 Büyüme Toplam Üretimdeki Pay

ABD 749,2 -2,50% 21,10%

Rusya 579,4 0,50% 16,30%

Iran 202,4 6,60% 5,70%

Katar 181,2 1,30% 5,10%

Kanada 152 1,70% 4,30%

Tablo 1 Doğal Gaz Üretimi İlk 5 Ülke Sıralaması 



Küresel gaz tüketimi 63 milyar m3 artarak 3543 milyar m3 seviyelerine ulaşmıştır. 2016 yılında küresel 

gaz tüketimi %1,5 artarken, 10 yıllık ortalama artışın (%2,3) altında kalmıştır. En çok doğal gaz tüketen 

ülke 778,6 milyar m3 ile ABD olmuştur. İkinci sırada ise 391 milyar m3’lük tüketim değeri ile Rusya yer 

almaktadır. Doğal gaz tüketiminde ilk 5 sırada yer alan ülkeler Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Avrupa’da doğal gaz tüketimi 2016 yılında 28 milyar m3 (%6) artış göstermiştir. Bu artışın en önemli 

sebebi, doğal gazın kömüre karşı olan rekabetinde üstünlüğünün artması, nükleer ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının istenilen düzeylere gelmemesidir. Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu bölgesinde 19 

milyar m3’lük, Çin’in tüketiminde ise 16 milyar m3’lük artışlar olmuştur. Özellikle Çin’de altyapı ve 

kullanabilirlik konusunda yapılan çalışmalar ile gaz tüketiminde artış gözlemlenirken, Rusya (-12 bcm, 

-%3,2) ve Brezilya’da (-5 bcm,-3,2%) ise keskin düşüşler gözlemlenmiştir. BP 2016 yılı istatistiklerine 

göre Türkiye’nin doğal gaz tüketimi 42,1 milyar m3’tür.  

 

 

 

Tüketim(milyar m3) 2016 Büyüme Toplam Tüketimdeki Pay

ABD 778,6 0,40% 22%

Rusya 390,6 -3,20% 11%

Çin 210,3 7,70% 5,90%

İran 200,8 5% 5,70%

Japonya 111,2 -2,20% 3,10%

Tablo 2 2016 Yılı Tüketim Sıralamasında Yer Alan İlk 5 Ülke 

Şekil 3 Doğal Gaz Tüketimi Isı Haritası 



• 2016 yılında küresel gaz ticareti %4,8 artarak 1084,1 milyar m3’e ulaşmıştır. Küresel gaz 

ticaretinin %68’lik kısmı boru gazı ile yapılırken, %32’lik kısmı ise LNG ile yapılmıştır. LNG’nin 

büyüyen pazar payı her geçen gün artmaktadır. Bu büyümenin ana sebeplerinden bir tanesi 

olan Çin ve Asya ülkelerinin yanı sıra Mısır, Pakistan ve Polonya’da dahil olmak üzere piyasaya 

yeni ülkelerin girmesi de LNG payının büyümesinde aktif rol oynamaktadır. Ayrıca, FSRU’lar 

ülkelerde artış göstermesi ile LNG’nin esneklik katsayısı da artış göstermektedir. LNG’de 2016 

yılında yaşanan artışlar BP tarafından beklenen bir artıştır ve bu artışın 2020 yılına kadar 

katlanarak artması beklenmektedir. 

 

• Doğal gaz piyasasına sunulan yeni kaynaklar ve artan piyasa entegrasyonu ile, günümüzde daha 

esnek bir doğal gaz ticareti görmek mümkündür. Ayrıca, daha rekabetçi ve esnek bir doğal gaz 

piyasası da görme şansımız günden güne artmaktadır. LNG ticaretindeki artış, doğal gaz 

piyasasının daha kısa sözleşmelerle daha serbest bir piyasa yapısına doğru yönelim kazandığını 

göstermektedir. 

 

• LNG’nin artış trendinin devam etmesi beklenirken, Avrupa pazarında ilerleyen yıllarda 

Rusya’nın boru gazı ile LNG arasında sert bir rekabet ile karşı karşıya kalması beklenmektedir. 

Avrupa pazarında yaşanan talep artışının çoğunluğu Rus ve Cezayir gaz kaynakları ile 

sağlanmıştır.  

Şekil 4 Küresel Boru Gazı ve LNG Ticareti 

Boru Gazı 

LNG 


