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Doğalgaz önümüzdeki 5 yıllık süreçte diğer fosil yakıt kaynakları olan kömür ve petrolden daha hızlı bir ivmelenme göstermesi beklenmektedir. Bu 

ivmelenmenin üç önemli anahtarı ise düşük fiyatlar, arz fazlalığı ve gazın düşük emisyon değerleridir. 2022 yılına kadar olan süreçte, küresel doğal gaz talebi 

%1,6 civarında büyüme gösterecektir. Diğer bir söyleyiş ile 2022 yılında yıllık küresel gaz tüketiminin 4 trilyon m3 civarına gelmesi beklenmektedir.  Önümüzdeki 

5-10 yıllık süreçte, küresel gaz talebi büyüme payının yaklaşık yarısı sanayi sektöründen gelecektir. Çin, Hindistan, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler 

sanayilerinde kömür yerine doğal gaz kullanmaya başlamıştır ve bu gaza olan talebi hızla artırmaya başlamıştır. 

 

En çok gaz tüketen sektör olan çevirim santralleri ise büyümeye devam edecek fakat büyüme 

oranı geçtiğimiz yıllara göre daha düşük bir seviyede (%1 büyüme) seyretmesi beklenmektedir. 

Dört aşamalı evrim modeline göre olgunluk seviyesine geçmiş piyasalarda, santrallerde 

yenilenebilir enerjinin payının her geçen gün artması en büyük sebep olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Düşük büyüme oranının diğer sebepleri ise;  

• Elektriğe olan talebin düşük büyüme göstermesi 

• Termal kaynakların elektrik üretiminde kullanılması 

• Sıfır emisyon politikalarıdır. 

                      

                    

    

 

 

 

 

 

ÇİN, SANAYİ TÜKETİMİNDE KÖMÜR YERİNE 

DOĞAL GAZ KULLANMAYA BAŞLAMIŞTIR. BU 

SEBEPLE,2017-2022 YILLARI ARASINDA 

ÇİN’DE SANAYİ GAZ TALEBİNİN YILLIK %3 

ARTIŞ GÖSTERMESİ BEKLENMEKTEDİR.   

Gas2017,IEA 

Yüzdesel bazda dikkat çekici artışlardan birisinin ise ulaşım sektöründe 

yaşaması beklenmektedir. Bu yıl itibariyle 100 bcm seviyelerinde olan 

tüketimin, 2020-2022 yılında 130-140 bcm seviyelerine çıkması 

beklenmektedir. Fakat, hacimsel bazda bu rakamlar ulaşım sektörünün 

istenilen seviyelerde olmadığını bizlere göstermektedir. 
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2016 yılında küresel konut tüketimi 750 milyar m3 civarında gerçekleşmiştir. 2020’li yıllara gelindiğinde bu rakamın 800 milyar m3’ü geçmesi ön görülmektedir. 

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yıllık %1,5 büyüme göstermesi beklenen konut sektörü, küresel gaz talebi artışının da %20’lik kısmını üstlenecektir. Çin ve Orta 

Doğu ülkelerinde konut tüketimi yüksek seviyelerde artış gösterirken (konut tüketimi artışının %55’lik kısmı bu bölgelerden gelecektir), Avrupa ülkelerinde bu 

durum tam tersidir. Birçok gelişmiş ekonomiyi ve teknolojiyi sınırları içerisinde barındıran Avrupa kıtası, yüksek verimlilik ve yalıtım gibi etkenlerle konut gaz 

tüketimini her geçen gün aşağılara çekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 Çin ve OECD Avrupa Ülkelerinin Sektörel Tüketim Grafiği 

 

OECD AVRUPA ÜLKELERİNDE GAZ TALEBİ 2016-

2022 YILLARI ARASINDA %0,1 AZALIRKEN, ÇİN’DE 

%9 TALEP ARTIŞI BEKLENMEKTEDİR. BU ARTIŞIN 

EN BÜYÜK SEBEBİ ŞEHİRLEŞME VE DÜŞÜK 

KARBON EMİSYON HEDEFİDİR. 
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Türkiye’de Çin ve Orta Doğu ülkelerine benzer bir artış trendini konut tüketiminde göstermektedir. 2016 yılında konutlarda 11,6 milyar m3 doğal gaz 

tüketilmiştir. 2022 yılına kadar konut tüketiminin 17 milyar m3 seviyesinin üzerine çıkması beklenmektedir. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarının etkisi ile doğal gaz çevirim santralleri tüketiminde ciddi bir artış beklenmez iken sanayi sektöründe önümüzdeki 5 yılda tüketim değerinin bir artış 

göstermesi ön görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önümüzdeki 5 Yıllık Süreçte Türkiye’de Sektörlerin Doğal Gaz Talep Artış-Azalış Payları 

Konut 

+%50 

 

Sanayi 

+%21,5 

Elektrik 

-%0,6 
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2000’li yılların başında G4, (Brezilya,Japonya,Hindistan ve 

Almanya) Rusya ve çeşitli Avrupa ülkelerinde gaza olan talep 

artışı hızlı bir şekilde ilerlerken günümüzde bu ülkelerde gaz 

talebi geçtiğimiz yıllara oranla daha düşük seviyelerde devam 

etmektedir. Bu talep azalmasının başlıca nedenleri şunlardır; 

• Avrupa ülkeleri enerji karışımında doğal gaz için olan 

talep boşluğunun dolması 

• Özellikle Batı ve Merkez Avrupa ülkelerinin doğal 

gazda dışa bağımlı olması ve bu bağımlılığı alternatif 

kaynaklara-yenilenebilir- yönelerek en aza indirgemek 

• 2008 yılındaki küresel krizin Avrupa piyasalarına olan 

etkileri 

• 2007 AB Enerji direktifleri ile daha az tüketim, daha 

yüksek verim ve daha az emisyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2010 2016 2018 2020 2022 Tüketim Grafiği

ABD 661 683 778 790 805 816

OECD Avrupa 477 575 507 509 507 505

OECD-Dışı Avrupa ve Eski Sovyet 597 680 654 655 658 662

G4 300 325 281 281 276 273

Batı Avrupa 401 462 390 392 387 383

Merkez-Doğu Avrupa 62 90 95 97 98 101

Rusya 391 466 456 452 452 452

Türkiye 0 37 46 51 53 55

OECD Asya 131 192 218 213 211 206

OECD-Dışı Asya 154 288 312 330 352 375

Çin 25 106 205 245 292 339

Japonya 83 109 123 118 111 107

Hindistan 28 64 55 62 70 79

Afrika 56 106 127 137 146 153

Cezayir 20 27 39 41 42 45

Mısır 18 44 53 58 63 65

TOPLAM 2505 3310 3629 3740 3866 3986

 

Avrupa’da Yenilenebilir Enerji 

2000’li yılların başında toplam enerji karışımında 

sadece %1’lik bir paya sahip olan yenilenebilir 

enerji kaynakları günümüz itibariyle payını 

neredeyse 10 kat artırmıştır. Türkiye’de de 

geçtiğimiz aylarda sonuçlanan YEKA projeleri ile 

2700 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesi 34,2 

GW olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüze 

eklenmiştir. Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin 

hedefi enerjide dış olan bağımlılığı azaltmaktır. 
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Önümüzdeki 5 yıllık süreçte OECD ve OECD dışı ülkelerde doğal gaz talep dikkat çekici durumdadır. OECD dışı ülkelerden gelecek olan gaz talebi toplam talepteki 

büyümenin %90’lık kısmını oluşturmaktadır. Bugün tüketimin %53’lük kısmını oluşturan OECD dışı ülkelere önümüzdeki yıllarda %55 seviyelerini aşması 

beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

2022 yılında OECD-Dışı ülkelerin gaz talebinin 2250 milyar 

m3 civarında olması beklenmektedir. OECD ülkelerinde ise 

1750 milyar m3 civarında bir talep ön görülmektedir. 


