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Doğal gaz, son yıllarda enerji kaynakları arasında talep oranı yükselen bir yakıttır. Bu doğrultuda doğal 

gazda arz güvenliğinin ön plana çıkmasıyla ülkeler alternatif gaz kaynakları arayışına girmesi LNG 

ticaretini ve yatırımlarını ön plana çıkarmıştır. Mevsimsel değişiklikler, doğal gaz arzının azalması veya 

durdurulması gibi durumlarda LNG çok önemli roller üstlenmektedir. Bu sebeple son yıllarda ülkeler 

LNG ticaret hacimlerini ve LNG’ye olan yatırımlarını artırmaktadır.  

LNG Ticareti 
LNG ticaretinin dünya enerji piyasası açısından önemine bakıldığında sıvılaştırma ve gazlaştırmadaki 

gelişmeler, üretim kapasitelerinde ve ticaret hacminde artış yaşandığı görülmektedir. 70’li yıllarda 

LNG’nin doğalgaz ticaretindeki payı sadece %6 iken bu rakam 2015 yılında %32,5 seviyelerine 

ulaşmıştır. 2016 yılında, dünyada LNG ticareti yaklaşık 25 bcm yükseldi. Boru hattı ticaretiyle 

kıyaslandığında LNG ticaretinin, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte yıllık %4,5'luk bir büyüme göstermesi 

beklenmektedir.2022 yılına gelindiğinde LNG ticaretinin yaklaşık 460 bcm'ye ulaşacağı 

düşünülmektedir. LNG arzındaki büyümenin talepten daha fazla olacağı ve yeni arz kapasitesinin 

%75'inin Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelmesi öngörülmektedir. Çin, küresel 

LNG talebindeki büyümenin ana itici gücü olacağı ve yeni ithalatçıların piyasaya katılımı ile LNG 

talebinde büyük artışlar olması beklenmektedir. OECD ülkeleri*, genel olarak bakıldığında küresel LNG 

talebinin en büyük kaynağı olmuştur ancak bu ülkelerin LNG ithalat hacimleri zamanla azalmış ve bu 

azalış trendi tahmin dönemi (2017-2022) boyunca devam edecektir. Buna karşılık, OECD üyesi olmayan 

ülkelerin LNG talebi, bu ülkelerdeki artan gaz talebinin de katkısıyla 2022 yılına gelindiğinde OECD 

ülkelerinin ithalat hacimlerinin üzerinde olacağı konusunda fikirler ortaya konulmaktadır. 

 

Şekil 1 Dünya LNG ithalat ve ihracatı, OECD ve OECD dışı ülkeler, 2012-2022 (International Energy Agency, 2017) 

Tarihsel olarak, LNG ihracatı ağırlıklı olarak OECD dışı ülkelerden gelmiş ancak Avustralya ve ABD’deki 

sıvılaştırma kapasitesinin artması ve OECD üyesi olmayan ülkelerdeki LNG ihracat kapasitesindeki 

durgunluk, daha dengeli bir tabloyla sonuçlanmıştır. OECD ülkelerinin ithalat hacimleri 2022 yılına 
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kadar olan süreçte yaklaşık 30 bcm’lik bir düşüş gösterirken, OECD üyesi olmayan ülkelerde ise ithalat 

hacmi büyük bir artış trendi göstermiştir. 2022 yılına gelindiğinde her iki cephede de ithalat hacminin 

birbirine yakın bir seviyede olması beklenmektedir.  Küresel LNG ticareti 2016 yılında bir önceki yıla 

göre % 5 artarak 356.1 bcm’ye ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye gelmiştir. Geçen yıllarda olduğu 

gibi 2016 yılında da en çok LNG talebi Asya ülkelerinden gelmiştir. Japonya 115 bcm ile en çok LNG ithal 

eden ülke olurken, Japonya’yı 46.5 bcm ile Güney Kore ve 37 bcm ile Çin izledi. Türkiye ise 7.7 bcm ile 

dokuzuncu sırada yer aldı. Geçen yıl dünya genelinde en fazla LNG ihraç eden ülke ise 106.5 bcm ihracat 

ile Katar olurken, 61.1 bcm ile Avustralya ikinci sırayı alırken, 35.7 bcm ile Malezya en çok LNG ihraç 

eden üçüncü ülke oldu. Türkiye’nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya dördüncü, Cezayir ise 

altıncı sırada yer aldı. 

 

 

Şekil 2: Bölgelere Göre Dünya LNG İthalatı, 2012-2022 (International Energy Agency, 2017) 

LNG Yatırımları 

LNG İhracat Altyapısı 

LNG kapasitesi 2016 yılında 451.7 bcm iken 2022 yılında 650 bcm’ye çıkması beklenmektedir. Düşük 

gaz fiyatları birçok yatırımcının projelerini geri çekmesine sebep olmuştur. 2016 yılında yeni LNG tesisi 

kurmak için plato kapasitesi (nominal çıkış) yıllık 8.6 bcm olan iki yeni projeye nihai yatırım yapılmasına 

karar verildi. 2016 yılında önceden nihai yatırım kararı verilen üç yeni LNG projesine yapımına 

başlanıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde dünyanın mevcut yıllık ihracat kapasitesinin yaklaşık %10’una eşit 

olan 48.8 bcm’lik plato kapasitesi küresel LNG ihracat kapasitesine eklendi. Bu ilave kapasitenin dörtte 

üçü başta Avustralya olmak üzere Okyanusya bölgesinde, %25’i Amerika Birleşik Devletleri’nde 

bulunmaktadır. 2016 yılında Avustralya, LNG ihracat plato kapasitesi açısından Katar’ın ardından 

dünyanın ikinci büyük LNG ihracat ülkesi oldu. 2016’da küresel olarak eklenen kapasiteyle benzer olan 

2017 ek plato kapasitesinin 43.9 bcm olması beklenmektedir. Yeni eklenen bu kapasitenin yine benzer 

oranlar ile Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında paylaşılması ön görülmektedir.  
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Dünyadaki ilk yüzen LNG (FLNG) projeleri 2017 yılında aktif olacaktır. FLNG teknolojisi, doğal gazın 

üretimi, sıvılaştırılması ve depolanmasını denizde mümkün kılmaktadır. LNG, yüzen tesisten doğrudan 

belirli taşıyıcılara aktarılıyor, böylece dünyadaki ülkelere rahat ulaşım sağlanıyor. 

Yapım Aşamasındaki LNG İhracat Projeleri 

Bugün itibariyle 21 adet LNG terminali yapımı devam etmektedir.  139.4 bcm küresel kapasite artışı 

devam etmektedir. Ek kapasitenin yaklaşık %75’i Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da olup 2017 

yılında başlaması beklenen ve 35 bcm ihracat kapasitesine sahip olması planlanan altı proje mevcuttur. 

Diğer ülkelerdeki terminal sayıları ve kapasiteleri Tablo 1’de görülmektedir. Ayrıca, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 2019 yılına kadar faaliyete geçmesi ön görülen altı adet LNG proje mevcuttur. Bu 

projelerdeki yıllık toplam sıvılaştırma plato kapasitesi 784 bcm’dir. 

 

 

 

 

 

  

LNG İthalat Altyapısı 
2015 yılında 47.9 bcm’lik ilave yeniden gazlaştırma kapasitesi 2016 yılına gelindiğinde 34.2 bcm’ye 

gerilemiştir. 9 ülkede mevcut LNG terminallerine ek olarak altı yeni LNG ithalat terminali ve beş yeni 

genişleme hattı devreye girdi. Kolombiya, Finlandiya ve Jamaika ilk defa ithalatçı oldu. İlave yeniden 

gazlaştırma kapasitesinin yarıdan fazlası, yılda 12.2 bcm ile Çin’in liderliğindeki Asya kıtasında 

bulunmaktadır.Haziran 2017 itibariyle 117.7 bcm kapasiteli yeniden gazlaştırma tesisleri yapımı devam 

etmektedir. Çin, halihazırda 2016 yılının sonuna kadar toplam 68 bcm kapasiteli 14 LNG terminaline 

sahiptir ve 8.1 bcm kapasiteli iki yeni terminal kurulum aşamasındadır. Hindistan’da yeniden 

gazlaştırma kapasitesi hızla artmaktadır. 2016 yılı sonunda, Hindistan'ın toplam 40 bcm kapasiteli dört 

adet LNG terminali mevcuttur. Üç FSRU da dahil olmak üzere toplam 30 bcm kapasiteli beş yeni LNG 

ithalat terminali yapım aşamasındadır ve bu terminallerin 2019 yılına kadar devreye girmesi 

beklenmektedir. İlave yeniden gazlaştırma kapasitesinin üçte biri yeni pazarlar ve talep merkezleri olan, 

Bahreyn, Bangladeş, Gana, Haiti, Namibya, Panama, Filipinler ve Uruguay'da bulunmaktadır.  

Ülke Terminal Sayısı Toplam Kapasite(bcm/yıl)

ABD 10 78,6

Avustralya 4 29,2

Rusya 3 22,5

Endonezya 2 5,9

Kamerun 1 1,6

Malezya 1 2

TOPLAM 21 139,8

Tablo 1: Ülkelere Göre Yapımı Devam Eden LNG Terminalleri ve Kapasiteleri 
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Şekil 3:LNG İthalat Ülkeleri ve LNG İthalat Hacimleri, 2010-2022 (International Energy Agency, 2017) 

Türkiye’de LNG Piyasası 

Türkiye, 2016 yılında 46,35 milyar m3 doğal gaz ithal etmiştir. Bu ithal edilen gazın %16,5’u LNG’dir. 8 

milyar m3’e yaklaşan LNG ithalatını uzun dönemli ve spot alımlar oluşturmaktadır. Spot LNG alımları 

toplam ithalatın %27,85’lık kısmını oluştururken geri kalan kısım Cezayir ve Nijerya’dan ithal edilen 

uzun dönem sözleşmeli LNG’den oluşmaktadır. 

2017 yılının ilk beş aylık döneminde ise 22,2 milyar m3 doğal gaz ithalatı gerçekleşmiştir. İlk 5 aylık 

dönemde LNG’nin ithalattaki payı %21,25’tir. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’nin LNG 

ithalatının 12,4 milyar m3 seviyelerine gelmesi beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4:  Yıllara Göre İthal Edilen LNG Miktarı ve Payı 
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Türkiye’de faaliyette olan üç adet LNG terminali bulunmaktadır. Bu terminaller; Marmara Ereğlisi LNG 

Terminali, Ege Gaz LNG Terminali ve Etki Liman FSRU’dur. Ayrıca, Saros ve Dörtyol FSRU tesisleri içinde 

çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. LNG terminallerinin günlük toplam çıkış kapasitesi 66,5 

milyon m3 civarındadır. Mevcut projeler ve revizyon çalışmaları ile 2017 yılı sonunda günlük besleme 

kapasitesinin 107 milyon m3 civarına çıkarılması planlanmaktadır. Türkiye’nin LNG terminalleri ile ilgili 

detaylı bilgiler aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

Şekil 5: Türkiye'nin LNG Terminalleri (BOTAŞ, 2017) 

M. Ereğli LNG Terminali 

Halihazırda 22 milyon Sm3/gün olan tesis kapasitesi, 2018 yılı itibariyle 27 milyon Sm3/gün’e 

yükseltilecektir. Kapasite artırım çalışmalarının ikinci aşamasında ise, Terminalden İletim şebekesine 

37 milyon Sm3/gün doğalgaz alınabilecek duruma gelinecektir. 

Egegaz Aliağa LNG Terminali 

Kapasite artırım çalışmaları ile 16,1 milyon Sm3/gün olan tesis kapasitesi, 2017 yılında sırasıyla 24 ve 

30 milyon Sm3/gün miktarına yükseltilmiştir. Halihazırda devam eden çalışmalar sonucunda 2018 yılı 

itibariyle tesis kapasitesinin 39 milyon Sm3/gün miktarına kadar artırılması öngörülmektedir. 

ETKİ Liman FSRU Tesisi 

ETKİ Liman A.Ş. tarafından işletilecek olan ETKİ Liman FSRU Tesisini Ana İletim Şebekesine irtibatlanmak 

üzere BOTAŞ ile ETKİ arasında 02/06/2016 tarihinde Bağlantı Sözleşmesi imzalanarak Aralık-2016 
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ayında işletmeye alınmıştır. Yüzer LNG Terminalinden İletim Şebekesine 14,1 Milyon Sm3/gün doğalgaz 

teslimatı yapılmakta olup, tesisin kapasitesi 20 Milyon Sm3/gün kadardır. 

Dörtyol FSRU Terminali ve Saros FSRU Terminali 

Hatay ili Dörtyol ilçesinde ve Çanakkale ili Gelibolu bölgesinde kurulması planlanan yüzer LNG 

terminallerinin 2018 yılında işletmeye alınması öngörülmektedir. Tesislerin kapasitesinin ise 20 Milyon 

Sm3/gün olması planlanmaktadır. 

 

                      Şekil 6:LNG Terminalleri Kapasiteleri 
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