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YERLİ DOĞAL GAZ TÜRKİYE’NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRACAKTIR 
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin hazırladığı ‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal 
Gazın Rolü’ başlıklı kısa çalışmada Türkiye’nin yeni keşfedilen yerli doğal gaz 
kaynaklarının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte Türkiye enerji 
dönüşümüne önemli katkısının olacağı belirtildi.   
 
Türkiye’nin enerji dönüşümü konusunda çalışan düşünce kuruluşu SHURA Enerji Dönüşümü 
Merkezi ‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü' kısa çalışmasını hazırladı. SHURA 
Direktörü Dr. Değer Saygın, bu çalışmanın yeni bulunan doğal gazın Türkiye ekonomisine en 
yüksek katkıyı sağlaması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte sürdürülebilir bir 
şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. 320 milyar metre küp potansiyele sahip yerli doğal gazın 
tüm ithal doğal gaz kaynaklarını ikame etmesi halinde Türkiye’nin doğal gaz tüketimini yedi yıl 
karşılayabileceğini, sadece binalar ve sanayi için kullanılması halindeyse 12 yıl yetecek 
potansiyeli olduğunu vurgulayan Saygın şunları söyledi:  
 
“Bu günümüz ithal doğal gaz değeri üzerinden ortalama 80 milyar dolarlık bir ekonomik fayda 
demektir. Bu da Türkiye’nin toplam yıllık enerji ithalatının neredeyse iki katına eşit. Bu sadece 
yeni açıklanan kaynak potansiyelinden sağlanacak olan fayda. Bulunan kaynağın ithalatı 
azaltması beklenirken, gazın çıkarılması da yeni bir sektörün ortaya çıkmasına kapı açacak. 
Ayrıca doğal gaz zincirinde yer alan sektörlerin gelişmesi ve istihdam yaratılması öngörülüyor.  
 
Sürdürülebilirliği sağlamak için enerji tüketen sektörlerin yerli doğal gazı temiz enerji 
kaynaklarıyla desteklemeleri önem arz edecektir. Bu kaynakların en önemlilerinden biri ise 
enerji verimliliği. Enerjisini daha verimli kullanan ve talebini akıllı teknolojilerle yöneten son 
tüketicinin ihtiyaç duyacağı enerji azalacaktır. Bu da sınırlı miktardaki yerli doğal gaz 
kaynaklarının daha uzun süreli ve daha verimli kullanılmasına olanak tanıyabilir.” 
 
HİDROJEN DOĞAL GAZIN DESTEKÇİSİ OLABİLİR 
 
‘Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü’ çalışmasına göre, yerli doğal gaz kaynağı 
enerjiyi son tüketen sektörlerin dönüşümünde önemli bir aracı olacak. Yerli kaynakların enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklı ısı ve yine yenilenebilir elektrikten üretilen hidrojenle 
desteklenmesi ise tam bir dönüşümün sağlanması için elzem. Hidrojen de mevcut doğal gaz 
şebekesine enjekte edilerek kullanılabilir, bu sayede hem mevcut doğal gaz şebekesi 
kullanılabilir hem de ithal doğal gaza olan ihtiyaç azaltılabilir. 
 
Ayrıca çalışma şu hususların öneminin altını çiziyor:  
·Yerli doğal gaz kaynaklarının en verimli ve düşük maliyetli kullanımı için Türkiye’nin mevcut 
enerji ve iklim stratejileriyle ilişkili bir yol haritasının geliştirilmesi ve bunun sosyal ve ekonomik 
etkilerinin araştırılması.  
 
·Elektrik üretim sektöründe yerli doğal gaz kaynaklarının kullanımının düşük karbonlu bir 
sisteme geçişte yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu için gerekli olan esnekliği 
sağlayacak şekilde planlanması ve esneklik fayda ve maliyetlerinin depolama gibi diğer 
alternatiflerle karşılaştırılması.  
 



       

 

·Isıtma başta olmak üzere enerjiyi son tüketen sektörlerde, yerli ve ucuz doğal gaz 
kaynaklarının uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için enerji verimliliği, 
yenilenebilir ısı ve yeşil hidrojen ile doğal gazın yarattığı fırsatlar anlaşılıp maliyet ve faydaları 
karşılaştıran bir planlamanın yapılması gereklidir. 
 
 
*** 
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi  
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, 
karbonsuzlaşmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye enerji sektörünün 
politik, teknolojik ve ekonomik açılardan tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul gören bir 
platform ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın amacı, Türkiye’nin enerji sisteminin 
geleceği konusundaki çalışmalara tarafsız ve veri bazlı analizlerle katkıda bulunarak, 
çıktılarından sektörün tüm paydaşlarının yararlandığı bir düşünce platformu oluşturmaktır. Bu 
bağlamda kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda paydaşın 
yaklaşımları değerlendirilerek, Türkiye’nin enerji sisteminin düşük karbonlu bir geleceğe 
dönüşümünün ekonomik potansiyelinin, teknik fizibilitesinin ve politika araçlarının daha iyi 
anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.  
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi European Climate Foundation, Agora Energiewende ve 
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulmuştur. 


