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İSTANBUL AVRUPA YAKASI DOĞALGAZ DAĞITIM ŞEBEKESİNİN 
ENYÜKSEK DEBİDE ÇEKİŞLERDE TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ 
DEPOLARINDAN BESLENMESİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET 

Türkiye’de yıllık evsel kullanıma ait doğalgazın yaklaşık %35’i İstanbul’da 
tüketilmektedir. İGDAŞ, İstanbul Avrupa yakasındaki 2.7 milyon konuta doğalgaz 
arzı sağlamaktadır. Böyle bir şebekenin hizmet güvenilirliği için sağlam arz-talep 
dengesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle yüksek doğalgaz tüketimlerinin yaşandığı 
kış aylarında tedarik zincirinin sağlanması genellikle problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sebeple arz güvenirliğine yönelik olarak yeni gaz rezervlerinin 
araştırılması gerekmektedir. 

TPAO’nun Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz üretim sahaları halen kış 
aylarındaki en yüksek debide gaz çekişlerinde BOTAŞ yüksek basınçlı iletim 
şebekesine doğalgaz arzı sağlayan yeraltı depoları olarak kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, İstanbul Avrupa yakası doğalgaz şebekesinin en yüksek çekişlerde 
TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz yeraltı depolarından beslenmesi 
incelenmiş, sonuçlar tartışılarak tavsiyede bulunulmuştur. 
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EVALUATION OF FEEDING ISTANBUL EUROPEAN SIDE NATURAL 
GAS DISTRIBUTION NETWORK FROM TPAO SILIVRI UNDERGROUND 
STORAGE FACILITIES DURING PEAK DEMANDS 

SUMMARY 

In Turkey, 35 percent of the total residential gas consumption is in Istanbul. IGDAS 
provides gas to about 2.7 million residences located at the European side of Istanbul. 
The reliability in service of such a network requires a well established supply and 
demand balance. Peak demands, particularly during winter season, naturally creates 
problems on maintaining the necessary supply chain. Therefore, from the supply 
point of view, additional gas reserve is required.  
 
TPAO Northern Marmara and Değirmenköy gas fields are actively used as 
underground gas storage facilities to supply natural gas to BOTAS high pressure 
pipeline network during the peak periods. 
 
This thesis presents a study on feeding Istanbul European side natural gas 
distribution network from TPAO underground gas storage facilities. The results are 
discussed and some recommendations are given.  
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1.  GİRİŞ 

Enerjinin günümüz dünyasında ekonomik gelişim ve sosyal yaşam kalitesi üzerinde 

oynadığı olumlu rol son derece açıktır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine 

göre bugünkü enerji üretim ve tüketim alışkanlıklarının aynen devam etmesi 

durumunda, 2030 yılında dünya enerji ihtiyacının 2007 yılına göre %50 artacağı ve 

bu ihtiyacın %92’sinin fosil yakıtlardan karşılanacağı tahmin edilmektedir. [1] 

Teknolojik gelişmelerin oldukça ivme kazandığı günümüzde sanayileşme ve nüfus 

artışı ile birlikte enerji kullanımı hızla artmakta, enerji kaynağının seçiminde ise 

yüksek verimin yanı sıra çevreye etkisi en az enerji türleri öne çıkmaktadır. Bu 

koşullar altında, çevre dostu olarak nitelendirilen doğalgaz yüksek verimli bir enerji 

kaynağı olarak önem kazanmakta ve talep edilmektedir.  

Günümüzde hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme, nüfus artışı, şehirleşme, çevresel 

etkenler, enerji politikalarına ek olarak bazı üstün özellikleri sayesinde doğalgaz 

hızla evsel, ticari ve sanayi alanlarda petrol, elektrik ve kömürün yerini almaktadır. 

Ülkemizde de doğalgaz tüketimi her yıl artmakta, ithalat yolu ile talebin karşılandığı 

doğalgaz piyasasında arz talep dengesinin iyi analiz edilmesi ve korunması zorunlu 

hale gelmektedir.   

Evsel, ticari ve sanayi alanlarında tüm İstanbul’da tüketilen doğalgazın yaklaşık % 

65 gibi önemli bir kısmı Istanbul Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesi 

tarafından karşılanmaktadır. Yaklaşık 2.5 Milyon aboneye doğalgaz sağlayan ve 

diğer şehir içi gaz dağıtım şebekelerine gore nispeten TPAO Kuzey Marmara ve 

Değirmenköy doğalgaz yer altı depolarına yakın mesafede olan Avrupa yakası 

dağıtım şebekesinin bu yer altı depolarından beslenebilmesi, arz güvenliğinin 

sağlanması için stratejik manada büyük önem taşımaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmada, TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğalgaz yer altı depolama 

tesisleri incelenmiş, İGDAŞ doğalgaz dağıtım şebeke yapısı ile abone tüketim 
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değerlerine ait istatistiki bilgiler ışığında en yüksek debide gaz çekiş dönemi veya 

BOTAŞ ulusal iletim hattında kesinti olması durumunda dağıtım şebekesinin yer altı 

depolarından beslenme koşulları ele alınmıştır.  

1.2 Literatür Özeti 

Bu tez çalışmasında ifade edilen doğalgaz dağıtım ve iletim sistemlerine                              

ilişkin uygulamalar “ASME 31.8 Gaz İletim ve Dağıtım Boru Hattı Sistemleri”       

standardındadır [2]. Tez çalışmasında yer alan TPAO Kuzey Marmara ve                

Değirmenköy doğalgaz sahaları ve yer altı depolama tesislerine ilişkin bilgilerde 

TPAO şirket kayıtları [3,4] ve TPAO yetkilileri ile yapılan görüşmelerde edinilen 

bilgiler esas alınmış [5], sahaların yer altı doğalgaz deposu olarak kullanımına ilişkin 

makaleler incelenmiştir [6,7]. Depolama tesislerinden beslenecek doğalgaz dağıtım 

sistemlerinin eş tüketim ve yük faktörlerinin belirlenme yöntemleri için bu konudaki 

tez çalışması [8] ve makale [9] ile The Institute of Gas Technology (IGT) teknik 

seminer notlarından istifade edilmiştir [10]. Yer altı doğalgaz depolaması, 

depolamanın önemi ve gerekliliği, TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy yer altı 

doğalgaz depoları ile İstanbul Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesi arası boru 

hattı tasarımına ilişkin kriterler için teknik yayınlardan istifade edilmiştir [11,12].    

İGDAŞ şebeke bilgileri, doğalgaz tüketim ve abone bilgileri ise İGDAŞ Pazarlama 

ve Müşteriler Müdürlüğü kayıtlarından derlenmiş [13],  İstanbul Avrupa yakası 

doğalgaz dağıtım şebekesinin  TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy yer altı 

doğalgaz depolama tesislerinden  beslenmesi durumunda şebekenin davranışının 

tespiti maksadı ile yapılan simulasyon çalışmalarında İGDAŞ Etüd Proje ve Harita 

Müdürlüğü’nde şebeke tasarım çalışmalarında kullanılan İngiliz GL Industrial  

Services firması lisansındaki SynerGEE Gas (4.3. Version) programı kullanılmıştır 

[14].    

1.3 Bölümlere Genel Bakış 

Bu tez çalışması beş ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş bölümüdür. 

Tezin organizasyonu, literatur özeti ve de tezin amacı hakkında kısa bilgiler yer 

almaktadır. 

İkinci bölümde, TPAO Silivri depolama tesisleri hakkında bilgi verilmektedir.                            
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Bu bölümde depolama tesislerinin tarihçesi ve kuruluş amacı, Kuzey Marmara ve 

Değirmenköy gaz sahalarının durumu, bu sahalardaki boru hatları ve tesisler, her iki 

sahaya ait ortak tesisler, enjeksiyon ve geri üretim faaliyeleri ile depolama 

tesislerinin mevcut ve planlanan kapasite bilgileri ele alınmaktadır. 

Üçüncü bölümde, İGDAŞ dağıtım şebekesi ve bölümleri incelenmektedir. Öncelikle 

doğalgazın şehir giriş noktalarında ulusal iletim şebekesinden teslim alındığı RMS-A 

istasyonları ve yapısı, sonrasında ise ana taşıyıcı çelik hatlar, PE dağıtım ve servis 

hatları, bölge regülatörleri ve müşteri istasyonları ile müşteri istasyonları 

incelenmektedir 

Dördüncü bölümde İGDAŞ şebekesinin 2004-2009 yılları arası tüketim ve abone 

bilgileri ile 2004-2009 yılları arası maksimum doğalgaz tüketiminin yaşandığı 

günlere ait istatistiksel bilgilere yer verilmektedir. 

Beşinci bölümde İGDAŞ’ın TPAO depolama tesislerinden beslenmesi ve gerekçeleri 

ile depolardan sağlanacak doğalgazın miktarı belirlenerek, depolama tesisleri ve 

İGDAŞ şebekesi bağlantı hattı yatımı ele alınmakta, depolama tesislerinden gaz arzı 

sağlanması durumunda İGDAŞ şebekesinin davranışı analiz edilmektedir.  

Altıncı ve son bölümde sonuçlar verilmektedir.  
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2.  TPAO SİLİVRİ DEPOLAMA TESİSLERİ 

2.1 TPAO Silivri Depolama Tesisleri Tarihçesi ve Kuruluş Amacı 

Türkiye’de doğalgaz kullanımının yaygınlaşması depolama ihtiyacını beraberinde 

getirmiş ve TPAO’nun Trakya yarımadasındaki gaz sahalarının depo olarak 

kullanılması gündeme gelmiştir. Depolama ile ilgili olarak Türkiye’de doğalgaz 

iletiminden sorumlu BOTAŞ ile TPAO arasındaki ilk protokol, Kuzey Marmara 

Sahasını üretime alma çalışmaları devam ederken 06.08.1996 tarihinde 

imzalanmıştır. Daha sonra 18.10.1996 tarihinde 2. Protokol, 14.07.1997 tarihinde 

yatırım anlaşması ve nihayet 21.07.1999 tarihinde “Doğalgaz Depolama ve Yeniden 

Üretim Hizmetleri Anlaşması” imzalanmıştır [3]. 

Anlaşmada Kuzey Marmara Sahasında 1.3 Milyar Sm³ ve Değirmenköy Sahasında 

0.3 Milyar Sm³ olmak üzere toplam 1.6 Milyar Sm³ gaz depolanması, bunun için de 

Kuzey Marmara sahasında 1.648 Milyar Sm³, Değirmenköy Sahasında ise 0.232 

Milyar Sm³ olmak üzere toplam 1.880 Milyar Sm³ yastık gazı bırakılması 

öngörülmüştür. Anlaşma süresi, tesisler devreye alındıktan sonra yaklaşık 1 yıllık 

gelişme dönemini takiben, 15 yıldır. Kuzey Marmara sahasında bedeli BOTAŞ 

tarafından ödenmek üzere yastık gazının rezervuarda bırakılmasına, Değirmenköy 

için ise tesisler devreye alındıktan sonra BOTAŞ tarafından temin edilecek yastık 

gazının rezervuara enjekte edilmesine karar verilmiştir [3]. 

Anlaşmada sahaların doğalgaz deposuna dönüştürülmesi için gerekli bütün 

yatırımların TPAO tarafından gerçekleştirilmesi, tesislerin TPAO tarafından 

işletilmesi, depolanan gaz için sözleşmede tespit edilen birim fiyat üzerinden ücret 

ödeme ve her yıl depolama kapasitesinin en az %80’inin kullanılması yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

Enjeksiyon döneminde /BOTAŞ tarafından temin edilecek doğalgazın azami 10, 

asgari 5 Milyon Sm3/gün debide rezervuara enjekte edilmesi, yeniden üretim 

döneminde ise azami 14, asgari 8 Milyon Sm3/gün debide üretilecek gazın proses 

edilip BOTAŞ ana boru hattına teslim edilmesi ön görülmüştür. Tesisin resmi açılışı 

20 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, halen ihtiyaç halinde kış 
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döneminde BOTAŞ 36” ana doğalgaz hattına gaz arzı sağlamakta, yaz döneminde ise 

BOTAŞ hattından enjeksiyon faaliyetini gerçekleştirmektedir. 

2.2 Kuzey Marmara ve Değirmenköy Gaz Sahaları  

Kuzey Marmara Doğalgaz Sahası, 1988 yılında Marmara Denizi’nde İstanbul ili, 

Silivri ilçesinin 5.5 km batısında, kıyıdan yaklaşık 2.5 km açıkta ve 43 m su 

derinliğinde açılan KM-1 kuyusu ile keşfedilmiştir. 

Sahadan doğalgaz üretimine 1997 senesinde 5 adet kuyu ile bu kuyuların bağlandığı  

ve 43 m su derinliğine yerleştirilmiş 1 adet insansız platform kullanılarak 

başlanmıştır. Keşif sonrası 3.7 Milyar Sm³ olarak hesaplanan yerinde gaz miktarı 

belli bir süre gaz üretiminden sonra 5.10 Milyar Sm3 olarak düzeltilmiştir. Sahada 

üretim, 1 200 m derinliğindeki Soğucak formasyonundan yapılmakta olup, 2004 yılı 

sonu itibari ile 1.689 Milyar Sm³ gaz üretilmiştir. Kuzey Marmara Sahası Soğucak 

formasyonuna ait bilgiler Çizelge 2.1’de verilmiştir: 

      Çizelge 2.1 : Kuzey Marmara Sahası Soğucak formasyonuna ait bilgiler [3]. 

 
 

Değirmenköy Doğalgaz Sahası ise, Değirmenköy beldesine yaklaşık 6 km mesafede, 

kıyıdan 15 km ve Kuzey Marmara Sahasından yaklaşık 16.2 km uzaklıktadır. Saha 

1994 yılında DK-1 kuyusu ile keşfedilmiş olup 600 Milyon Sm³ olarak hesaplanan 

yerinde gaz miktarı belli bir süre gaz üretiminden sonra 750 Milyon Sm³ olarak 

düzeltilmiştir. Sahadan doğalgaz üretimine 1995 senesinde başlanmış olup 2004 sonu 

itibari ile 579.4 Milyon Sm³ gaz üretilmiştir. Değirmenköy Sahası Soğucak 

formasyonuna ait bilgiler Çizelge 2.2’de verilmiştir: 

YAPI        ANTİKLİNAL 

KAPAN        YAPISAL 

LİTOLOJİ        KİREÇTAŞI 

YAŞ        EOSEN 
ORJİNAL REZERVUAR BASINCI, MPa        14.3 

REZERVUAR SICAKLIĞI, ˚C        68.3 

GÖZENEKLİLİK, %        15 

GEÇİRGENLİK, md        45 

YERİNDE GAZ MİKTARI, Milyon Sm³        5 100 

ÜRETİLEBİLİR GAZ MİKTARI, Milyon Sm³        4 100 
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          Çizelge 2.2  : Değirmenköy Sahası Soğucak formasyonuna ait bilgiler [3]. 

 

YAPI          ANTİKLİNAL 

KAPAN          YAPISAL 

LİTOLOJİ          KİREÇTAŞI 

YAŞ          EOSEN 
ORJİNAL REZERVUAR BASINCI, MPa          13.1 

REZERVUAR SICAKLIĞI, ˚C          65.5 

GÖZENEKLİLİK, %          10 

GEÇİRGENLİK, md          28 

YERİNDE GAZ MİKTARI, Milyon Sm³          750 

ÜRETİLEBİLİR GAZ MİKTARI, Milyon Sm³          600 

2.3 Depolama Tesislerinin Yerleşimi ve Genel Tanımı 

Kuzey Marmara ve Değirmenköy doğal gaz sahaları, BOTAŞ ana doğalgaz iletim 

hattına ve İstanbul’a yakın olması ve sahaların rezervuar ve üretim özelliklerinin 

depolama rezervuarı için kullanıma uygun olması nedeniyle, Trakya Yarımadasında 

gaz deposu olarak geliştirilmek üzere en uygun sahalar olarak seçilmiştir. 

Depolama Projesi Yüzey Tesisleri, Kuzey Marmara Sahası için uzun açılımlı yatay 

kuyuların kazıldığı lokasyonda inşa edilen Kuzey Marmara Toplama Manifoldu, 

Değirmenköy Sahasında yönlü kuyuların kazıldığı lokasyonda inşa edilen ve 

ayrıştırıcı ünitesini de içeren Değirmenköy Toplama Manifoldu, Kuzey Marmara 

yatay kuyu lokasyonundan 3 500 m, Değirmenköy toplama noktasından 13 500 m, 

BOTAŞ ana gaz hattından ise 4 500 m uzaklıktaki bir noktada 167 000 m² alan 

içerisinde inşa edilen Ortak Tesis ve bu tesis ile Kuzey Marmara Toplama Manifoldu 

arasında çekilen 20” ve Değirmenköy Manifoldu arasında çekilen 16” boru 

hatlarından oluşmaktadır. 

2.4 Kuzey Marmara Sahasındaki Tesisler ve Boru Hatları  

Kuzey Marmara Sahasındaki 5 adet yönlü açıkdeniz kuyusundan üretilen gaz karada 

bulunan ve depolama projesi kapsamında kullanılmayacak olan proses tesislerine 3 

km uzunlukta 8” çaplı ve proje kapsamında kullanımına devam edilecek olan deniz 

dibi boru hattı ile iletilmektedir. 

Kuzey Marmara Sahasında proje kapsamında daha önce denizde kazılmış olan 5 adet 
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açıkdeniz kuyusuna ilave olarak, ihtiyaç duyulan 6 adet uzun açılımlı kuyunun 2003 

yılı ortalarında başlanan sondaj çalışmaları 2004 yılında tamamlanmıştır. Kuyularda 

düşey derinlik 1 200-1 250 m yatay açılım 2 287 m - 2 947 m ve Soğucak 

formasyonu içerisinde kuyuların düşey eksenden sapma açısı 76-80˚ olarak 

gerçekleşmiştir. 

Uzun açılımlı kuyuların kazılmasında Baker Hughes Inteq (BHI) firmasından entegre 

sondaj servis hizmeti alınmıştır. 2004 yılı Temmuz ayından itibaren sondajı 

tamamlanan uzun açılımlı kuyuların değişimli olarak temizlik ve test akışlarına 

başlanmıştır. Kuyuların temizlik ve test akışlarına 2005 yılı ortalarına kadar devam 

edilmiştir.  

Enjeksiyon döneminde her kuyuya giden ve geri üretim döneminde de üretilen gaz 

miktarı orifis tipi akış ölçerlerle ölçülmektedir. Kuzey Marmara sahasındaki 6 adet 

uzun açılımlı kuyu toplama manifolduna 8” çapında borular ile bağlanmış olup, 5 

adet açıkdeniz kuyusu için mevcut 8” deniz dibi boru hattı kullanılmaktadır. 

Sahadaki toplama manifoldunda hidrat önleyici glikol enjeksiyon ünitesi 

bulunmaktadır. Bu ünite yeniden üretim döneminin başlangıcında kuyularda hidrat 

oluşumunu engellemek ve kuyu içerisinde bulunan yer altı emniyet vanasının 

açılabilmesi için basınç dengesini sağlamak amacı ile, kuyulara TEG (tri-etilen 

glikol) basımında kullanılmaktadır. Ayrıca, kuyu hatları ile Ortak Tesis’e kadar inşa 

edilen 20” boru hattını korozyona karşı korumak için her kuyu hattına korozyon 

inhibitörü basılmaktadır. TPAO Depolama tesisleri ve BOTAŞ iletim hattı bağlantısı 

Şekil 2.1’de verilmiştir. 

2.5 Değirmenköy Sahasındaki Tesisler ve Boru Hatları 

Değirmenköy Sahasında üretim yapmak amacı ile daha önceden açılmış olan 4 adet 

kuyuya ek olarak, Değirmenköy Toplama Noktasında 5 adet yönlü kuyu açılarak 

tamamlama operasyonları gerçekleştirilmiştir. Değirmenköy Sahasında da Kuzey 

Marmara Sahasında olduğu gibi her kuyuya giden ve kuyulardan üretilen gaz miktarı 

orifis tipi akış ölçerlerle ölçülmektedir. Sahada toplama manifoldu ile 9 adet 

kuyubaşı  arasına 6” çapında boru hatları çekilmiş olup, toplama manifoldunda hidrat 

oluşumunu engellemek ve kuyularda bulunan yer altı emniyet vanalarının 

açılabilmesi için basınç dengesini sağlamak amacı ile,  kuyulara TEG basımında 
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         Şekil 2.1 : TPAO Silivri depolama tesisleri ve BOTAŞ bağlantı hatları [3]. 

kullanılan glikol enjeksiyon ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca, Kuzey Marmara 

Sahasında olduğu gibi kuyu hatlarını ve Ortak Tesis’e kadar inşa edilen 16” boru 

hattını korozyona karşı korumak için her kuyu hattına korozyon inhibitörü 

basılmaktadır. 

Boru hattının alçak bölümlerinde sıvı birikmesini azaltmak için Değirmenköy 

Sahasında ön ayrıştırma gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Değirmenköy sahasında 

geri üretim sırasında gazın rezervuardan kuyubaşına gelene kadar genleşmesi ve 

soğuması nedeniyle yoğunlaşan su ve yoğuşuk, toplama noktasında üç fazlı yatay 

ayrıştırıcıdan geçirilerek ayrıştırılmaktadır.  

2.6 Ortak Tesisler  

Temel mühendislik çalışmasından önce yapılan yer seçimi çalışması ile Kuzey 

Marmara ve Değirmenköy Sahalarının yer altı gaz deposu olarak kullanımı için 

gerekli olan yüzey tesislerinin Silivri’deki mevcut tesisler ile BOTAŞ bağlantı 

noktası arasında tek bir tesis şeklinde kurulması kararlaştırılmış, bu amaçla Silivri 

ilçesi, Çiftlik mevkiinde bulunan 1 676 000 m²’lik alan kamulaştırılmıştır. 

Ortak tesisteki gazın işlenmesi temel olarak enjeksiyon döneminde filtrasyon, ölçme, 



 
10

sıkıştırma, geri üretim döneminde ise hidrat kontrolü, ayrıştırma, basınç düşürme, 

kurutma, çiğlenme noktası ayarlama, sıkıştırma ve ölçme kademelerinden 

oluşmaktadır. Tesis 15 Milyon Sm³/gün geri üretim ve 11.8  Milyon Sm³/gün 

enjeksiyon debisi için tasarlanmıştır. Tesisteki ana donanımların en önemlisi olan 

kompresör-türbin paketine ait bilgiler Çizelge 2.3’de özetlenmiştir. 

                        Çizelge-2.3 :  Kompresör-türbin paketlerine ait bilgiler [3]. 

 Kuzey Marmara Sahası  Değirmenköy Sahası 

Kompresörler                   
(Santrifüj Tip) 
SIEMENS 

 
Model: 06 MV 6A 
Impeller Sayısı: 6 
Min. Emiş Basıncı: 39.1 bar (a) 
Maks. Çıkış Basıncı: 141.8 bar (a) 
Maks. Debi: 241 667 Nm³/st 

 
Model: 06 MV 7A 
Impeller Sayısı: 7 
Min. Emiş Basıncı: 33.2 bar (a) 
Maks. Çıkış Basıncı: 136 bar (a) 
Maks. Debi: 104 668 Nm³/st 

Türbinler                    
(Gaz Türbini) 
SOLAR 

 
Model:Mars 100 
Şaft Sayısı: Multi Shaft 
Min./Maks (RPM): 4.000/10 780 
Potansiyel Maksimum Güç: 12 MW 
Net Güç Üretimi: 9 MW 

 
Model: Taurus 60 
Şaft Sayısı: Multi Shaft 
Min./Maks (RPM): 4.000/10 780 
Potansiyel Maksimum Güç: 6MW 
Net Güç Üretimi: 4.2 MW 

2.7 Enjeksiyon Dönemi Faaliyetleri  

Gaz, BOTAŞ’a ait 36” ana iletim hattı bağlantı noktası ile Ortak Tesis arasında 

çekilen 24” çap ve 4 500 m uzunluğundaki boru hattından alınmaktadır. Taşınacak 

gazın kuru ve temiz olması nedeniyle bu boru hattı üzerinde pig tutucu/atıcı sistemi 

bulunmamaktadır. BOTAŞ boru hattının basıncı 50-75 barg gaz sıcaklığı da 5-23 ˚C 

arasında değişmektedir. 

Gazın ölçümünde orifis tipi akış ölçerler kullanıldığından, gaz ölçüm ünitelerine 

girmeden önce filtre separatörden geçirilmektedir. Biri yedek olmak üzere saatte              

519 691 Sm³ kapasiteli, paralel bağlı  iki adet filtre separatör kullanılmaktadır. Yatay 

tip filtre separatörler, iki gaz filtresi ve separatörün alt kısmında bir sıvı toplama 

haznesinden oluşmaktadır. Separatörün tahliye hattı düşük basınçlı üç fazlı 

separatöre bağlanmış olup, burada yoğuşuk ve su yoğunlukları farkı ile 

ayrışmaktadır. 

Filtre separatörden sonra, gaz ölçüm ünitelerinden geçmektedir. Ölçüm istasyonu 

borulaması geri üretim fazında da kullanılabilecek şekilde ancak tek yönlü olarak 
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tasarlanmıştır. Her biri saatte 220 502 Sm³ kapasiteli 16” çapında dört adet ölçüm 

hattı bulunmaktadır.  Birbirlerine paralel olarak bağlı bu dört hatta orifis tipi akış 

ölçerler kullanılmaktadır. 

Ölçülen akış debileri, enjeksiyon ve geri üretimde ayrı ayrı toplanmakta ve kayıt 

edilmektedir. Gaz akış debisi hesabı için gerekli olan gaz spesifik özellikleri gaz 

kromotografından elde edilmektedir. BOTAŞ ana iletim hattından alınan gaz,  

türbinler ile tahrik edilen kompresörlerde basıncı yükseltilerek yer altı depolarına 

enjekte edilmektedir. BOTAŞ hat basıncının yüksek olması (70-75 barg) durumunda, 

Değirmenköy Sahası için enjeksiyon periyodunun başında (en düşük kuyu başı 

basıncı 58.6 barg) herhangi bir sıkıştırma ihtiyacına gerek duyulmaksızın kısa bir 

dönem için gaz enjekte edilebilecektir. Ancak, Kuzey Marmara Sahasında en düşük 

kuyubaşı basıncı 75.9 barg olduğu için kompresörsüz enjeksiyon mümkün değildir. 

Ayrı ayrı ya da birlikte işletilen iki farklı depolama sahası olduğundan, kompresör 

hatları tüm çalışma şartlarına izin verecek biçimde tasarlanmıştır. Çalışma esnekliği 

sunmak ve farklı çalışma senaryolarına cevap vermek için biri yedek olmak üzere 

dört adet santrifüj  kompresör ortak tesise yerleştirilmiştir. 10 MW gücünde iki adet 

kompresör Kuzey Marmara Sahası, 5 MW gücündeki bir adet kompresör 

Değirmenköy Sahası için kullanılmakta olup 10 MW’lık bir adet kompresör de yedek 

olarak tutulmaktadır. Santrifüj tip kompresörler gaz türbini ile çalıştırılmakta, 

basınçlandırılan gaz, su ve yağın soğutulması için de havalı soğutucular 

kullanılmaktadır. 

Enjeksiyon periyodunda, Kuzey Marmara rezervuar basıncı 82.7 barg düzeyinden 

137.9 barg düzeyine yükselirken Değirmenköy rezervuar basıncı 64.1 barg 

düzeyinden 129 barg düzeyine yükselmektedir. Bu basınçları sağlayabilmek için 

Kuzey Marmara Sahasına ait kompresörde çıkış basıncı 100.4-139.8 barg ve 

Değirmenköy Sahasına ait kompresörde de çıkış basıncı 72.8 barg-134 barg 

aralığında olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Her iki kompresörde emiş basıncı ise 46.5-74 barg aralığındadır. Kompresör çıkış 

sıcaklığı yaklaşık 130˚C’dir. Kompresörün çıkış hattında yer alan gaz soğutucuları 

ile gazın sıcaklığı 130 ˚C’den 40-45 ˚C’ye düşürülmektedir. 

Her sahaya ulaştırılacak gaz miktarının ayrı ayrı ölçülebilmesi için ultrasonik tip 

sayaçlar kullanılmaktadır. Gaz kompresörde basınçlandırıldıktan sonra yaklaşık 3 km 
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uzunluğunda 20” boru hattı ile Kuzey Marmara Sahasına ve yaklaşık 13 km 

uzunluğundaki 16” boru hattı ile de Değirmenköy Sahasına taşınmaktadır. Her iki 

sahada pig launcher (pig atıcı) sistemi, Ortak Tesiste ise pig receiver (pig tutucu) 

sistemleri mevcuttur [3]. 

Sahalardaki toplama manifolduna ulaşan doğalgazın kuyulara dağıtımı yapıldıktan 

sonra her kuyuya giden gaz miktarı orifis tip akış ölçerlerle ölçülmektedir. 

2.8 Geri Üretim Dönemi Faaliyetleri  

Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahalarındaki toplama manifoldlarında bulunan 

glikol enjeksiyon üniteleri ile, yeniden üretim döneminin başlangıcında kuyu 

hatlarında hidrat oluşumunu engellemek ve kuyu içerisinde bulunan yer altı emniyet 

vanasının açılabilmesi için basınç dengesini sağlamak amacı ile kuyulara maksimum 

25 lt/st’lik debi ile tri-etilen glikol (TEG) enjekte edilmektedir. 

TEG Enjeksiyonu, hatlardaki gaz akışının normal operasyon sıcaklığına ulaşması ve 

hidrat oluşum riskinin ortadan kalkmasına kadar olan 1-2 saat boyunca devam 

etmektedir. Ancak, özellikle toprak sıcaklığının çok düşük olduğu kış aylarında 

Değirmenköy Sahasındaki kuyulara, boru hattının uzunluğunun fazla olması 

sebebiyle TEG basılmaya devam edilmektedir. 

Değirmenköy Sahasında geri üretim esnasında basınç ve sıcaklık düşüşü ile 

yoğunlaşan su ve yoğuşuk toplama noktasında bulunan üç fazlı yatay ayrıştırıcıdan 

geçirilerek ayrıştırıldıktan sonra gaz 16” boru hattı ile Ortak Tesise ulaştırılmaktadır. 

Kuzey Marmara Sahasında geri üretilen gaz Ortak Tesise olan mesafenin yakın 

olması nedeniyle ön ayrıştırmaya tabi tutulmaksızın 20” boru hattı ile Ortak Tesise 

ulaştırılmaktadır.  

Gaz Ortak Tesise ulaştırıldıktan sonra sıvı tutuculardan (Slug Catcher) 

geçirilmektedir. Sıvı tutucular, Kuzey Marmara Sahası için rezervuardan itibaren, 

Değirmenköy Sahası için toplama manifoldundan sonra sıcaklık ve basınç değişimi 

nedeniyle yoğunlaşan sıvıların normal üretimi sırasında ve boru hatlarına pig atma 

operasyonlarında Ortak Tesise girişte yakalanması için kullanılmaktadır. Sıvı 

tutucunun tahliye hattı düşük basınçlı üç fazlı separatöre bağlanmış olup burada 

yoğuşuk ve su yoğunluk farkı ile ayrışmaktadır.. 
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Ortak Tesisteki kurutma ve hidrokarbon çiğlenme noktası ayarlama ünitelerinin 

tasarım basıncı 84 barg’dır. Geri üretim döneminde Ortak Tesise gelen gazın 

basıncının BOTAŞ hat basıncının 5 bar üzerinde olacak şekilde düşürülmesi 

gerekmektedir. Basınç düşümü nedeni ile hidrat oluşumunu önlemek için kuyulardan 

gelen doğalgaz sıvı tutuculardan çıktıktan sonra  su banyolu dolaylı ısıtıcılarda  

ısıtılmaktadır. Bu amaçla üç adet ısıtıcı kullanılmaktadır. 

Basınç düşürme işleminin sonunda, sıcaklık düşümü ve gazın yoğuşma özelliklerine 

bağlı olarak oluşan sıvılar (hidrokarbon ve su) yüksek basınçlı düşey separatörde 

gazdan ayrıştırılmaktadır. Biri yedek olmak üzere toplam dört adet düşey separatör 

(Kuzey Marmara Sahası için iki adet, saatte 253 680 Sm³ kapasiteli ve Değirmenköy 

Sahası için de bir adet, saatte 154 145 Sm³ kapasiteli) kullanılmaktadır. Yüksek 

basınçlı dikey separatörlerin tahliye hattı yine düşük basınçlı üç fazlı separatöre 

bağlanmış olup, burada yoğuşuk ve su yoğunluk farkı ile ayrıştırılmaktadır. 

Basınç düşürme ve yüksek basınçlı yoğuşuk separatöründen sonra gaz, 39 barg da              

-8 ˚C olan boru hattı çiğlenme noktası spesifikasyonunu sağlaması için kurutma 

(TEG dehidrasyon) ünitesine yönlendirilmektedir. 

Glikol dehidrasyon ünitesi üç adet glikol dehidrasyon kulesi ve dört adet TEG geri 

kazanım ünitesinden oluşmaktadır. Her bir glikol dehidrasyon kulesi bir geri kazanım 

ünitesine bağlı olup dördüncü geri kazanım ünitesi yedek olarak düşünülmüştür. 

Gaz içerisinde buhar halinde bulunan su, glikol dehidrasyon kulesinde % 98.8 

saflıktaki TEG tarafından absorbe edilmektedir. Gazdan ayrıştırılan suyun içerisinde 

çözünmüş halde bulunan TEG ise, geri kazanım sisteminde işlemden geçirilmek 

sureti ile, içindeki su buharlaştırılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. 

Gazın kurutulması için kullanılan glikol, glikol dehidrasyon kulesinde gazın 

içerisindeki su buharı yanında yoğuşuk buharını da kendi bünyesine almaktadır. 

Glikolün geri kazanımı sırasında söz konusu yoğuşuk buharının ve aromatik 

bileşenlerinin atmosfere yakılmadan atılmasını önlemek amacı ile, glikol 

dehidrasyon ünitesine düşük basınçlı atık gazları, yoğuşuk buharı ve aromatikleri 

yakmak için Isıl Oksitleme ünitesi ilave edilmiştir. 

Kurutulan gaz daha sonra hidrokarbon çiğlenme noktası ayarlama ünitesine 

yönlendirilmektedir. Ayarlama ünitesi, 67.5 barg’da  0 ˚C olan boru hattı çiğlenme 

noktası spesifikasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve üç adet paralel hattan 



 
14

oluşmaktadır. Kuzey Marmara Sahası için iki adet, saatte 253 680 Sm³ kapasiteli ve 

Değirmenköy Sahası için de bir adet, saatte 154 145 Sm³ kapasiteli ünite 

kullanılmaktadır. Bir ünitede gaz-gaz ısı eşanjörü, gaz sıcaklığını yaklaşık -16 ˚C’ye 

kadar düşürecek gaz soğutucu (chiller-soğutma ünitesi), sıvı operasyonu için soğuk 

ayrıştırma separatörü, üç ünite için iki adet propan sıkıştırma ünitesi ve bir adet 

yoğuşuk dengeleyicisi mevcuttur. 

Hidrokarbon çiğlenme noktası ayarlama ünitesine giren gaz öncelikle ısı 

eşanjörlerine girerek -16 ˚C sıcaklığa sahip soğuk separasyon ünitesinden çıkan  

soğuk gaz tarafından -5 ˚C’ye kadar soğutulmaktadır. Gaz-ısı eşanjöründen çıkan 

gaz, soğutucu tüpler boyunca akarak tüp etrafında yer alan propan tarafından -16 

˚C’ye kadar soğutulmaktadır. Buharlaşan propan iki adet propan kompresör ünitesi 

tarafından sıkıştırılmak sureti ile sıvılaştırılmaktadır. 

Soğutucudan ayrılan gaz-sıvı karışımı daha sonra soğuk ayrıştırıcıya geçmekte, 

burada hidrokarbon sıvısı gazdan ayrıştırılmakta ve sonra gaz-ısı eşanjörlerinden 

geçirilerek ısıtılmaktadır. Buradan çıkan gaz, kompresöre ünitelerine 

yönlendirilmekte, ardından ölçümü yapılarak BOTAŞ bağlantı noktasına sevk 

edilmektedir [3]. 

2.9 Depolama Tesisleri Mevcut ve Planlanan Kapasite Bilgileri 

Halen 15 Milyon Sm³  günlük üretim kapasitesinde olan tesisin planlanan FAZ 1-2 

ve 3 yatırımları ile  40 Milyon Sm³ günlük üretim kapasitesine çıkartılması için 

çalışmalar devam etmektedir. 

FAZ 1-2 ve 3 projeleri ve diğer sahalardaki depolama faaliyetlerinin de kapasiteye 

dahil edilmesi ile toplamda yıllık 3.5 Milyar Sm³ depolama hacmine ulaşılması 

planlanmaktadır [5].  Tesisteki mevcut ve planlanan kapasite artışlarına ait bilgiler                 

Çizelge 2.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.4  : TPAO Silivri depolama tesisleri mevcut ve planlanan kapasite [5]. 

 
 

Enjeksiyon              
(Milyon Sm³/gün) 

Geri Üretim 
(Milyon Sm³/gün) 

Depolama 
Kapasitesi               

(Milyar m³) 
BOTAŞ 

Anlaşması 
10 14 1.60 

Tesis Dizaynı 11,8 15 1.70 

Faz-1 Projesi 15.4 18 2.1 

Faz-2 Projesi 18 25 2.4 

Faz-3 Projesi 25 40 3.0 

Diğer Sahalar 2 3 0.5 

GENEL  
TOPLAM 

27 43 3.5 
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3. İGDAŞ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE BÖLÜMLERİ  

Basınç sınıfına göre doğalgaz dağıtım şebekeleri genel olarak düşük basınç, orta 

basınç ve yüksek basınç olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. 

Düşük basınç : Kullanılan cihaz girişlerine gereken etkin basıncı sağlayacak şekilde 

basınç eldesi ile PE şebekeye iletilir. Genellikle 21 mbar-300 mbar arası tasarım 

basıncına sahip iç tesisat hatları bu sınıfta yer alır. 

Orta basınç : 0.6 mbar ile 4 bar arasında PE şebekeye ve basınç regülatörleri vasıtası 

ile müşterilere gaz tedarik eden işletme sistemidir. 

Yüksek basınç : 4 bardan fazla (4 bar-20 bar basınç aralığında) genelde regülatörler 

vasıtası ile büyük tüketicilere gaz sağlayan şebeke sistemidir. Bu basınçtaki gazlar 

çelik hatlar vasıtası ile taşınır.     

Doğalgaz, 70 barg işletme basıncına sahip ulusal iletim şebekesinden gazın teslim 

alındığı RMS-A istasyonları, sonrasında ise sırası ile yüksek, orta ve düşük basınç 

dağıtım şebekesi vasıtası ile nihai tüketiciye ulaştırılır. Bahsi geçen doğalgaz iletim 

ve dağıtım sistemi şematik olarak Şekil 3.1’de gösterilmiştir. 

Bahçeşehir ve Çatalca bölgeleri hariç olmak üzere İstanbul ili mücavir alan sınırları 

içerisinde doğalgaz dağıtım faaliyetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan 

İGDAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. İGDAŞ doğalgazı Türkiye’de ana tedarikçi 

olarak faaliyet gösteren BOTAŞ’a ait Trakya-Doğu Marmara güzergahındaki Batı 

hattından Avrupa yakasında 6, Anadolu yakasında ise 4 ayrı noktada teslim almakta, 

doğalgazı sırası ile yüksek, orta ve düşük basınç sınıfındaki dağıtım şebekeleri 

vasıtası ile nihai tüketiciye ulaştırmaktadır.  

İGDAŞ Doğalgaz Dağıtım Şebekesi genel olarak; RMS-A İstasyonları- Ana Taşıyıcı 

Çelik Hatlar- PE Dağıtım Hatları-PE Servis Hatları- Bölge Regülatörleri ve Müşteri 

İstasyonları olmak üzere altı kısımda incelenebilir. Kaynak noktası olan RMS-A 

istasyonlarından itibaren şebekenin uç noktalarına doğru çelik şebekede kullanılan 

boru çapları düşmektedir. 
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3.1 RMS-A İstasyonları 

RMS-A istasyonu yüksek basınçlı iletim şebekesinden alınan doğalgazın şehir 

şebekesine verilmek üzere basınç filtrasyon, ölçüm, ısıtma, regülasyon, 

kokulandırma proseslerinin gerçekleştirildiği istasyonlardır. RMS-A istasyonları 

“Şehir Giriş İstasyonları” olarak da adlandırılır. İstasyonlarda 35-75 barg 

basıncındaki gaz 25-19 barg düzeyine indirgenir. İGDAŞ şebekesinde Avrupa yakası 

için 5, Anadolu yakası için de 4 adet RMS-A istasyonundan gaz arzı sağlanmaktadır. 

İGDAŞ şebekesinin mevcut ve planlanan RMS-A istasyonları ile kapasiteleri 

Çizelge-3.1’de verilmiştir. 

RMS-A istasyonları doğalgazın çelik dağıtım şebekesine iletildiği ilk nokta 

olduğundan, aynı zamanda deprem, hasar vb. acil durumlarda şebekeye verilen gazın 

kesilebildiği kontrol noktalarıdır. 

RMS-A istasyonları dağıtım bölgesinin birbirine alternatif oluşturacak şekilde farklı 

noktalardan beslenebilmesi ve herhangi bir istasyonda arıza sebebiyle gaz arzında 

kesinti durumuna karşılık şebekenin genelinde gaz akışının devam etmesi amacı ile 

dağıtım bölgesinin farklı noktalarına inşa edilirler. Kısa mesafede bağlantı hattı 

gerektirmesi sebebiyle, istasyon yerinin yüksek basınçlı ana iletim hattı güzergahı ve 

aynı zamanda dağıtım şebekesini besleyen yüksek çaplı ana boru hatlarına mümkün 

olduğu kadar yakın, güvenlik sebebiyle de yerleşim alanları ve yüksek gerilim 

hatlarından mümkün olduğu kadar uzak mesafede olması tercih edilir.   

3.1.1 RMS-A istasyonu tasarım esasları 

Genel hatlarıyla bir istasyon, birbirinin % 50 yedekli üç filtrasyon hattı ( ikisi çalışan 

diger biri yedek) , % 50 yedekli ölçüm hattı (ikisi çalışan diğer biri yedek) , % 50 

yedekli üç ısıtıcı ve basınç düşürme hattından (ikisi çalışan diğer biri yedek) 

oluşmaktadır. Hatlardan birinde arıza meydana geldiğinde diğer yedek hat otomatik 

olarak devreye girmektedir. RMS-A istasyonları giriş ve çıkış çapları acil vb. 

durumda dağıtım şebekesine yedek hatlar dahil istasyon toplam kapasitesi nispetinde 

gaz arzı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. İstasyon tasarım verileri aşağıdaki 

gibidir: 

• Giriş Basıncı Aralığı : 75-35 barg  

• Çıkış Basıncı Aralığı :25-19 barg  
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• Giriş Sıcaklığı : 0 – 15 ˚C  

• Çıkış Sıcaklığı :15 ˚C  

• İzin verebilir Maksimum Hız: 20 m/sn  

3.1.2 RMS-A istasyonunu oluşturan ana elemanlar 

3.1.2.1 Giriş-çıkış izolasyon kaplinleri 

Katodik korumanın bir parçası olan izolasyon bağlantıları, borulama hattını farklı 

bölümlere ayırarak elektrik akımını kontrol altına almaktadır. İstasyonda kullanılan 

bu tür bağlantı istasyonla boru hattı arasında izolasyon görevini görmekte ve böylece 

istasyonun elektriksel yalıtımını sağlamaktadır. 

3.1.2.2 Giriş-çıkış vana grupları 

RMS-A giriş ve çıkış vana grupları istasyondaki gaz akışını kontrol eden 

ekipmanlardır. Vana kapalı iken vana öncesi ve sonrası basınç farkının 

eşitlenebilmesi için by-pass hatlı, ayrıca otomatik açma ve kapama yapabilmek için 

de actuatörlü imal edilirler. 

3.1.2.3  Filtre 

Filtre, hattan gelen gazı temizleyerek, regülatör ve sayaç gibi ana ekipmanları gaz 

içinde bulunabilecek yabancı partiküllerden korur. Filtre üzerinde filtre giriş çıkışı 

arasındaki basınç farkını gösteren fark basınç göstergesi ve bu fark basıncı belli 

değere ulaştığında sinyal veren düzenek bulunur. Filtre gövdesi içinde toplanan 

yabancı partikülleri boşaltmak için filtre gövdesininin altında boşaltma vanası vardır.  

3.1.2.4  Ölçüm grubu 

Ölçüm grubunda istasyondan geçen gazın debisinin ölçüldüğü türbinmetere, 

orifismetre veya ultrasonikmetre tipi sayaç, ayrıca sayaç içinden geçen gazın sıcaklık 

ve basınç değerlerini elektriksel sinyale dönüştürerek standart koşullara indirgenmiş 

hacmi hesaplayan ve akış bilgisayarına gönderen transmitterler bulunur. Ölçüm 

hattında ölçümün laminer akış şartlarında sağlıklı yapılabilmesi için sayaçtan  belirli 

mesafe önce akış düzenleyici (flow straightener) bulunmaktadır. 
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Şekil 3.1  : Doğalgaz iletim ve dağıtım sistemi. 
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     Çizelge 3.1  : İGDAŞ mevcut, planlanan RMS-A istasyonları ve kapasiteleri. 

 MEVCUT İGDAŞ RMS-A İSTASYONLARI 

AVRUPA 
YAKASI 

İST. 
NO 

İSTASYON ADI   
KAPASİTE                
(Sm³/st) 

YEDEK 
KAPASİTE  
(Sm³/st) 

İNŞA YILI 

1 ESENYURT ŞEHİR 1  400 000 100 000 1991 

2 ESENYURT ŞEHİR 2  200 000 100 000 1996 

3 ESENYURT ŞEHİR 3  200 000 100 000 1998 

4 AMBARLI RMS-A 300 000 150 000 2006 

5 SİLİVRİ RMS-A    90 000 90 000 2005 

TOPLAM KAPASİTE 1 190 000 540 000   

ANADOLU 
YAKASI 

6 PENDİK ŞEHİR 1   400 000 100 000 1991 

7 PENDİK ŞEHİR 2  200 000 100 000 1996 

8 PENDİK ŞEHİR 3   200 000 100 000 1998 

9 TUZLA-TEPEÖREN  45 000 45 000 2004 

TOPLAM KAPASİTE 845 000 345 000   

PLANLANAN İGDAŞ RMS-A İSTASYONLARI 

AVRUPA 
YAKASI 

1 ESENYURT RMS-A 600 000 300 000 2009 

ANADOLU 
YAKASI 

2 
TUZLA-TEPEÖREN 
RMS-A 

250 000 125 000 2009 

2010 YILI İÇİN HEDEFLENEN RMS-A KAPASİTESİ 

AVRUPA YAKASI 1 790 000 Sm³/st + 840 000 Sm³/st (yedek)  

ANADOLU YAKASI 1 095 000 Sm³/st + 470 000 Sm³/st (yedek) 
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3.1.2.5  Isıtıcı grubu 

Isıtıcı grubu regülasyon grubu öncesinde yer alır. Regülasyon sırasında gazın 

soğuması sebebiyle (Joule-Thomson etkisi)  regülatördeki ve çıkış hattındaki 

donmayı engellemek ve şehir şebekesine gazı 15 ˚C’ de vermek maksadı ile gaz 

regülasyon öncesi ısıtılır. Isıtma,  doğalgaz beslemeli kazan-brülör sisteminden gelen 

sıcak suyun regülasyon hattındaki ısı eşanjöründe taşınım yolu ile doğalgaza ısı 

enerjisi verilmesi sureti ile gerçekleşir. 

3.1.2.6 Regülasyon grubu 

Regülatörün görevi, iletim şebekesinden gelen gaz basıncını giriş basıncındaki 

dalgalanmalardan ve akış debisindeki değişkenliklerden bağımsız olarak, sabit bir 

çıkış basıncına düşürmektedir. Çalışma prensibine göre temelde yay tahrikli ve pilot 

tahrikli olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

RMS-A istasyonlarında regülatör grubu aktif ve monitör adı verilen iki adet 

regülatörden oluşur. Monitor regülatör ana aktif regülatörün herhangi bir nedenden 

ötürü devreden  çıkması ve böylece çıkış basıncının yükselmesi durumunda devreye 

girer. İstasyonda monitör regülatörün çalışma basıncı aktif regülatörün 1-2 bar 

üzerinde bir değere set edilir. Çıkış basınç değerinin emniyet sınırlarının dışına 

çıkması durumunda ise regülatörlerin gövdesi üzerinde entegre olmuş emniyet 

kapatma vanası devreye girerek gaz akışını kesmektedir [15]. 

3.1.2.7 Çıkış bölümü 

İstasyonun çıkış hattında belirli aralıklarla gaz numunesi almak suretiyle gazın 

konsantrasyonunu ve ısıl değerini ölçen kromotograf, şehir şebekesine                                   

Tetra Hidro Teofen (THT) enjekte eden kokulandırma (odorizing) ünitesi ve 

istasyonda ani basınç yükselmesine karşı hattaki gazı otomatik olarak tahliye eden 

vana ve alarm sistemleri yer alır. 

Kromotograf ünitesi numune gazın kalorifik değerini, numune gazı ile referans 

konsantrasyonuna sahip kalibrasyon gazı ve soygaz olan helyum gazı karışımını 

bünyesinde proses ederek ölçer, ölçülen değeri standart koşullara düzeltilmiş hacmi 

hesaplayan akış bilgisayarına iletir.  

Kokulandırma ünitesi de istasyondan geçen gazın debisine bağlı olarak akış 

bilgisayarından aldığı sinyale göre THT enjeksiyonunu gerçekleştirir. Şehir 
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şebekelerinde doğalgazda yapılacak ölçümlerde bulunması gereken THT maddesinin 

alt sınırı TSE 5938 nolu Gaz Kokulandırma standardına göre 7.5 mg/m³’dür  [16]. 

3.1.2.8 Yakıt hattı istasyonu ve kazan grubu 

Gazın ısıtılmasında kullanılan eşanjör sistemindeki su, yine doğalgaz ile çalışan 

kazan ve brülör sistemi ile ısıtılır. Kazan kapasitesi eşanjör kapasitesinden %10 fazla 

seçilir ve kazanlar yedekli olarak tasarlanır. Kazanlarda yakılacak gaz RMS-A 

istasyonunun regülasyon sonrası kısmından alınan bir branşman ile sağlanır. Kazan 

sistemini besleyen gaz öncelikle kazanların çalışma basıncına düşürülür, sonrasında 

rotary veya körüklü tip sayaç ile ölçülür ve kazan brülörlerine iletilir. 

3.2 Ana Taşıyıcı (Çelik) Hatlar 

İletim hatları ile Şehir Giriş İstasyonlarına (A-tipi basınç ölçme ve düşürme 

istasyonları) gelen gazın basıncı basınç sınıfına göre düşürülerek ana taşıyıcı (çelik) 

hatlara ulaşır. Doğalgaz Ana Taşıyıcı Hatlar kullanılarak B Tipi Basınç Düşürücü 

İstasyonlar olan Bölge Regülatörleri ve Müşteri İstasyonlarına ulaştırılır.  

Çelik hatlarda gaz akışı hatların ayrım noktalarında ve düz hatlar boyunca belirli 

aralıklarla yerleştirilen çelik hat vanaları ile kontrol edilir. Vanaların aralık mesafesi 

hasar vb. durumda iki vana arası hacimde işletme basıncı altında bulunan gazın 

belirli sürede tahliye edilebilmesine göre belirlenir.  

Şebekenin geneline ait kapasite hesabında, basınç ve hız kontrollerinin yapıldığı 

simulasyon çalışmalarında ve de şebekenin yükünün hesaplanmasında, çelik hatlar 

üzerindeki bölge regülatörleri ve müşteri istasyonlarının doğalgaz çekiş değerleri 

toplamı esas alınır. Çelik hatların tasarımında minimum basınç 6 barg, maksimum 

hız ise 20 m/s alınır. Tasarımda seçilen çelik boru hattı çapı ve bu çaptan geçirilmesi 

istenen debi ilebasınç kayıp hesaplamaları yapılır ve  6 barg dan daha düşük şebeke 

uç nokta basıncı veya 20 m/s’den yüksek akış hızı ile karşılaşılması durumunda, boru 

çapı büyütülerek hesap yinelenir. 

İGDAŞ çelik hat şebekesi maksimum 25 barg, minimum 6 barg çalışma basıncına 

göre tasarlanmıştır. İGDAŞ çelik şebekesinde 4”-30” arası API 5L GrB standardında 

çelik borular kullanılmaktadır. Çelik hatlar kaynak noktaları olan RMS-A 

istasyonlarından şebekeye giriş noktalarında 30”-28” çaplarında, şebekenin uç 

noktalarına doğru daha düşük çaplarda tasarlanmıştır.  
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İGDAŞ çelik hat şebekesinde kullanılan borular en çok 25 barg çalışma basıncına 

göre seçilmiştir. İstanbul il sınırlarında yer alan 70 barg işletme basıncına sahip 

BOTAŞ ulusal iletim hattı ve 20 barg işletme basıncına sahip İGDAŞ çelik dağıtım 

şebekesi Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

3.3 Polietilen (PE) Dağıtım Hatları 

Bölge Regülatör istasyonlarından çıkan gazı konutlara, sanayi ve ticari tüketicilere 

taşıyan sistemdir. Ana taşıyıcı hatlardan iletilen (yüksek veya orta basınçta) gaz 

bölge regülatörleri ile dağıtım hatlarının basınç sınıfına (orta veya düşük) göre basınç 

düşümü ile dağıtım hatlarına ulaşır. Mevcut teknolojide orta ve düşük basınç dağıtım 

hatlarında PE borular kullanılmaktadır. Basınç düşürücü istasyonlarda belirli basınca 

düşürülen gaz şehrin cadde ve sokaklarına bu tür dağıtım hatları ile ulaştırılmaktadır. 

İGDAŞ PE dağıtım şebekesi maksimum 4 barg, minimum 1 barg çalışma basıncına 

göre tasarlanmış olup, şebekede 63, 110, 125 mm olmak üzere üç çapta PE boru 

kullanılmaktadır. 

3.4 PE Servis Hatları 

Poietilen (PE) servis hatları, PE dağıtım hatları ile tüketim sistemi iç tesisatı 

arasındaki ilişkiyi servis regülatörleri ile sağlayan, aynı basınç sınıfına sahip bina 

bağlantı hatlarıdır. Doğalgaz dağıtım sisteminin işletme ve maliyetinin oldukça 

büyük bir kısmını servis hatları oluşturmaktadır. Servis hatları duruma göre sanayi 

veya büyük tüketicinin istasyonunda veya bir binanın dış yüzüne veya zemine                   

(kaldırım vs.). yerleştirilen bir kutuda son bulur. İGDAŞ doğalgaz boru hattı şebekesi 

servis hatlarında PE 20 mm ve PE 32 mm olmak üzere iki çapta boru kullanılır. 

3.5  Bölge Regülatörleri 

Çelik iletim hatlarıyla 6-25 barg basınçta taşınan gaz bölge regülatörlerinde 1-4 barg 

basınç değerine düşürülerek PE şebekeye ulaştırılır. Ayrıca çelik şebeke yolu ile 

bölge regülatörlerine iletilen gaz bu ünitelerde filtre edilir. RMS-A istasyonları 

sonrası ilk kademe olduklarından dolayı bu istasyonlar ile çelik hattan beslenen 

müşteri istasyonlarına (çelik skid),  B tipi istasyon veya RMS-B istasyonu da denilir.
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Şekil 3.2  : BOTAŞ iletim hattı ve İGDAŞ çelik doğalgaz dağıtım şebekesi. 
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İGDAŞ şebekesinde Avrupa yakasını beslemek için 450, Anadolu yakasını beslemek 

için de yaklaşık 250 adet bölge regülatörü kullanılmaktadır.  

Bölge regülatörlerinin kapasitesi 5 000 m³/st olup arıza vb. durumda doğalgaz arz 

temininde bir aksamaya karşı her bir istasyon komşu bölgelerdeki bir veya iki 

istasyonla PE hatlar vasıtası ile bağlantılı olarak çalışmakta, kış aylarındaki en 

yüksek debide gaz çekişlerinde PE hatlar üzerindeki akış kontrol vanaları ile uygun 

yük dağılımı sağlanmaktadır.  

Bölge regülatörleri en düşük 6 barg giriş basıncında çalışabilmektedir. RMS-A 

istasyonlarından itibaren çelik şebeke ile bölge regülatörlerine iletilen doğalgazın 

basıncında,  şebekenin uç noktalarına ulaşması için kat ettiği mesafe ile orantılı 

olarak, kayıplar meydana gelmektedir. Bu durum özellikle Avrupa yakasındaki 

RMS-A istasyonlarına uzak mesafede yer alan bölge regülatörlerinde, yüksek 

çekişlerin yaşandığı kış aylarında artan gaz akış hızına bağlı olarak istasyondaki filtre 

değiştirme periyodunun kısalması gibi kritik işletme şartlarını oluşturabilmektedir.   

Bölge regülatörleri ana giriş vanası, filtre, regülatör, basınç göstergeleri, çıkış vanası 

gibi bölümlerden oluşur. İstasyonlarda bu ekipmanlar arıza durumu veya gaz arzı 

kesilmeksizin filtre değiştirme işlemi için  ilave bir by-pass hattı ile yedekli olarak 

tasarlanmıştır. Bölge regülatörleri doğalgaz giriş-çıkış sıcaklık ve basınç değerleri ile 

anlık ve belirli zaman aralığı için istasyondan geçen gaz debileri uzaktan algılama ve 

veri kontrol (SCADA) sisteminden izlenebilmekte ve kayıtları tutulmaktadır. 

3.6 Müşteri İstasyonları 

Çelik iletim veya PE dağıtım hatları ile taşınan gazın yüksek tüketimli sanayi-ticari 

faaliyet alanındaki müşterilere veya yüksek tüketime sahip site türü konutlara 

iletildiği istasyonlardır. Doğalgaz 6-20 barg gaz kullanım basıncındaki müşterilere 

çelik şebekeden beslenen müşteri istasyonları (çelik skid) ile, 1-4 barg gaz kullanım 

basıncındaki müşterilere de PE şebekeden beslenen müşteri istasyonları (PE skid) ile 

iletilir. 1 barg’dan düşük, örneğin 300 mbar gaz kullanım basıncındaki müşteriler 

için ilk istasyona ilave olarak 2. kademe basınç düşümünü sağlayan ilave istasyon 

kullanılır. İGDAŞ şebekesinde çelik ve PE hattan gaz alan müşteri istasyonlarında 

gazın filtre edilmesine ek olarak kullanım basıncı ölçümü ve kapasiteye göre “rotary” 

veya “türbinmetre” tipi sayaçlarla hacimsel debi ölçümü gerçekleştirilir.  
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Sayaçtan ölçülen debi sayaç üzerindeki korrektör cihazı ile standart koşullara basınç 

ve sıcaklık düzeltmesi yapılmak sureti ile, gaz tüketim faturasına esas oluşturacak 

hale çevrilir. İGDAŞ’ın şebeke büyüklükleri Çizelge 3.2’de verilmiştir. 

Çizelge 3.2  : İGDAŞ şebeke büyüklükleri (Nisan 2010 itibari ile). 

ŞEBEKE ELEMANI 
AVRUPA                 

YAKASI 

ANADOLU 

YAKASI 
TOPLAM 

BORU  TİPİ 
BORU  BOYU             

(m) 

BORU  BOYU 

(m) 

BORU  BOYU               

(m) 

2" ÇELİK 173 499 672 
4" ÇELİK 100 902 46 872 147 774 
6" ÇELİK 216 754 153 784 370 538 
8" ÇELİK 148 251 107 137 255 388 
12" ÇELİK 188 516   74 115 262 632 
16" ÇELİK 11 211    83 656  94 866 
20" ÇELİK 59 399    60 319          119 719 
24" ÇELİK 97 451           48 395          139 140 
28" ÇELİK 19 745 150 19 751 
30" ÇELİK 58 646    28 071 86 725 

ÇELİK İLETİM 
HATTI TOPLAM 

89 432 602 845 1 497 167 

BORU  TİPİ 
BORU  BOYU            

(m) 

BORU  BOYU      

(m) 

BORU  BOYU            

(m) 

PE 125 291 661 230 610 522 271 
PE 110 2 406 627 1 710 863 4 117 491 
PE  63 4 095 803 3 604 800 7 700 603 

PE DAĞITIM HATTI 

TOPLAM 
6 794 092 5 546 274 12 340 366 

BORU  TİPİ 
BORU  BOYU             

(m) 

BORU  BOYU 

(m) 

BORU BOYU           

(m) 

PE 32 298 813 162 292 461 105  
PE 20 1 495 316 1 185 100 2 680 416 

PE SERVİS HATTI 
TOPLAM 

1 794 129 1 347 392 3 141 521 

SERVİS KUTULARI 
S. KUTUSU                        

(adet) 

S.KUTUSU                        

(adet) 

S. KUTUSU                       

(adet) 

SERVİS KUTULARI 
TOPLAM 

390 000 287 000 677 000 

VANA TİPİ VANA (adet) VAN (adet) VANA(adet) 

PE VANALAR 9 402 5 309 14 711 
ÇELİK VANALAR 1 415 835 2 250 

VANALAR TOPLAM 10 817 6 144 16 961 

İSTASYON TİPİ 
İSTASYON           

(adet) 
İSTASYON (adet) 

İSTASYON             
(adet) 

ÇELİK-PE SKİD 462 132 594 
BÖLGE 

REGÜLATÖRÜ 
454 258 712 

RMS-A 6 4 10 
İSTASYONLAR 

TOPLAM 
953 443 1 396 
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4. İGDAŞ ŞEBEKESİ TÜKETİM-ABONE BİLGİLERİ  

İGDAŞ şebekesi  Nisan 2010 itibari ile sanayi hariç 4 234 000 abone sayısına 

ulaşmıştır. 2009 yılı sonu itibari ile sanayi abonesi hariç ulaşılan 4 190 000 abone 

sayısının dağılımı Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1’de, yine 2009 sonu itibari ile yıllık           

800 bin Sm³ ve üzeri doğalgaz tüketimine sahip serbest tüketici konumundaki sanayi 

kuruluşu ve yıllık 800 bin Sm³ altı miktarda doğalgaz tüketimine sahip serbest 

olmayan tüketici konumundaki sanayi kuruluşlarının sayıları Çizelge 4.2 ve             

Şekil 4.2’de verilmiştir. 

                               Çizelge 4.1  : İGDAŞ abone portföyü [13]. 

ABONE PORTFÖYÜ 
(Sanayi Hariç) 

BİRİM 
(B.B.S.) 

DAĞILIM 
(%) 

  MESKEN 3.404.903 % 81.26 

  TİCARİ 556.002 % 13.27 

  RESMİ KURUM 140.948 % 3.36 

  SERBEST TÜKETİCİ 71.514 % 1.70 

  DİĞER KULLANICILAR 
  (ibadethane, müze, hayır kurumu vs.) 16.505 % 0.40 

GENEL TOPLAM 4 189 872 % 100.00 

 

 

Şekil 4.1  : İGDAŞ abone portföyü. 
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Çizelge 4.1’de verilen Bağımsız Bölüm Sayısı (B.B.S.), “Isınma amaçlı doğalgaz 

kullanımı olan konut ve ticarethanelerde ilk 200 m² ısıtma alanı için 1 birim, fazlası 

her 100 m² ısıtma alanı için ilave 1 birim kabul edilerek hesap edilen ve aboneliğe 

esas teşkil eden daire, dükkan sayısı” olarak tanımlanmaktadır. 

 

     Çizelge 4.2  : İGDAŞ serbest ve serbest olmayan sanayi abone sayıları [13]. 

2009 SONU ADET 
TÜKETİM 
   (Sm³/yıl) 

SANAYİ (SERBEST TÜKETİCİ) 209 445 302 520 

SANAYİ (SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİ) 720 169 767 293 

GENEL TOPLAM 929 615 069 813 

 

 

Şekil 4.2  : İGDAŞ serbest ve serbest olmayan sanayi abone sayıları [13]. 

İGDAŞ şebekesinin 2004-2009 yılları arası serbest tüketici konumundaki sanayi gaz 

tüketimi Şekil 4.3’de, yine 2004-2009 yılları arası ortalama evsel birim doğalgaz 

tüketimi Şekil 4.4’de gösterilmektedir. Çizelge 4.3’de ise şebekenin genel olarak 

doğalgaz çekiş ve abone bilgileri verilmiştir. 

Çizelge 4.3 incelendiğinde 2006-2009 yılları arası doğalgaz kullanıcı sayısı yıllık 

ortalama % 8.8 arttığı halde şebekenin genelindeki doğalgaz tüketiminin yıllık 

ortalama % 2.4 mertebesinde düştüğü gözlenmektedir. Abone sayısının artmasına 

rağmen tüketimdeki düşüşün enerji fiyatlarının artışından kaynaklandığı tahmin 
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edilmekte, bu sebeple gelecek yıllara ait doğalgaz tüketiminde de abone sayısının 

artışına paralel bir yükseliş beklenmemektedir. 

 

Şekil 4.3  : İGDAŞ yıllara göre sanayi gaz tüketimi  [13]. 

 

Şekil 4.4 İGDAŞ yıllık ortalama evsel birim gaz tüketimi [13].
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                                         Çizelge 4.3  : İGDAŞ şebekesi 2004-2009 yılları arası doğalgaz tüketim ve abone bilgileri [13]. 

ŞEBEKE VERİLERİ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TOPLAM RMS ÇEKİŞLERİ (Milyon Sm³) 3 000 3 720 4 127 4 050 3 950 3 831 

AVRUPA RMS ÇEKİŞLERİ (Milyon Sm³) 1 944 2 410 2 646 2 590 2 496 2 335 

AVRUPA RMS /TOPLAM RMS ÇEKİŞ 
ORANI (%) 

64.08 64.78 64.11 63.85 63.95 63.00 

EVSEL TÜKETİM (Milyon Sm³) 2 390 3 040 3 400 3 430 3 460 3 386 

SERBEST TÜKETİCİ KONUMUNDAKİ 
SANAYİ TÜKETİMİ (Milyon Sm³) 

610 680 725 620 490 445 

YIL SONU İTİBARİYLE TOPLAM GAZ 
KULLANICI (Milyon B.B.S.) 

2.29 2.67 3.00 3.32 3.62 3.87 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE GAZ KULLANICI 
ARTIŞI (%) 

11.93 16.59 12.35 10.66 9.03 6.90 

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE  GAZ ÇEKİŞ 
ARTIŞI (%) 

10.83 24.11 10.94 -1.86 -2.46           -3.01 
 

YILLIK ORTALAMA EVSEL BİRİM 
TÜKETİM  (Sm3) 

1.043 1.142 1.133 1.033 956 875 
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Çizelge 4.4 ve Şekil 4.5’de, yine 2004-2010 yılları arası en yüksek debide doğalgaz 

çekişlerinin gerçekleştiği günlere ait abone, tüketim ve günlük ortalama sıcaklık 

bilgileri gösterilmektedir [13]. 

 

Çizelge 4.4  : İGDAŞ 2004-2009 yılları arası maksimum doğalgaz çekiş günleri [13]. 

 

 

 

Şekil 4.5  : İGDAŞ son 6 yıla ait en soğuk günlerdeki gaz tüketimi [13].

TARİH 

TOPLAM 
RMS 

ÇEKİŞLERİ 
(Milyon 

Sm³/gün) 

 AVRUPA RMS 
ÇEKİŞLERİ 

(Milyon 
Sm³/gün) 

TOPLAM 
SERBEST TÜK. 
HARİÇ ÇEKİŞ 

(Milyon Sm³/gün) 

SANAYİ 
ÇEKİŞİ 
(Milyon 

Sm³/gün) 

GAZ 
KULLANICI   

(B.B.S.) 

BİRİM 
ÇEKİŞ 

(Sm³/gün) 

GÜNLÜK 
ORTALAMA 
SICAKLIK                

(C˚) 

13.02.2004 22.91 11.68 20.90 2.01 1.97 10.61 -4.5 

07.02.2005 28.12 17.56 25.92 2.20 2.32 11.17 -0.2 

26.01.2006 32.39 20.26 31.05 1.34 2.68 11.58 -1.2 

05.02.2007 26.66 16.57 24.65 2.01 3.02 8.16 3.0 

18.02.2008 35.35 21.63 33.00 2.35 3.36 9.82 -1.6 

26.02.2009 28.25 17.16 25.43 2.82 3.66 6.94 3.8 

25.01.2010 37.27 22.71 35.78 1.49 3.89 9.19 -2.4 
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5.  İGDAŞ’IN TPAO DEPOLAMA TESİSLERİNDEN BESLENMESİ  

5.1 Depolamanın Gerekliliği 

Doğal gaz iletim ve dağıtım şirketleri kış aylarında konut ısıtmasının gerektirdiği 

talep artışı, ayrıca büyük sanayi kuruluşlarının gaz ihtiyaçları dolayısıyla mevsimlik 

olarak değişken bir gaz talebi ile karşılaşmaktadır. Dağıtım/iletim boru hattının 

oluşabilecek bu tür bir en yüksek çekiş durumuna cevap verebilecek kapasitede 

inşaası gereksiz ve yüklü bir maliyeti beraberinde getirmekte, pratikte bu durum 

sanayi kesimine olan gaz arzında kışın kesintiye gitmekle kısmi olarak 

çözülmektedir. Pek çok ülkede ise talepteki bu değişim belirli miktarlardaki gazın 

yaz aylarında yeraltında depolanarak, kış aylarında mevcut boru hattına verilmesiyle 

karşılanmaktadır [9,12]. 

İstanbul gaz dağıtım şebekesi için planlanan depolama faaliyeti kapsamında İGDAŞ, 

TPAO Değirmenköy ve Kuzey Marmara doğalgaz depolarından iki şekilde 

faydalanabilecektir. Bunlar, mevcut BOTAŞ hattından sağlanan kapasitenin kısmen 

sınırlanması halinde ilave kapasite artışının sağlanması ve hatta gaz kesintisi halinde 

şebekenin kısmen depolardan beslenmesi olarak özetlenebilir.  

5.1.1 BOTAŞ hattına ilave olarak Avrupa yakası için kapasite artışı sağlanması 

İGDAŞ’ın doğalgaz dağıtım hizmeti verdiği İstanbul il sınırları içerisinde doğalgaz 

dağıtım ağının her yıl genişlemesi, abone ve gaz kullanıcı sayısının artması, buna 

bağlı olarak da gaz tüketiminin geçmişe göre artış göstermesi nedeni ile, mevcut 

çelik hatlarda özellikle uç noktalarda kış mevsiminde basınç düşüklüğü problemi 

yaşanmaktadır. RMS-A istasyonlarının coğrafik olarak her iki yakada şehrin giriş  

(Esenyurt) ve çıkış noktalarında (Pendik)  olması nedeni ile, uç noktalarda kapasiteye 

bağlı olmayan basınç düşüklüğü yaşanmaktadır.  

Kış aylarındaki en yüksek çekişlerde  basınç düşüklüğü nedeniyle hatlardaki gaz akış 

hızı artmakta, yüksek akış hızına bağlı sürtünme sebebiyle akış halinde boru hattı iç 

yüzeyinde mikro düzeyde aşınma meydana gelebilmektedir. Bu durum çelik 

şebekenin uç noktalarında kirliliğin artmasına sebebiyet vererek, çelik şebekeden 
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beslenen bölge regülatörleri veya müşteri istasyonlarında filtre değişim periyodunun 

kısalması gibi  işletme problemlerini meydana getirmektedir.  

Özellikle İstanbul Avrupa yakasının uç kesiminde yer alan ve doğalgaz tüketiminin 

yüksek olduğu Sarıyer, Şişli, Beşiktaş ilçelerinde meydana gelen basınç düşüklüğünü 

kısmen önlemek ve kaynak noktasındaki gazın (Esenyurt) uç tüketim noktalarına 

transferi yolu ile kapasite dengesinin sağlanması maksadı ile şehrin kuzey 

kesiminden 30” çapında Küçükçekmece-Sarıyer çelik loop hattı tasarlanarak 2008 

yılında devreye alınmıştır. Söz konusu hattan Gaziosmanpaşa, Kemerburgaz ve 

Bahçeköy bölgelerindeki mevcut 3 adet 12” hatta yapılan bağlantı ile şehrin merkezi 

kısmındaki hatlar ile loop oluşturulmuştur. 

Şebekenin maksimum çekişlerin yaşandığı kış aylarında uç nokta basıncının kritik 

seviye olan 6 barg değerine düşmemesi için RMS-A istasyonlarının çıkış basıncı 

değerleri 20 barg dan 23 barg seviyelerine yükseltilmektedir. 

Türkiye’de meteorolojik verilere bağlı olarak doğalgaz dağıtım yapılan tüm illerde 

düşük hava sıcaklığı yaşandığında doğalgaz çekişi yurt genelinde yükselmekte, bu 

durumda BOTAŞ ulusal iletim hattında basınç düşüklüğü meydana gelmektedir. 

Nitekim 35-75 barg çalışma basıncına sahip hatta ait basıncın 2008 kış döneminde 

İstanbul Esenyurt ve Ambarlı RMS-A istasyonları girişinde 38 barg değerine kadar 

düştüğü gözlemlenmiştir. BOTAŞ ana hattında bahsi geçen basınç değerlerine 

ulaşıldığında, istasyon kapasitesi giriş-çıkış basınç farkı ile doğru orantılı olarak 

tasarlanmış RMS-A istasyonlarından Avrupa yakası için şebekenin ihtiyacı olan  

debide ve  çıkış basıncında gaz arzı sağlanamamaktadır.  

Bu sebeple en yüksek debide gaz çekiş dönemlerinde BOTAŞ hattından sağlanan 

kapasiteye ilave olarak TPAO Silivri depolarından RMS-A istasyonları çıkış 

hatlarına çekilecek münferit bir iletim hattı ile Avrupa yakası dağıtım şebekesinin 

beslenebileceği ön görülmektedir. 

 İGDAŞ şebekesine TPAO depolama tesislerinden gaz arzı sağlanması durumunda, 

BOTAŞ iletim hattından aynı miktarda daha az gaz arzı sağlayabilecek, ayrıca 

depolama tesislerinden basınçlandırılarak BOTAŞ iletim hattına verilen gazın             

RMS-A istasyonlarında tekrar basınç düşürülme işlemine gerek kalmayacaktır. 
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5.1.2. BOTAŞ hattında kesinti halinde Avrupa yakası şebekesinin beslenmesi.  

Rusya’dan Balkan ülkeleri üzerinden Türkiye’ye ulaşan BOTAŞ ulusal iletim 

hattındaki gaz arzı, uluslar arası anlaşmazlıklar sonucu zaman zaman kesintiye 

uğrayabilmektedir. Nitekim 2008 Ocak ayında Ukrayna ile yaşanan kriz sebebiyle bu 

hattan günlük 42 Milyon Sm³ düzeyinde olan gaz arzı geçici bir süre ile 

durdurulmuştur. 

Türkiye’de doğalgaz çekişlerinin hava şartlarına bağlı olarak yüksek seyrettiği bu 

dönemde İstanbul’u da besleyen BOTAŞ batı iletim hattından gaz akışı, Marmara 

Ereğli LNG terminalindeki mevcut kapasite artışı ve TPAO Silivri depolama 

tesislerinden günlük 16.7 Milyon Sm³ kapasitede doğalgaz arzı ile kısmi olarak 

sağlanabilmiştir [4]. 

Aynı dönemde günlük 15 Milyon Sm³ düzeyinde gerçekleşen İstanbul Avrupa yakası 

ve günlük 10 Milyon Sm³ düzeyinde gerçekleşen Anadolu yakası dağıtım şebekesinin 

gaz ihtiyacı, BOTAŞ iletim hattı üzerinde bulunan Ambarlı bölgesindeki BOTAŞ 

kompresör istasyonunun ve aynı hattan beslenen EÜAŞ Ambarlı Doğalgaz Çevrim 

Santralinin devre dışı bırakılması neticesinde bu iki kaynaktan ancak 

sağlanabilmiştir.  

İGDAŞ’ın dağıtım şebekesinde İstanbul Avrupa ve Anadolu yakaları arası şebeke 

bağlantısı bulunmamaktadır. Esenyurt-Avcılar-Marmara Denizi-Pendik-Dolayoba-

Tuzla güzergahında yer alan BOTAŞ iletim hattındaki uluslararası anlaşmazlıklar 

veya hattın özellikle depremselliği yüksek, Marmara Denizi geçişi kesiminde 

oluşabilecek hasar durumunda, İstanbul Avrupa yakasının TPAO Silivri depolama 

tesislerinden beslenmesi gerekecek, Anadolu yakası ise BOTAŞ iletim hattının diğer 

illerle olan bağlantısı sayesinde kısmen de olsa beslenebilecektir. 

5.2 Depolardan Karşılanacak Doğalgaz Miktarının Belirlenmesi  

İGDAŞ Avrupa yakasının aylık ve yıllık bazda doğalgaz tüketimine ait bilgiler      

Şekil 5.1, Şekil 5.2 ve Şekil 5.3’de gösterilmiştir. Çizelge 4.4, Şekil 5.1, Şekil 5.2 ve 

Şekil 5.3 incelendiğinde Avrupa yakası için maksimum doğalgaz çekişlerinin Kasım-

Mart ayları arası ve aylık maksimum 500 Milyon Sm³, günlük ise maksimum 22.71 

Milyon Sm³ dolayında gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 5.1 : 2006 yılı aylara göre İstanbul tamamı ve Avrupa  yakası doğalgaz çekişleri [13]. 

 
 

 
 
        Şekil 5.2  : Yıllara göre aylık bazda Avrupa yakası doğalgaz çekişleri [13]. 
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       Şekil 5.3: Yıllara göre aylık bazda Avrupa yakası doğalgaz çekişleri [13]. 

Şebeke kayıtlarına göre Avrupa yakası için maksimum saatlik çekiş değeri ise 1.090 

Milyon Sm³ dolayında gerçekleşmiştir. Hava sıcaklığının -1 ˚C altında seyrettiği 

zaman dilimlerinde Türkiye’deki genel çekişe bağlı olarak BOTAŞ iletim hattında 

basınç değeri 38 barg değerlerine kadar düşmektedir. Bu durumda RMS-A 

kapasiteleri yeterli olsa dahi BOTAŞ iletim hattında kapasite sorunu yaşanmaktadır. 

En yüksek debide gaz çekişlerinde depolardan sağlanacak doğalgaz miktarının, 

temelde Avrupa yakası şebekesinde BOTAŞ hattındaki kesinti sebebiyle RMS-A 

istasyonlarının devre dışı kalması ve BOTAŞ hattında kapasite sorunu sebebiyle 

RMS-A çekişlerine ilaveten gaz arzı sağlanması kriterlerine göre oluşturulacak 

senaryolara göre simulasyon yapılarak belirlenmesi gerekmektedir. 

5.3  Depolama Tesisleri-İGDAŞ Şebekesi Bağlantı Hattı Yatırımı 

5.3.1 Hukuki durum 

18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre depolama faaliyeti 

yapacak olan tüzel kişiler, doğal gazın yer altı ve yer üstünde gaz veya LNG olarak 

depolanması faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, EPDK’dan lisans almak 

zorundadırlar. Söz konusu lisans olmaksızın depolama faaliyetinde bulunulması 

yasaktır. Lisans talebinde bulunan tüzel kişiler, çıkarılacak yönetmelikte yer alacak 

koşullara uymak mecburiyetindedirler.  
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Depolama lisansı almak için başvuran tüzel kişilerde; 

a.  Depolama yapacak teknik ve ekonomik yeterliliğe sahip olmak 

b.  Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin                          

eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işlemesine yardımcı olacak şekilde idare 

edeceklerini taahhüt etmek, 

c.  Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin sistem elverişli olduğu 

takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmete sunulacağını taahhüt etmek,  şartları 

aranır [17]. 

İGDAŞ, EPDK’dan aldığı lisans gereği İstanbul il sınırlarında doğalgaz dağıtım 

lisansına sahiptir. Halen Türkiye’de doğalgaz depolama lisansına yalnız TPAO ve 

BOTAŞ sahiptir. 

Bu nedenle İGDAŞ depolama tesislerinden faydalanmak üzere gerekli olan yatırımı 

üçüncü bir şirket üzerinden gerçekleştirmek durumundadır.  

5.3.2  TPAO tesisleri-İGDAŞ şebekesi bağlantı noktalarının  değerlendirilmesi                                                                                  

BOTAŞ yüksek basınçlı doğalgaz iletim hattı İstanbul il sınırları içinde Silivri, 

Büyükçekmece, Esenyurt, Ambarlı güzergahını takiben Marmara Denizi deniz geçişi 

ile Anadolu yakasına ulaşmaktadır. 

İGDAŞ, BOTAŞ iletim hattından Avrupa yakası için doğalgazı, öncelikle Silivri’de 

sonrasında ise sırası ile Esenyurt ve Ambarlı bölgelerine kurulmuş olan RMS-A 

istasyonları vasıtası ile alarak çelik dağıtım şebekesine gaz arzı sağlamaktadır.  

Silivri bölgesinin Avrupa yakasının uç kesiminde yer alması, bu bölgede doğalgaz 

tüketiminin nispeten düşük olması sebebiyle Silivri - Büyükçekmece arası yaklaşık 

40 km İGDAŞ çelik iletim hattı 8” - 12” çapta tasarlanmış ve inşa edilmiştir.  

Silivri-Büyükçekmece arası çelik şebeke iletim hattının tüketimin yüksek olduğu 

ilçeler ile mesafesi ve diğer RMS-A çıkışlarındaki mevcut 24”, 28” ve 30” 

çaplarındaki ana çelik hatlara göre daha düşük kapasitede olması sebebiyle, TPAO 

depolama tesislerinin İGDAŞ şebekesine bağlantısının Silivri haricindeki diğer 

RMS-A çıkış noktalarına yapılması uygun görülmektedir. 

Avrupa yakasına gaz arzı sağlayan İGDAŞ RMS-A istasyonları, bu istasyonlardan 

beslenen ana çelik hat ve bağlantıları Şekil 5.4’de gösterilmiştir. 
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Silivri bölgesi sonrasında Esenyurt bölgesinde maksimum 1 Milyon Sm³/st 

kapasitede gaz arzı sağlayabilen, aynı alan içerisine inşa edilmiş toplam 3 adet 

mevcut RMS-A istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonların çıkışındaki 1 adet 30” ,             

1 adet 28” ve 1 adet 24”ana çelik hatlar vasıtası ile şebekeye gaz arzı sağlanmaktadır. 

Esenyurt RMS-A sonrasındaki diğer dağıtım noktası olan Ambarlı RMS-A 

istasyonundan maksimum 300 000 Sm³/st debide yine Esenyurt RMS-A ‘dan 

beslenen 30” ve 24” ana hatlara gaz arzı sağlanmaktadır.  

Artan abone ve gaz kullanıcı sayısına bağlı olarak RMS-A kapasitesinin arttırılması, 

ayrıca mevcut RMS-A istasyonlarının arıza durumuna karşı yedeklenmesi maksadı 

ile İGDAŞ tarafından 2009 yılı için yine Esenyurt bölgesinde mevcut RMS-A 

istasyonlarından daha önceki bir bölgede 600 000 Sm³/st + 300 000 Sm³/st (yedek) 

kapasiteli yeni bir RMS-A istasyonu inşasına başlanmış bulunmaktadır. (Şekil 5.4) 

Yine Şekil 5.4’de görüldüğü gibi, söz konusu istasyonun çıkış hattı 30” çapta 

tasarlanmış ve doğrudan mevcut Esenyurt RMS-A istasyonundan beslenen ve 

Avrupa yakasını gaz arzı sağlayan en büyük kapasitedeki 30” ana çelik hatta 

bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca inşası devam eden yeni RMS-A istasyonunun çıkış 

hattı üzerinde TPAO Silivri depolarından beslenmeye yönelik 30” branşman 

bırakılması planlanmaktadır.  

İGDAŞ şebekesindeki RMS-A istasyonlarından beslenen 24”, 28” ve 30” ana çelik 

hatların alternatif beslemenin oluşturulması sebebiyle şebekenin iç noktalarında 

birbiri ile bağlantısı (loop) bulunmaktadır.  Bu sebeple TPAO Silivri depolarından 

İGDAŞ şebekesine bağlantının öncelikle, diğer RMS-A istasyonlarına göre depolama 

tesislerine daha yakın mesafedeki yapımı devam eden Esenyurt RMS-A istasyonu 

çıkışındaki mevcut 30” branşman noktasına yapılması değerlendirilecektir. 

5.3.3 Bağlantı hattı güzergahı  

Türkiye genelindeki 70 bar işletme basıncına sahip BOTAŞ ana iletim hat 

güzergahları için, hatta herhangi bir hasar durumunda çevreye etkisinin minimum 

düzeyde tutulması amacı ile nüfus yoğunluğunun az, şehir merkezleri haricindeki 

üzerinde motorlu taşıtlar vb. trafiğinin olmadığı çoğunlukla orman alanı vasfındaki 

araziler seçilmiştir. TPAO depolama tesisleri-İGDAŞ Avrupa yakası şebeke bağlantı 

hattı güzergahı da boru hattı 20 bar işletme basıncına sahip İGDAŞ çelik şebeke 

hatlarından yüksek basınçta tasarlanacağından, BOTAŞ ana iletim hat güzergahları 
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ile aynı vasıfta olmalıdır. 

TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy depolama tesislerinin BOTAŞ hattına 

bağlantısını sağlayan Ortak Tesisin 2009 yılı için yatırımı planlanan Esenyurt           

RMS-A istasyonuna mesafesi yaklaşık 62 km’dir.  

İGDAŞ’ın kamulaştırma yetkisinin olmaması sebebiyle bağlantı hattı için Silivri ve 

Büyükçekmece ilçelerinin kuzeyinden geçen BOTAŞ iletim hattı boyunca uzanan 

BOTAŞ’a ait 70 metrelik kamulaştırma bandı en uygun güzergah olarak 

düşünülmüştür. (Şekil 5.5)  
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Şekil  5.4:  İGDAŞ Avrupa yakası RMS-A istasyonları ve ana çelik hat bağlantıları.
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Şekil-5.5  : TPAO depolama tesisleri-İGDAŞ şebeke bağlantısı. 



45 
 

6.  DEPOLAMA TESİSLERİ-İGDAŞ ŞEBEKESİ SİMULASYON  

     ÇALIŞMALARI 

6.1 Dağıtım Şebekesi Analiz Yöntemleri ve SyneGEE Gas Yazılım Programı 

Uygun şebeke tasarımı, gaz dağıtım şirketlerinin ortak değer ve hedeflerinden biri 

olan kesintisiz gaz arzı sağlamanın en önemli koşuludur. Bu koşulu gerçekleştirmek 

amacıyla yapılan şebeke projelerinin ekonomik olması zorunluluğu da yine 

şirketlerin ticari başarılarını önemli ölçüde etkilemektedir.  

Uygulamada bu iki kıstas birbirlerini negatif yönde etkilemekte, yani müşterilerine 

gaz arzı açısından sorunsuz şebeke şirket için ekonomik olmamakta, ekonomik 

kıstası uygun olan şebeke gaz arzında sorun çıkarabilmektedir. Bu nedenle şebeke 

projeleri üretilirken mühendisliğin önündeki temel ve birbirine zıt bu ölçüler dengesi 

kurulmak zorundadır. 

Doğalgaz şebeke tasarımı fiziksel büyüklükler (tüketim, basınç, çap, hız, uzunluk) 

üzerine yapılandığı için, teknik ve yasal (EPDK) zorunluluklar gaz hesaplama 

yazılımı kullanmayı gerekli kılmaktadır. Çelik ve PE hat şebekelerine ait fiziksel 

büyüklüklerin hesabını yapması ve şebeke dizaynını yönlendirmesi şeklinde işlevini 

özetleyebileceğimiz gaz hesaplama programı olarak, İGDAŞ’da SynerGEE Gas (4.3 

version) programı kullanılmaktadır [14]. 

Türkiye’de doğalgaz dağıtımında, Türkiye Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 

(EPDK) tarafından belirlenmiş kanun ve yönetmeliklere uyulması gerekmektedir. 

Uluslararası kriterlere GÖRE, gazın hızı 25 m/s’yi geçmemeli, kriz anlarında                     

30-35 m/s hıza izin verilmelidir. Örneğin İGDAŞ çelik hatlarında minimum 6 barg, 

polietilen hatlarda ise minimum 1.5 barg değerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak 

6 barg sınır bir değer olduğundan, pratikte minimum 10 barg değerinin 

sağlanabilmesi önerilir. 

Doğalgaz şebekelerinin simulasyonunda çeşitli amaçlar, örneğin düşük sınıf basıncı 

veya yüksek basınç sınıfı vb. için farklı akış modelleri kullanılabilmektedir. 

SynerGEE Gas programında kullanılabilen akış modelleri 
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Fundamental with flow-dependent friction (FM) 

Fundamental with consant friction factor (FD) 

General (GP) 

IGT distribution (IG) 

Mueller (MU) 

Panhandle A (PA), Panhandle B (PB) 

Spitzglass (high pressure) (SP), Spitzglass (low pressure) (SL) 

Weymouth (WE) vb. 
 
olarak sıralanabilir. İGDAŞ’da çelik ve PE şebeke analizinde ise sürtünmenin akışa 

bağlı değişiminin de göz önüne alındığı aşağıda verilen (FM) formülü kullanılması 

tercih edilmiştir. Uygulamada boru hattı verimliliği (e) 1 olarak alınmaktadır. 

 

                     

Burada; 

D  = boru iç çapı  (inç) 

e  = boru hattı verimliliği  (boyutsuz) 

f  = boru hattı sürtünme katsayısı  (boyutsuz) 

G  = gaz özgül yoğunluğu  (boyutsuz) 

h1  = akış başlangıç noktası yüksekliği  (ft) 

h2 = akış sonu noktası yüksekliği (ft)  

L  = boru uzunluğu  (mil)  

n  = paralel ilave boru sayısı  (boyutsuz) 

P1 = akış başlangıç nod basıncı  (psia)  

P2 = akış sonu nod basıncı (psia)  

Pa = ortalama boru hattı basıncı  (psia) 

Pb = standart basınç  (psia)  

Q  = debi  (SCFD)  

Ta = ortalama akış sıcaklığı  (˚R) 

Tb = standart sıcaklık  (˚R) 

Z  = gaz sapma faktörü  (boyutsuz) 

(6.1) 
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Gaz dağıtım şebekesi simulasyon işlemlerinde;  

a. Hesap yapılacak bölgenin atmosfer basıncı, hava sıcaklığı ve denizden yükseklik 

bilgileri; 

b. Boruların pürüzlülük, sertlik değeri , sürtünme katsayısı bilgileri; 

c. Gazın iç enerjisi, özgül yoğunluk, CO2 değeri, akma direnci , sıcaklık ve ısı 

katsayısı vb. 

bilgilerinin girilmesi gereklidir. Mevcut hatlarda değişken değerler olarak; 

a. Boruların metraj bilgisi;  (GIS veritabanlı program üzerinden  sistemindeki 

boruların, gaz hesaplama programına ülke koordinat sisteminde belirli bir 

ölçekte aktarılması) 

b. Boruların iç çap bilgisi; 

c. Gazın sisteme giriş basıncı (çelik hatlar için RMS-A çıkış basınç değerleri);  

d. Gaz tüketim noktalarındaki tüketim değerleri (çelik hatlar  için müşteri istasyonu 

ve bölge regülatörü çekiş değeri) gereklidir. 

Şekil-6.1 SynerGEE Gas program algoritması örneğinde görüldüğü gibi kırmızı 

çerçeve içerisinde gösterilen veriler analiz programına girilmektedir.  

Burada, Çıkış basıncı 20 barg olarak girilen bir RMS-A istasyonundan beslenen 20” 

çapta bir çelik boru hattı üzerinde istasyondan  560.11  m uzaklıkta yer alan ve                 

10 000 Sm³/st debide tüketime sahip bir fabrikanın girişinde gaz basıncının, (tüketim 

ve güzergah boyunca basınç kaybından dolayı) 19.999 barg değerine düştüğü, boru 

hattındaki gaz akış hızının ise 0.7 m/s değerinde gerçekleştiği görülmektedir. Gaz 

akış hızı 20 m/s altında olduğundan sistem doğru tasarlanmıştır. 

20 barg çıkış basıncında otomatik olarak çap belirlenebilmesi için tüketim ve mesafe 

bilgisinin programa girilmesi yeterlidir. 

 

                            Şekil 6.1   : SynerGEE Gas program algoritması. 

 



48 
 

 

Programda çıktı olarak;  

• Gazın akış yönü 

• Gazın hızı 

• Her noktadaki basınç değeri  

• Hatta giriş noktasındaki toplam çekiş 

değerleri hesaplanır. Bu verilerle değerlendirilen tüm senaryolar (boru üzerindeki 

metre başına düşen basınç veya basınç farklılıklarının farklı renklendirilebilmesi 

gibi) grafik olarak görülebilmekte, rapor haline de getirilebilmektedir. 

Gaz dağıtım şebekesi analizlerinde tasarım ve eş-zaman kullanım faktörlerinin hesabı 

da önem arz etmektedir. Eş zaman kullanım faktörü, bir grup, sınıf veya sistem için 

birçok bileşene bağlı olarak ön görülen bireysel maksimum taleplerin toplamının fiili 

olarak gerçekleşen maksimum talebe oranıdır [8]. 

Tasarım faktörü ise, doğalgaz dağıtım şebekelerinde ısıtma ve ısıtma dışı tüm 

birimler için birim (B.B.S.) başına düşen maksimum saatlik tüketim değeridir.  

Aşağıda Tasarım ve Eş-zaman kullanım faktörünün belirlenmesine dair örnek bir 

uygulama yer almaktadır: 

Örnek olarak, B-002 (Sarıyer-Büyükdere) Bölge Regülatörüne Ait Tasarım ve Eş-

zaman kullanım faktörlerini aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz..  

B-002 regülatörü, sanayi müşterileri tüketimlerinin sıcaklığa bağlı olmaması 

sebebiyle sadece bireysel konut (merkezi olmayan) kombi kullanıcıları bulunan ve 

sanayi müşterileri bulunmayan bir istasyondur.   

Bunun yanı sıra, mevcut B-002 regülatör sisteminin yaşanabilecek en soğuk günlerde 

oluşacak maksimum talebi karşılayıp karşılayamayacağı veya daha ne kadar aboneye 

gaz sağlayabileceği de eş-zaman kullanım faktörü sayesinde belirlenmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle tasarım katsayısının hesabı için SCADA sisteminden 

örnekleme olarak B-002 bölge regülatör istasyonuna ait yıllık gün içinde oluşan 

saatlik çekiş, günlük çekiş değerlerinden oluşan yıl boyunca elde edilen debi 

değerleri incelenmiştir. Öncelikle İGDAŞ AS-400 abone bilgi sisteminden Bölge 

Regülatörüne ait abone veri tabanından bölgedeki kullanıcı özellikleri ve yıllara göre 

gaz kullanıcı sayıları elde edilmiştir. 



49 
 

Yük faktörlerinin hesaplanmasında kullanılmak üzere B-002 Regülatörünün 2008 

yılının en soğuk günündeki İGDAŞ Scada Şefliği tarafından ölçülen saatlik doğalgaz 

tüketim değerleri Çizelge 6.1’de sunulmuş ve grafiğe dökülmüştür. (Şekil 6.2) 

Çizelge 6.1 : B-002 Bölge Regülatörü 18 Şubat 2008 doğalgaz tüketim değerleri. 

SAAT 
TÜKETİM 

(Sm³/st) 

1:00 1 646.77 

2:00 1 379.40 

3:00 1 657.56 

4:00 1 507.99 

5:00 1 949.78 

6:00 1 840.67 

7:00 2 213.79 

8:00 2 329.11 

9:00 2 700.24 

10:00 3 129.53 

11:00 2 029.61 

12:00 3 237.99 

13:00 2 944.89 

14:00 2 949.76 

15:00 2 571.33 

16:00 2 509.18 

17:00 1 938.45 

18:00 2 518.96 

19:00 2 340.75 

20:00 2 983.49 

21:00 2 173.13 

22:00 2 214.14 

23:00 2 201.03 

0:00 1 789.66 

TOPLAM 54 557.21 
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     Şekil 6.2 :  B-002 Bölge Regülatörü 18 Şubat 2008 doğalgaz tüketim değerleri 

Eş zaman kullanım faktörünün hesaplanması için SCADA sisteminden B-002 B.R. 

(bölge regülatörü) için alınan ve meteorolojik verilere göre 2008 yılının en soğuk 

gününde okunan çekiş değerleri kullanılmaktadır. Bu değer 18 Şubat 2008 ‘de            

3 238 Sm3/st olmuştur. (Çizelge 5.1’de kırmızı renkli yazılı) Bu okunan saatlik 

maksimum yük miktarı gaz kullanıcı sayısı değerine bölündüğünde gaz kullanıcı 

başına tepe tüketim değeri hesaplanacaktır. İGDAŞ Pazarlama ve Müşteriler 

Müdürlüğünden alınan B-002 B.R. için 18 Şubat 2008 tarihli gaz kullanıcı          

sayısı 5 667’dir.  

Gaz kullanıcı başına düşen; ölçülen maksimum saatlik yük değeri,  

(MSYD)ölçülen  = 3 238 / 5 667  =  0.57 Sm3/ st                                                      (6.2)                                         

olarak bulunur. Oysaki bu bölge için daha önce ön görülen gaz kullanıcı başına 

düşen maksimum saatlik yük değeri, İGDAŞ doğalgaz dağıtım şebekesinde 

kullanılan bölge regülatörlerinin tasarım değerleri yani şebekeye maksimum 

doğalgaz arz verme kapasitesi 8 000 Sm3/st olarak kabul edilerek, 

 

(MSYD)öngürülen = 8 000 Sm3/st (B.R. maks. kapasitesi) / 5 667  = 1.41 Sm3/st     (6.3)  

olarak bulunmuştur. Bu yük değeri kullanılarak, eş zaman kullanım faktörü de 

izleyen hesaplama ile elde edilir. 
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1.41 (MSYD)öngürülen / 0.57 (MSYD)ölçülen  = 0.41                                                   (6.4) 

Hesaplanan  0.41 değeri eş zaman kullanım faktörünün hesaplanmasında kullanılan  

0.57 değeri tasarım faktörünü ifade etmektedir. 

6.2. Tüketim Senaryoları ve Simulasyon Sonuçları 

6.2.1 Tüketim senaryoları ve simulasyon paramatreleri 

TPAO Kuzey Marmara ve Değirmenköy depolama tesislerinden İGDAŞ Avrupa 

yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin beslenmesi için SynerGEE Gas analiz 

programında yapılan simulasyonlar için varsayılan kabuller ve tüketim senaryolarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

1)  İGDAŞ’ın Avrupa yakası için şu ana kadar gerçekleşmiş en yüksek debide 

gaz çekiş değeri 1 090 000 Sm3/st’dir. İGDAŞ’ın mevcut ve alınması 

muhtemel abone sayısı projeksiyonuna göre 2013 yılı ön görüsü                                      

1 280 000  Sm3/st’dir. 

2)   2013 yılı ön görülen pik çekiş ön görüsündeki sanayi tüketiminin payı                  

161 000 Sm3/st, evsel ve ticari tüketiminin payı ise 1 119 000 Sm3/st’dir.  

3)   İGDAŞ çelik şebekesinde kullanılan en yüksek boru çapı 30”dir. TPAO 

Depolama Tesisleri-İGDAŞ şebekesi arası çekilecek boru hattının halihazırda 

tamirat, bakım gibi işletme faaliyetleri için uygun  donanım varlığı, ayrıca 

depolama hattının gerektiği halde şebeke transfer hattı olarak kullanılması 

gibi sebeplerden maksimum 30” çapta çekilmesi uygun görülmüştür. 

4)  BOTAŞ hattında kısmi kapasite yetersizliği sonucu, TPAO depolarından ilave 

kapasite artışına yönelik gaz arzı sağlanma senaryolarında devrede olacak 

RMS-A istasyonları çıkış basınçlarının 23-25 barg aralığına set edildiği 

varsayılmıştır. 

5)  TPAO depolarından doğalgazın bağlantı hattına veriliş basıncının 25 bar,           

30 bar, 40 bar ve 50 bar üstü duruma göre farklı senaryolar incelenmiştir. 

6)  Tüm senaryolara ait hesaplamalarda TPAO depoları - İGDAŞ Avrupa yakası 

şebeke bağlantısının, 30” bağlantı hattının yalnız Esenyurt 600 000 Sm3/h 

kapasitedeki RMS-A istasyonu çıkışında planlanan 30” branşman noktası 
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bağlantısı ile gerçekleştirildiği varsayılmıştır.                     

7)  TPAO depolama tesisleri-İGDAŞ şebeke bağlantı hattı güzergahı                     

olarak mevcut BOTAŞ 36” hattına paralel bir güzergah seçilmiş,                       

hesaplama bu güzergaha göre yapılmıştır.  

8) Her bir simulasyon sonucunda çelik şebekeye bağlı bölge regülatörlerinin 

tamamı için giriş basıncı değeri, yine çelik şebekeye bağlı her bir düğüm 

noktası (nod) arası  boru hatlarının tamamı için gaz akış hızı hesaplanmış, 

sonuçlar hesap çıktı sayfasına yazdırılmıştır. Simulasyon çalışmalarında 

Avrupa yakası çelik şebekesi için  5 810 adet nod üzerinde hesap yapılmıştır. 

9) Hesap sonucunda minimum basıncın 6 barg değerinden yüksek ve maksimum 

gaz akış hızının 35 m/s’nin altında kaldığı senaryolar için sistem tasarımının 

uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

10) Simulasyon çalışmalarında çelik şebeke üzerindeki yükler, sanayi tüketiminin 

olduğu durum için tüm bölge regülatörleri ve müşteri istasyonlarının  en 

yüksek debide doğalgaz çekiş değerleri; sanayi gaz arzında kesinti olması 

durumunda ise yalnız bölge regülatörleri en yüksek debide çekiş değerleri 

dikkate alınarak hesaplatılmıştır. 

11) Çelik şebekeden beslenen Bölge regülatörleri ve müşteri istasyonları en 

yüksek debide çekiş değerleri 2008 yılı için  en yüksek çekişin yaşandığı 

18.02.2008 tarihine ait  İGDAŞ SCADA sisteminden alınan değerlerin 2013 

projeksiyonuna göre arttırılması ile elde edilmiştir. 

6.2.2 Tüketim senaryoları  

Farklı tüketim senaryolarına ait SynerGEE Gas programında yapılan simulasyon 

çalışması sonuçları aşağıda sunulmaktadır: 

1.Senaryoya göre;                                                                                                     

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı          :  40 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                     :  703 259 Sm³/st 

Mevcut Esenyurt RMS-A                        :  376 705 Sm³/st  (24 barg) 
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Silivri RMS-A                                           :  38 954   Sm³/st  (25 barg) 

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı       :  18.10 barg 

Çelik Hatlar Maks.Akış Hızı                      :   19.9 m/s 

Sanayi Gaz Kesintisi                                  :  Var 

Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidildiği ve şebekede toplamda  1 119 000  Sm³/st en yüksek debide 

çekiş gerçekleştiği varsayılmıştır.  

Yine senaryoya göre BOTAŞ ana iletim hattında kesinti olmadığı, ancak kapasite 

problemi olduğu varsayılmış, şebekenin yalnız çıkış basıncı 24 barg değerine set 

edilmiş mevcut Esenyurt RMS-A istasyonu ile çıkış basıncı 25 barg değerine set 

edilmiş mevcut Silivri RMS-A istasyonundan beslendiği düşünülmüştür. Sistemdeki 

kapasite yetersizliğinin giderilmesi için ilave kaynak olarak TPAO Silivri depolarının 

kullanılması ve depolardan 40 barg giriş basıncında bağlantı hattına doğalgaz arzının 

sağlandığı varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki 1 119 000  Sm³/st toplam çekişin 703 259 Sm³/st 

miktarının TPAO depolarından, 376 705 Sm³/h  çekişin mevcut Esenyurt RMS-

A’dan, 38 954 Sm³/st çekişin Silivri RMS-A’dan karşılanabileceği görülmüş, bu 

durumda şebekedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 18.10 barg, maks. gaz 

akış hızı ise 19.9 m/s hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’den küçük olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından 

700.000 Sm³/st debi ve 40 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 

şebekenin beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.1) 

2.Senaryoya göre;       

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı         :  40 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                   :  719 403 Sm³/st 

Mevcut Esenyurt RMS-A                      :  370 246 Sm³/st  (23 barg) 

Silivri RMS-A                                        :  29 269 Sm³/st   (23 barg) 

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı   :  16.78 barg 
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Çelik Hatlar Maks. Akış Hızı                  :  19.8 m/s 

Sanayi Gaz Kesintisi                               :  Var 

Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidildiği ve şebekede toplamda  1 119 000  Sm³/st en yüksek debide 

çekiş gerçekleştiği varsayılmıştır.  

Yine senaryoya göre BOTAŞ hattında kesinti olmadığı, ancak kapasite problemi 

olduğu varsayılmış, şebekenin yalnız çıkış basınçları 23 barg değerine set edilmiş 

mevcut Esenyurt RMS-A ve Silivri RMS-A istasyonundan beslendiği 

düşünülmüştür. Kapasite yetersizliğinin giderilmesi için ilave kaynak olarak TPAO 

Silivri depolarının kullanılması ve depolardan 40 barg giriş basıncında bağlantı 

hattına doğalgaz arzının sağlandığı varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki 1 119 000  Sm³/h toplam çekişin 719 403 Sm³/st 

miktarının TPAO depolarından, 370 246 Sm³/st çekişin mevcut Esenyurt RMS-

A’dan, 29 269 Sm³/st çekişin Ambarlı RMS-A’dan karşılanabileceği görülmüş ve bu 

durumda şebekedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 16.78 barg, maksimum 

gaz akış hızı ise 19.8 m/s hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’den küçük olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından                 

719 403 Sm³/st debi ve 40 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 

şebekenin beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.2) 

3.Senaryoya göre;       

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı          :  40 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                    :  721 418 Sm³/st 

Mevcut Esenyurt RMS-A                       :  355 739 Sm³/st  (23 barg) 

Ambarlı RMS-A                                     :  202 768  Sm³/st  (23 barg) 

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı    :  14.76 barg 

Çelik Hatlar Maks. Akış Hızı                   :  23.2 m/s 

Sanayi Gaz Kesintisi                                :  Yok 
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Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidilmediği ve şebekede toplamda  1 280 000  Sm³/st en yüksek 

debide çekiş gerçekleştiği varsayılmıştır.  

Yine senaryoya göre BOTAŞ ana iletim hattında kesinti olmadığı, ancak kapasite 

problemi olduğu varsayılmış, şebekenin yalnız çıkış basınçları 23 barg değerine set 

edilmiş mevcut Esenyurt RMS-A ve Ambarlı RMS-A istasyonundan beslendiği 

düşünülmüştür. Kapasite yetersizliğinin giderilmesi için ilave kaynak olarak TPAO 

Silivri depolarının kullanılması ve depolardan 40 barg giriş basıncında bağlantı 

hattına doğalgaz arzının sağlandığı varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki 1 280 000  Sm³/st toplam çekişin 721 418 Sm³/st 

miktarının TPAO depolarından, 355 739 Sm³/st çekişin mevcut Esenyurt RMS-

A’dan, 202 768 Sm³/st çekişin Ambarlı RMS-A’dan karşılanabileceği görülmüş ve 

bu durumda şebekedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 14.76 barg, 

maksimum gaz akış hızı ise 23.2 m/s hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’den küçük olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından               

721 418 Sm³/st debi ve 40 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 

şebekenin beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.3) 

4.Senaryoya göre;       

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı            :  30 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                      :  419 753 Sm³/st 

Mevcut Esenyurt RMS-A                         :  649 124 Sm³/st  (23 barg) 

Ambarlı RMS-A                                       :  211 047 Sm³/st  (23 barg) 

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı      :  14.38 barg 

Çelik Hatlar Maks. Akış Hızı                    :  23.2 m/s 

Sanayi Gaz Kesintisi                                 :  Yok 

Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidilmediği ve şebekede toplamda  1 280 000  Sm3/st en yüksek 

debide çekiş gerçekleştiği varsayılmıştır. 

Yine senaryoya göre BOTAŞ ana iletim hattında kesinti olmadığı, ancak kapasite 
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problemi olduğu varsayılmış, şebekenin yalnız çıkış basınçları 23 barg değerine set 

edilmiş mevcut Esenyurt RMS-A ve Ambarlı RMS-A istasyonundan beslendiği 

düşünülmüştür. Kapasite yetersizliğinin giderilmesi için ilave kaynak olarak TPAO 

Silivri depolarının kullanılması ve depolardan 30 barg giriş basıncında bağlantı 

hattına doğalgaz arzının sağlandığı varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki 1 280 000  Sm³/st toplam çekişin 419 753 Sm³/st 

miktarının TPAO depolarından, 649 124 Sm³/st  çekişin mevcut Esenyurt RMS-

A’dan, 211 047 Sm³/st  çekişin Ambarlı RMS-A’dan karşılanabileceği  görülmüş ve 

bu durumda şebekedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 14.38 barg, 

maksimum gaz akış hızı ise 23.2 m/s hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’den küçük olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından               

419 753 Sm³/st debi ve 30 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 

şebekenin beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.4) 

5.Senaryoya göre;       

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı          :  25 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                    :  224 258 Sm³/st 

Mevcut Esenyurt RMS-A                        :  769 146 Sm³/st  (23.50 barg) 

Ambarlı RMS-A                                      :  286 521 Sm³/st  (23.75 barg) 

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı     :  14.55 barg 

Çelik Hatlar Maks. Akış Hızı                   :  22.4 m/s                                                                                

Sanayi Gaz Kesintisi                                :  Yok 

Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidilmediği ve şebekede toplamda  1 280 000  Sm³/st en yüksek 

debide çekiş gerçekleştiği varsayılmıştır. 

Yine senaryoya göre BOTAŞ ana iletim hattında kesinti olmadığı, ancak kapasite 

problemi olduğu varsayılmış, şebekenin yalnız çıkış basıncı 23.50 barg değerine set 

edilmiş mevcut Esenyurt RMS-A ile çıkış basıncı 23.75 barg değerine set edilmiş 

Ambarlı RMS-A istasyonundan beslendiği düşünülmüştür. Sistemdeki kapasite 

yetersizliğinin giderilmesi için ilave kaynak olarak TPAO Silivri depolarının 
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kullanılması ve depolardan 25 barg giriş basıncında bağlantı hattına doğalgaz arzının 

sağlandığı varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki 1 280 000 Sm³/st toplam çekişin 224 258 Sm³/st 

miktarının TPAO depolarından, 769 146 Sm³/st çekişin  mevcut Esenyurt RMS-

A’dan, 286 521 Sm³/st çekişin Ambarlı RMS-A’dan karşılanabileceği görülmüş ve 

bu durumda şebekedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 14.55 barg, 

maksimum gaz akış hızı ise 22.4 m/s hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’den küçük olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından               

224 258 Sm³/st debi ve 25 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 

şebekenin beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.5) 

6.Senaryoya göre;                                                                                                                                        

TPAO Bağlantı Hattı Giriş Basıncı            :  53 barg 

TPAO Bağlantı Hattı Debisi                      :  1 119 000 Sm³/st 

RMS-A’lar Devrede Değil  (BOTAŞ Hattı Kesintide)          

Bölge Regülatörleri Min. Giriş Basıncı      :  8.05 barg 

Çelik Hatlar Maksimum Akış Hızı               :  32.6 m/s 

Sanayi Gaz Kesintisi                                 : Var 

Bu senaryoda, Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinde sanayi kuruluşları için 

gaz kesintisine gidildiği ve şebekede toplamda  1 119 000  Sm³/st debide pik çekiş 

gerçekleştiği varsayılmıştır.  

Yine senaryoya göre BOTAŞ ana iletim hattında kesinti olduğu, şebekedeki                   

1 119 000  Sm³/st debinin tamamının yalnız TPAO Silivri depolarından beslendiği ve 

depolardan 53 barg giriş basıncında bağlantı hattına doğalgaz arzının sağlandığı 

varsayılmış, bu koşullar altında hesap yapılmıştır. 

Analiz sonucunda şebedeki minimum bölge regülatörü giriş basıncı 8.05 barg, 

maksimum gaz akış hızı ise 32.6 m/s olarak hesaplanmıştır.  

Hesaplanan minimum bölge regülatörü giriş basıncı 6 barg dan büyük ve  maksimum 

gaz akış hızı 30 m/s’ye yakın olduğundan sonuç olarak TPAO depolarından                    

1 119 000 Sm³/st debi ve 50 barg basınçta sisteme gaz arzının sağlanması durumunda 
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şebekenin sınır şartlarda beslenebileceği görülmüştür. (Şekil A.6) 

6.2.3 Tüketim senaryo sonuçlarının değerlendirilmesi 

İGDAŞ Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin TPAO Kuzey Marmara- 

Değirmenköy yer altı doğalgaz depolarından beslenmesine yönelik yapılan 

simulasyon çalışmaları iki ayrı durumu içermektedir. 

Bunlardan ilki, dağıtım şebekesi için BOTAŞ hattında kısmi kapasite yetersizliği 

sonucu TPAO depolarından ilave kapasite artışına yönelik gaz arzı sağlanması 

durumudur. 2008 kış döneminde de yaşanmış olan BOTAŞ hattında kısmi kapasite 

yetersizliği, önümüzdeki yıllar için pratikte yaşanması en muhtemel durum olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durum Avrupa yakası dağıtım şebekesini besleyen RMS-A 

istasyonları çıkış basınçlarının farklı değerlere set edilmesi suretiyle istasyonların 

farklı çekiş debilerinde devrede olması veya devre dışı bırakılmasını ön gören 5 

farklı senaryoda incelenmiştir.  

BOTAŞ hattında kesinti olması durumu ise halen şebekeye gaz arzı sağlayan RMS-A 

istasyonları çekişlerinin sıfır kabul edildiği, dağıtım şebekesindeki sanayi 

tüketiminde de kesintiye gidildiği, şebekenin tamamen TPAO depolarından 

beslenmesinin ön görüldüğü ayrı bir senaryoda incelenmiştir. 

İGDAŞ Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin TPAO Kuzey Marmara- 

Değirmenköy yer altı doğalgaz depolarından beslenmesine yönelik yapılan 

simulasyon çalışmaları özeti Çizelge 7.1 de verilmiştir. 

Çizelge-6.1’e göre; İGDAŞ Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin TPAO 

Kuzey Marmara-Değirmenköy doğalgaz depolama tesislerinden, BOTAŞ ana iletim 

hattında tamamen kesinti olmaksızın kış aylarındaki en yüksek debide gaz 

çekişlerinde kapasite artışı için yararlanması mümkündür.  Bu durumda TPAO 

depolarından  minimum 25 barg basınçta ve 225 000 Sm³/st debide doğalgaz arzının 

sağlanması ve bağlantı hattının 30” çapta tasarlanması gerekmektedir (Senaryo 5). 

BOTAŞ hattında % 30 kapasite problemi olması durumunda sanayi tüketiminde 

kesintiye gidilmeksizin şebekenin ihtiyacı olan 1 280 000 Sm3/st debinin                         

420 000 Sm3/st kısmı TPAO depolama tesislerinden karşılanabilecektir. Geri kalan                    

860 000 Sm3/st  şebeke yükü ise Avrupa yakasını besleyen RMS-A istasyonları olan 

800 000 Sm3/st kapasitedeki Esenyurt RMS-A istasyonunun 23 barg çıkış basıncında 
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% 80 kapasite ile 649 000 Sm3/st  ve 300 000 Sm3/st  kapasitedeki Ambarlı RMS-A 

istasyonunun yine 23 barg çıkış basıncında % 70 kapasite ile 211 000 Sm3/st  debiyi 

vermesi ile karşılanabilecektir. (Senaryo 4)                  

Çizelge 7.1  :  İGDAŞ-TPAO yeraltı doğalgaz depoları  bağlantısı simulasyon 
sonuçları. 

Sistem Bilgileri 
Senaryo 

1  

Senaryo 

2  

 Senaryo 

3  

 Senaryo 

4  

Senaryo 

5 

Senaryo 

6  

TPAO Depoları –Şebeke 

Bağlantı Hattı Basıncı            

(barg)  

40 40 40 30 25 53 

TPAO Depoları –Şebeke 

Bağlantı Hattı Debisi 

(Sm3/st) 
703 259 719 403 721 418 419 753 224 258 1 119 000 

Esenyurt 

RMS-A 

Debisi 

(Sm3/st) 
376 705 370 246 355 739 649 124 769 146 

B
O

TA
Ş 

H
A

TT
I K

ES
İN

Tİ
D

E 

R
M

S-
A

 İS
TA

SY
O

N
LA

R
I D

EV
R

E
D

E 
D

EĞ
İL

 

Çıkış 

Basıncı 

(barg)  
24 23 23 23 23.50 

Silivri 

RMS-A  

Debisi 

(Sm3/st) 
38 954   26 269 − − − 

Çıkış 

Basıncı 

(barg)  

25 23 − − − 

Ambarlı 

RMS-A 

Debisi 

(Sm3/st) 
− − 202 768 211 047 286 521 

Çıkış 

Basıncı 

(barg)  
− − 23 23 23.75 

Sanayi Gaz Kesintisi Var Var Yok Yok Yok Var 

Şebeke Min. Bölge 

Regülatörü Giriş 

Basıncı (barg)  

18.10 16.78 14.76 14.38 14.55 8.05 

Şebeke Maks. Gaz Akış 

Hızı  (m/s) 
19.9 19.8 23.2 23.2 22.1 32.6 

Şebeke Beslenebilme 

Durumu 

Beslenebilmek

tedir 

Beslenebilmek

tedir 

Beslenebilmek

tedir 

Beslenebilmek

tedir 

Beslenebilmek

tedir 

Sınır 

Koşullarda 

Beslenebilmek

tedir. 

Bu senaryoda ön görülen  420 000 Sm3/st debinin TPAO depolama tesislerinin 

mevcut kapasitesi itibari ile depolama tesislerinden karşılanması mümkün olup 

gelecek yıllarda BOTAŞ hattında yaşanabilecek kapasite probleminde pratik olarak 

uygulanabilecektir.  

TPAO Depolama tesisleri-İGDAŞ şebekesi bağlantı hattının 30” çapta inşa               

edilmesi, depolama tesisleri çıkışının en az 53 barg basınçta ve 1 119 000 Sm³/st 
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debide gaz arzını sağlaması durumunda sanayi tüketiminde kesintiye gidilmek sureti 

ile şebekenin beslenmesi mümkündür. Depolama tesislerinden bu miktarda gaz 

arzının sağlanması tesislerin mevcut kapasitesi  itibari ile mümkün 

gözükmemektedir. Ancak tesislerin kapasitelerinin arttırılması durumunda sistemin 

çalışması sağlanabilecektir (Senaryo 6). 

Simulasyon çalışmalarının tamamında SynerGee simulasyon programı çıktı olarak 

TPAO depolama tesisleri-İGDAŞ Avrupa yakası dağıtım şebekesi bağlantı hattının 

şebekeye giriş noktalarında basınç değerini 23-25 barg olarak vermektedir. Bu basınç 

aralığı 25 barg İGDAŞ dağıtım şebekesi maksimum işletme basıncından düşük, o 

noktadaki şebeke basıncından düşük olduğundan ayrıca basınç düşürme sistemi 

kurulmasına gerek kalmamaktadır.  

Bu sebeple bağlantı hattı üzerinde tesis edilecek akış kontrol vanaları ve TPAO 

depolama tesisleri çıkışı veya şebeke giriş noktalarına kurulacak ölçüm sistemi ve  

tüm sistem için SCADA bağlantısı kurulması durumunda  sistemin uzaktan kontrolü 

sağlanabilecektir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERİLER: 

İstanbul Avrupa yakası, konum olarak TPAO Trakya yer altı doğalgaz depolama 

tesislerine yüksek tüketime sahip diğer doğalgaz dağıtım bölgelerine göre nispeten 

yakın mesafede bulunmaktadır. 

Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin kış aylarındaki en yüksek debide 

doğalgaz çekişlerinde BOTAŞ ana iletim hattına alternatif olarak TPAO Trakya yer 

altı doğalgaz depolama tesislerinden beslenmesi arz güvenliğinin sağlanması 

açısından önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla depolama 

tesisleri-İGDAŞ şebekesi arası çekilecek bağlantı hattı yatırımının gerçekleştirilmesi 

durumunda sistem BOTAŞ hattındaki kısmi kapasite problemlerinde şebekeye gaz 

arzı sağlayabilmektedir. 

BOTAŞ ana iletim hattında kısmi kapasite problemi yaşanması durumunda depolama 

hattı-İGDAŞ şebekesi bağlantı hattının basıncı ve RMS-A çıkış basınçları senkronize 

kontrol edilerek şebekenin çekiş değerine göre yükler TPAO depolama tesisleri ve 

RMS-A istasyonları, dolayısı ile BOTAŞ ana iletim hattına depolama tesisleri ve 

BOTAŞ hattı anlık kapasitesi oranında dağıtılabilmektedir. 

İGDAŞ tarafından bahsi geçen bağlantı hattı yatırımı gerçekleştirildiğinde bağlantı 

hattı, ileriki yıllarda depolama tesislerinin kullanılmaması veya tesislerden yalnız 

BOTAŞ ana iletim hattına gaz arzı sağlaması durumlarında Büyükçekmece-Silivri 

bölgesi İGDAŞ şebeke iletim hattı olarak da kullanılabilecektir.  

Ayrıca BOTAŞ’a ait Marmara Ereğlisi mevkiinde bulunan LNG tesislerinin kapasite 

artışı sağlanması durumunda BOTAŞ hattında olası kesinti durumuna karşılık 

bağlantı hattından LNG tesislerine yapılacak ayrı bir bağlantı ile kesintinin olduğu 

kriz durumlarında İGDAŞ dağıtım şebekesine direkt olarak LNG tesislerinden gaz 

arzı sağlanabilecektir. 

Halen Türkiye’de doğalgaz ithalatından sorumlu BOTAŞ’ın elinde bulunan yurtdışı 

doğalgaz alım kontratlarının özel sektöre devredilmesi için çalışma başlatılmış 

bulunmaktadır. Gelecek yıllarda doğalgaz ithalatının mevcut sistem üzerinden özel 

şirketlerce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu durumda TPAO depolama 
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tesislerinden İGDAŞ Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesine İGDAŞ tarafından 

inşa edilecek bağlantı hattı kullanılmak sureti ile, doğalgaz taşıma bedeli 

ödenmeksizin özel şirketlerce ithal edilerek Trakya bölgesine kadar mevcut veya 

yeni iletim hatları ile getirilen doğalgazın dağıtım şebekesine nakli sağlanabilecektir. 

İGDAŞ şebekesine kış aylarında TPAO depolama tesislerinden verilecek doğalgaz 

miktarına karşılık gelen gazın, çekişin düşük olduğu yaz aylarında depolara 

enjeksiyonunun BOTAŞ hattından veya çekilecek bağlantı hattı üzerinden İGDAŞ 

şebekesinden yapılması, BOTAŞ-İGDAŞ arası mahsuplaşma konuları, inşa edilecek 

bağlantı hattının mülkiyet ve işletme sorumluluğu ayrıca müzakere edilmelidir. 

Sistemin optimal verimle çalışabilmesi için TPAO depolama tesisleri, BOTAŞ iletim 

hattında kısmi kapasite sorunu yaşanması halinde faydalanılabilecek bir kaynak 

olarak düşünülmeli, bu durum için de sanayi doğalgaz tüketiminin yanı sıra konut 

harici diğer kuruluşlar (resmi kurumlar, büyük ölçekli ticari işyerleri vb.) için 

doğalgaz kesintisine ait planlama yapılmalıdır.  

İGDAŞ Avrupa yakası doğalgaz dağıtım şebekesinin en yüksek debide çekişlerin 

yaşandığı kış aylarında TPAO Trakya yer altı doğalgaz depolama tesislerinden 

beslenmesine yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen sonuçlar, aynı 

zamanda İGDAŞ yönetimi tarafından dağıtım şebekesinin arz güvenliğine yönelik 

yürütülen stratejik planlama çalışmalarına tavsiye niteliğindedir.  
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EKLER 

 

EK A.1  : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu senaryolar için sonuç sayfaları. 
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Şekil A.1 : 1 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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Şekil A.2 :  2 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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Şekil A.3 : 3 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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Şekil A.4 : 4 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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Şekil A.5 : 5 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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Şekil A.6 : 6 nolu senaryo için SynerGEE simulasyon sonuç sayfası. 
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