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BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Bilkent Plaza, Çankaya, Ankara

nur.cakir@botas.gov.tr

Özet

Artan enerji ihtiyacı nedeniyle artan yoğun doğal gaz kullanımı ile birlikte doğal gazın 
depolanması Türkiye için bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi 
amacıyla BOTAŞ tarafından Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 km güneyinde “Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında Hirfanlı Barajı’ndan alı-
nan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda 
(kavernalarda) doğal gaz depolanmaktadır. Ortaya çıkan tuzlu su ise Tuz Gölü’ne deşarj edi-
lerek, her geçen gün kurumakta olan Tuz Gölü’nün su miktarının artmasına katkı sağlamak-
tadır. Projenin Tuz Gölü’ne olan etkilerinin değerlendirilmesi ve takip edilmesi için BOTAŞ 
tarafından çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Proje’nin Tuz Gölü’ne 
herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı gibi, mevcut kuraklığın azalmasına da katkı sağladığı 
tespit edilmiştir.
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Giriş

1.1. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama 
Projesi Tanıtımı

Günümüzde artan nüfusla birlikte enerji 
talebinde de ciddi bir artış meydana gelmiş-
tir. Buna bağlı olarak ülkemizin doğal gaz 
tüketimi, 2006 yılına oranla %39,3 artarak 
2016 yılı itibarıyla 42.1 milyar m3 olmuştur 
[1].

Tüketilen doğal gaz miktarları mevsim-
lik, günlük ve saatlik olarak dalgalanma 
göstermektedir (Şekil 1). Bu dalgalanmalar 
nedeniyle oluşan arz–talep dengesizliklerini 
düzenlemek amacıyla doğal gazın depolan-
ması Türkiye için önem arz etmektedir. 

 

Şekil 1: Doğal Gazın Zamana Bağlı Arz ve Talep Durumu

2016 yılı itibarıyla Türkiye’de yalnızca 
2.84 milyar Sm3’lük depo kapasitesine sa-
hip BOTAŞ’a ait Silivri Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy Doğal Gaz Depolama Tesisi 
işletilmektedir. Bu da Türkiye’nin yıllık do-
ğal gaz tüketim miktarının yaklaşık %6,7’si 
kadardır. Avrupa birliği standartlarına göre 
doğal gaz depolama kapasitesinin toplam tü-
ketimin en az %20’si olması gerekmektedir. 
Bu durumda, Türkiye’nin depolama kapasi-
tesinin Avrupa Birliği standartlarına göre ol-
ması gereken depolama değerlerinin altında 
kaldığı görülmektedir. 

Bu kapsamda BOTAŞ, Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Tuz Gölü’nün 
yaklaşık 40 km güneyinde “Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Projesi” yürütülmek-
tedir. 

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi 
ile ülke çapında özellikle yaz aylarında orta-

ya çıkan kullanım fazlası doğal gazın, proje 
sahasının yaklaşık 23 km kuzeyinden geçen 
Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hat-
tı’nın, Kayseri-Konya-Seydişehir kısmın-
dan bir branşman hattı yardımıyla alınarak, 
oluşturulacak olan tuz kavernalarında de-
polanması; talep artışının yoğun olduğu kış 
dönemlerinde ise kavernalarda depolanan 
doğal gazın çekilerek tekrar Doğu Anado-
lu Doğal Gaz Ana İletim Hattı’nın Kayse-
ri-Konya-Seydişehir kısmına verilmesi sağ-
lanacaktır (Şekil 2).

 

Şekil 2: Proje bileşenlerinin harita üzerinde görünümü

5 Aralık 2011 tarihinde inşaat çalışma-
ları başlamış olan Tuz Gölü Doğal Gaz Yer 
altı Depolama Projesi kapsamında, yaklaşık 
yerin 600 m ila 1.100 m altından itibaren 
başlayan geniş yer altı doğal tuz yapısının 
içerisinde yer altı doğal gaz depolama ma-
ğaraları (kavernalar) oluşturulmaktadır. Bu-
nun için, Hirfanlı Barajı’ndan getirilen tatlı 
su, yerin yaklaşık 1.400 m altına açılan son-
dajla yer altına basılarak bu katmanda bu-
lunan tuz kütlelerinin kontrollü olarak tatlı 
suda çözünmesi sağlanmaktadır. Çözünme 
sonucunda oluşan tuzlu sular CTP (Cam 
Takviyeli Plastik) borulardan oluşan 44 km 
uzunluğundaki tuzlu su deşarj hatları vasıta-
sıyla cazibeli akış ile Tuz Gölü havzası için-
deki çorak alanlara gönderilmekte (Şekil 3) 
ve difüzörler yardımı ile deşarj edilmektedir 
(Şekil 4). 
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Şekil 3: Kaverna oluşturma prosesi

 

Şekil 4: Tuzlu su deşarj noktası

Halen inşaat çalışmaları devam eden her 
biri 630.000-780.000 m3 fiziksel hacimli 
olan 12 adet kavernadan oluşan “Tuz Gölü 
Doğal Gaz Yer altı Depolama Projesi”nde 
ilk 3 kaverna 10 Şubat 2017 tarihinde açılışı 
yapılarak devreye alınmıştır. 2018 yılı Ekim 
ayında ikinci grup 3 kavernanın devreye 
alınması planlanmaktadır. Son 6 kavernanın 
ise 2020-2021 yıllarında tamamlanarak top-
lamda 1.2 milyar Sm3’lük depolama kapasi-
tesine ulaşılması hedeflenmektedir. 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Proje’si tamamlandığı durumda dahi Türki-
ye’nin doğal gaz depolama kapasitesi Avru-
pa Birliği standatlarının gerisinde kalmak-
tadır. Bu nedenle BOTAŞ tarafından 2016 
yılı Eylül ayında Proje’nin kapasitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış-
tır. “Kapasite Artırımı Projesi” kapsamında 
yine her biri 630.000-780.000 m3 fiziksel 
hacimli olan 48 adet kaverna daha yapılması 
planlanmaktadır. Kapasite artırımı projesiy-
le birlikte toplamda 5.4 milyar Sm3’lük de-
polama kapasitesine ulaşılacaktır (Tablo 1). 

Tablo 1: Tuz Gölü Yer Altı Depolama Projesi ve Kapasite 
Artırımı Projesi’nin Kaverna Sayıları ve Kapasite Bilgileri

Tuz gölü yer 
altı depolama 

projesi

Kapasite 
artırımı 
projesi

Toplam

Kaverna 
Sayısı 12 kaverna 48 kaverna 60 kaverna

Kapasite 1.2 milyar Sm3 4.2 milyar Sm3 5.4 milyar Sm3

1.2. Tuz Gölü’nün Mevcut Durumu

Türkiye’nin en büyük ve önemli havza-
larından birisi Konya Kapalı Havzası’nda 
yer alan Tuz Gölü ve çevresi sahip olduğu 
doğal, ekolojik ve biyolojik değerleri ne-
deniyle 14.09.2000 tarih ve 2000/1381 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre 
Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak tespit ve 
ilan edilmiştir. Çevresindeki bitki örtüsü ve 
canlı türleriyle dünyanın en önemli doğal 
alanlarından birisi kabul edilen Tuz Gölü 
Özel Çevre Koruma Bölgesi, aynı zamanda 
1. Derecede Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı 
(ÖBA), Önemli Doğa Alanı (ÖDA), Önemli 
Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne sahiptir. Önem-
li göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle 
binlerce flamingo ile birlikte kerkenez, kılıç 
gaga ve büyük cılıbıt gibi kuşlara ev sahipli-
ği yapan Tuz Gölü ve çevresi bunun yanında 
Türkiye’nin en geniş tuzcul steplerinin yer 
aldığı bir bölgededir [2].

Tuz Gölü ve çevresi, yıllık ortalama 324 
mm/m2’lik yağış miktarı ile ülkemizin en 
kurak coğrafyasında yer almaktadır. Bölge-
de yağış miktarı yıldan yıla azalmaya de-
vam etmektedir. Yağış miktarının azalması-
nın yanı sıra gölü besleyen yüzey sularına 
baraj yapılması, açılan kaçak kuyularla yer 
altı sularının aşırı ve bilinçsizce tüketilme-
si,  bölgede yer alan akarsuların bir kısmı-
nın yazın kuruyarak göle ulaşamaması, aşırı 
buharlaşma gibi etkenler Tuz Gölü’ndeki su 
seviyesini azaltırken zamanla gölün kuru-
masına sebep olmaktadır [2]. 

WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı tara-
fından 2010 yılında hazırlanan rapora göre 
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40 yıl önce 260.000 hektarlık bir araziye ya-
yılan Tuz Gölü, günümüzde 130.000 hektar 
civarında bir alanı kaplamaktadır [3]. Dola-
yısıyla, 40 yıl içinde göl alanı %50 küçül-
müş, gölün su seviyesi ise son 20 yılda 1 
metreye yakın düşmüştür (Şekil 5) [2].

 

Şekil 5: Tuz Gölü Su Seviyesinin Yıllara Göre Durumu 

2. Metodoloji

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi’nin sahibi olan BOTAŞ, Boru Hat-
ları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından, Pro-
je’nin Tuz Gölü havzası başta olmak üzere 
çevreye olabilecek etkilerinin değerlendiril-
mesi ve olası olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesi amacıyla, hem “Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Projesi” için hem de 
“Kapasite Artırımı Projesi” için Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi için Mülga Çevre ve Orman Bakanlı-
ğı tarafından 19.08.2003 tarihli ve 843 sayı-
lı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” 
kararı verilmiştir. Kapasite Artırımı Projesi 
için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından 10.03.2017 tarih ve 4549 sayı ile 
“ÇED Olumlu” kararı verilmiştir. 

Ayrıca inşaatı devam etmekte olan Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Proje-
si’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
yetkilendirilmiş bir kuruluşa, 2012 yılı Ka-
sım ayından itibaren çevresel izlemesi yap-
tırılmaktadır.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi ve Kapasite Artırımı Projelerinin 
ÇED’leri ile Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi’nin çevresel izlemesi 
kapsamında aşağıda sıralanan çalışma ve 
analizler yapılmıştır (Tablo 2). Çevresel 
izleme kapsamında yapılan çalışmalar Pro-
je’nin çevresel izlemesi devam ettiği sürece, 
başka bir deyişle Proje inşaatı bitene kadar 
belirli periyotlarda gerçekleştirilmeye de-
vam edecektir.

Tablo 2: Projeler Kapsamında Yapılan Çevresel Çalışmalar

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi’nin ÇED’i 

kapsamında yapılan çalışmalar

Kapasite Artırımı Projesi’nin 
ÇED’i kapsamında yapılan 

çalışmalar

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi’nin Çevresel İzlemesi Kapsamında 

Yapılan Çalışmalar

• Karot ve Tuz Gölü su analizi • Flora-Fauna çalışmaları 
• Hirfanlı Barajı su analizleri 
• Tuzlu su analizi 
• Yer altı suyu analizi 

2.1. ÇED Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Flora-Fauna Çalışmaları:

Flora-Fauna çalışmaları; boru hattı inşaa-
tı, enerji iletim hattı inşaatı, pompa istasyo-
nu ve su depoları, yüzey tesislerinin inşaa-
tı ve sondaj aktiviteleri süresince 15 aydan 
uzun bir süre boyunca gerçekleştirilmiştir.

Literatür çalışmalarının yanı sıra, biolog-
lar, herpetologlar ve ornitologlar ve diğer 
ilgili uzmanlar tarafından saha çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucun-
da boru hatları güzergahı dahil olmak tüm 
proje alanı üzere yer alan flora ve fauna tür-
leri listesi çıkartılmış, projenin bunlar üze-
rindeki etkileri ve olumsuz etkilerin en aza 
indirilmesi için yapılması gerekenler tespit 
edilmiştir.

Karot ve Tuz Gölü Su Analizi: 

Çözünme işlemi sonucunda oluşan tuzlu 
suyun Tuz Gölü’nün benzer karakteristik 
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özellikler gösterip göstermediğinin anlaşıl-
ması amacıyla; kaverna alanının iki farklı 
noktasından yer altından alınan tuz kütlele-
rine ait karotların suda eritilmesi sonucu olu-
şan tuzlu suyun ve Tuz Gölü’nün iki farklı 
noktasından alınan su örneklerinin analizleri 
gerçekleştirilmiştir. 

Karot ve Tuz Gölü su analizinin amacı 
Tuz Gölü ve tuz kütlesinin yapısının kar-
şılaştırılarak, tuz kütlesinin tatlı su ile çöz-
dürülerek Tuz Gölü’ne deşarjının Tuz Gölü 
üzerinde olumsuz etkisinin olup olmayaca-
ğının öngörülmesidir. 

2.2. Çevresel İzleme Kapsamında Yapılan 
Çalışmalar

Çevresel izleme kapsamında aşağıda sıra-
lanan su analizleri yapılmaktadır:

Hirfanlı Barajı Su Analizi:

PS1 pompa istasyonunun su alma yapı-
sından Hirfanlı Barajı su kalitesi yılda 2 kez 
olmak üzere su örnekleri alınıp analizleri 
yapılarak izlenmektedir. Alınan örnekler-
de çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, 
pH, elektrik iletkenliği, bulanıklık, fekal 
koliform, toplam koliform, kimyasal oksi-
jen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı 
(BOİ), nitrit azotu, nitrat azotu, amonyum 
azotu, çinko, nikel, kadmiyum, kurşun, top-
lam fosfor, cıva, kjeldahl azotu, askıda katı 
madde ve renk ölçümleri yapılmaktadır.

Söz konusu analiz çalışmaları sonucunda 
Proje’nin Hirfanlı Barajı üzerinde olumsuz 
bir etkisi olup olmadığının takip edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu analizin başka bir amacı 
da Hirfanlı Barajı’ndan alınan tatlı suyun 
Tuz Gölü üzerinde olası olumsuz etkilerinin 
öngörülmesidir.

Tuzlu Su Analizi:

Tuzlu su örnekleri, deşarj edilen ve ya-
yılmış olan tuzlu suyun kalite ve karakteris-
tiklerini belirleyebilmek amacıyla tuzlu su 
hattının en sonunda yer alan difüzör nok-

tasından, difüzöre en yakın (100 m) ve en 
uzak (800 m) su birikintisinden olmak üzere 
toplamda 3 noktadan aylık olarak alınmak-
tadır. Yapılan analizler sonucunda deşarj 
edilen tuzlu suyun Tuz Gölü’ne olan etkile-
rinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Alınan 
örneklerde pH, elektrik iletkenliği, tuz ora-
nı, toplam çözünmüş katı madde, akıda katı 
madde (AKM), sülfat, klor, alkalinite, nit-
rat, nitrit, amonyum, sodyum, magnezyum, 
kalsiyum, yağ, toplam krom, demir, bakır, 
çinko, arsenik, cıva ve kurşun ölçümleri ya-
pılmaktadır. 

Yer Altı Suyu Analizi

Projenin yer altı suyuna etkilerinin belir-
lenebilmesi amacıyla yapımı ilk olarak ta-
mamlanan 8 numaralı kavernaya yakın bir 
noktadan yılda iki kez olmak üzere yer altı 
suyu örnekleri alınmaktadır. Alınan örnek-
lerde pH, çözünmüş oksijen, oksijen doy-
gunluğu, elektrik iletkenliği, tuz oranı, sül-
fat, klor, toplam çözünmüş katı madde ve 
sodyum ölçümleri yapılmaktadır. 

3. Çalışma Sonuçları

3.1. Flora Çalışmaları

Bölüm 2.1’de anlatılan literatür ve saha 
çalışmaları yapılarak gerçekleştirilen flora 
çalışmaları sonucunda bölgede var olan ve 
var olma potansiyeli mevcut 315 flora türü 
tespit edilmiş, bu türlerin ailesi, endemik 
olup olmadığı, kökeni, IUCN (International 
Union for Conservation of Nature and Natu-
ral Resources) Kırmızı Liste’ye göre kate-
gorisi belirlenmiştir. Çalışmaların sonuçla-
rına göre bölgede tespit edilen türlerin; 

• %30’unun endemik olduğu,

• IUCN Kırmızı Liste’ye göre 1’inin 
EN1 kategorisinde, 9’unun VU2 kate-
gorisinde, 39’unun LR3 kategorisinde 
olduğu,

1  endangered-tehlikede
2  vulnerable-duyarlı
3  least concern- düşük riskli
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• %3’ü Doğu Akdeniz, %4’ü Akdeniz, 
%5’i Avrupa-Sibirya, %29’u İran-Tu-
ran kökenli olduğu, %59’unun koz-
mopolit olduğu ya da fitocoğrafik 
bölgesinin kesin olmadığı,

tespit edilmiştir [4]. 

Çalışma sonucunda endemik türlerin da-
ğılımı harita üzerine işlenmiştir (Şekil 6).

 
Şekil 6. Endemik Flora Türlerinin Dağılımı [4]

3.2. Fauna Çalışmaları

Bölüm 2.1’de anlatılan literatür ve saha 
çalışmaları yapılarak gerçekleştirilen fauna 
çalışmaları sonucunda bölgede var olan ve 
var olma potansiyeli mevcut 146 fauna türü 
tespit edilmiş, bu türlerin IUCN (Internati-
onal Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources) Kırmızı Liste’ye göre 
kategorisi belirlenmiştir. Çalışmaların so-
nuçlarına göre bölgede tespit edilen fauna 
türlerinden;

• 3 amfibi türünden 2’sinin LC4 kate-
gorisinde, 1’inin DD5 kategorisinde 
olduğu,

• 15 sürüngen türünden 1’inin VU6 ka-
tegorisinde, 8’inin LC kategorisinde 

4  least concern-düşük riskli
5  data deficient-veri yetersiz
6  vulnerable-duyarlı

olduğu, 6’sının kırmızı listede yer al-
madığı,

• 114 kuş türünden 105’inin LC kate-
gorisinde, 3’ünün NT7 kategorisinde, 
3’ünün VU kategorisinde, 2’sinin EN8 
kategorisinde olduğu, 1’inin kırmızı 
listede yer almadığı,

• 14 memeli türünün tamamının LC ka-
tegorisinde yer aldığı,

tespit edilmiştir [4].

Flora-Fauna çalışmalarının sonunda, Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
Projesi’nin bölgede tespit edilen flora ve 
fauna türleri üzerindeki olası olumsuz et-
kileri ve bu etkilerin yok edilmesi ve/veya 
minimize edilmesi için yapılması gerekenler 

7  near threatened-tehtide yakın
8  endangered-tehlikede
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belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucu olarak, 
doğal kuş göç alanı olan Tuz Gölü Havzası 
yakınlarındaki inşaat faaliyetleri, göç za-
manı olan Mart – Ağustos ayları arasında 
durdurularak göçmen kuşların konaklama 
ve üreme alışkanlıklarına olası etkiler azal-
tılmıştır. Ayrıca, kuş ve sürüngen bilimcileri 
ve flora uzmanları ile proje süresince belirli 
dönemlerde yapılan izleme çalışmaları ile 
ekosistemin mevcut yapısına muhtemel et-
kileri gözlenmekte ve raporlanmaktadır.

3.3. Tuz Gölü ve Tuz Kütlesinin Yapısının 
Karşılaştırılması

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi Projesi’ne ait ÇED Raporunun ha-
zırlanması sürecinde tuzlu suyun deşarjı ile 
ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, çözün-
me işlemi sonucunda oluşan tuzlu suyun Tuz 
Gölü ile benzer karakteristik yapıya sahip 
olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla 
Devlet Su İşleri’nin havza ve sulama suyu 
projeleri ile İller Bankası’nın içme suyu 
projelerinde uzun yıllardan beri kullandığı 
Niggle Diyagramı’ndan yararlanılmıştır.

Niggle Diyagramı kapsamında su kay-
naklarındaki anyon-katyon konsantrasyonla-
rı tek taraflı logaritmik ölçekte çizilerek su 
örneklerinin anyon-katyon değişimleri göz-
lemlenmektedir. Proje kapsamında eritme 
işlemi sonucunda ortaya çıkan tuzlu suyun 
karakteristiklerinin tespiti amacıyla 1 numa-
ralı kaverna (UGS 1) ile 2 numaralı kaverna 
(UGS 2) alanlarından, ayrıca Tuz Gölü’nün 
iki farklı noktasından alınan su örnekleri alı-
narak analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
analiz sonuçlarında alınan su örneklerinin 
anyon–katyon değişimleri benzerlik göster-
mektedir (Şekil 7) [5]. Bu nedenle, kaverna 
oluşturması amacıyla gerçekleştirilecek tuz 
kütlelerinin çözünmesi işlemi sonrasında or-
taya çıkacak ve doğrudan Tuz Gölü’ne de-
şarj edilecek olan tuzlu suyun Tuz Gölü’nün 
mevcut su kalitesine herhangi bir olumsuz 
etkisi beklenmemektedir.
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Şekil 7: Niggle Diyagramı [5]

3.4. Su Analizleri

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi Projesi’nin Çevresel İzlemesi kap-
samında periyodik olarak yapılan Hirfanlı 
Barajı suyu, tuzlu su ve yer altı suyu analiz-
leri sonuçları değerlendirildiğinde, projenin 
Hirfanlı Barajı’na Tuz Gölü’ne ve yer altı 
suyuna olumsuz etkisi olmadığı tespit edil-
miştir. Proje inşaatı süresince analizler de-
vam edecek, olumsuz bir etki tespit edildiği 
durumda gerekli önlemlerin alınması sağla-
nacaktır.

3.5. Tuz Gölü’ne Deşarj Edilen Su Miktarı

Mevcut durumda çözünme işlemi sona 
ermiş olan kavernalar için kullanılan su 
miktarları Tablo 3’te görülmektedir. 

Tablo 3: Kaverna Oluşumu İçin Kullanılan Su Miktarları

Kaverna Numarası Kullanılan Su Miktarı (m3)

4 6.142.677

6 6.137.649

7 5.819.929

9 5.486.589

8 5.107.938

ortalama 5.738.956

Buna göre ortalama su miktarı kullanıla-
rak 12 adet kaverna için hesaplama yapıldı-
ğında Projenin sonunda toplamda yaklaşık 69 
milyon m3 su kullanılması hesaplanmıştır. Bu 
suyun tamamının yer altındaki tuz kütlelerini 
çözmesinin ardından Tuz Gölü su karakteri 
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ile aynı yoğunluğa sahip olmaktadır. Söz ko-
nusu tuzlu suyun herhangi bir kayıp olmadan 
Tuz Gölü’ne aktarılacağı ve tuzun tamamı-
nın suda çözündüğü varsayımı ile proje so-
nuna kadar Tuz Gölü’ne 69 milyon m3 tuzlu 
su transferi yapılacağı düşünülmektedir. Bu 
durum kurumakta olan Tuz Gölü’nün su sevi-
yesinin artmasına ve ekosisteminin iyileştir-
mesine katkı sağlaması beklenmektedir.

3.6. Uydu Görüntülerinin Değerlendirilmesi

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Projesi çevresel izleme işi kapsamın-
da Proje’nin Tuz Gölü üzerindeki etkilerin 
belirlenebilmesi için Proje inşaatına başla-
nılan tarihten itibaren belirli zamanlarda de-
şarj noktasının uydu görüntüleri çekilmekte 
ve ilgili uzmanlar tarafından değerlendiril-
mektedir.

Şekil 8’de, Proje başlamadan önce Tuz 
Gölü’nün deşarj noktasına yakın olan kısım-
larının ne kadar kuru ve çorak olduğu net 
olarak görülmektedir.

 
Şekil 8: Proje öncesi Tuz Gölü’nün Uydu Görüntüsü (07 Aralık 2011)

Tuzlu su deşarj işleminin başlamasından 
13 ay sonra alınan 01 Haziran 2015 tarihin-
deki uydu görüntüsü (Şekil 9) düzenli saha 
gözlemlerinin de yardımıyla yorumlanmış-
tır. 

Söz konusu görüntüde beyaz alanlar ola-
rak görülen, Tuz Gölü Havzasındaki tuzlu 

su yayılım alanları açık bir şekilde tanım-
lanmıştır. Uydu görüntüsü üzerinde oluş-
muş beyaz lekeler, Tuz Gölü kıyı şeridinin 
sığ birikim noktalarındaki kurumuş tuzlu su 
bölümleridir. Koyu renkli olarak görülen kı-
sımlar ise su dolu bölgeleri göstermektedir 
(Şekil 9).
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Şekil 9: Deşarj İşleminin Başlamasından 13 Ay Sonra Tuz Gölü’nün Uydu Görüntüsü (01.06.2015)

Aynı şekilde, tuzlu su deşarj işleminin 
başlamasından 25 ay sonra alınan 11 Hazi-
ran 2016 tarihindeki uydu görüntüsü (Şekil 
10) daha alınmış ve yorumlanmıştır. Bu tarih 

itibariyle Tuz Gölü eski çorak alanı üzerinde 
bulunan sığ alanlar içindeki kuru bölümler, 
deşarj edilen tuzlu suların akış hızının art-
ması nedeniyle iyice kaybolmuştur. 

 
Şekil 10: Deşarj İşleminin Başlamasından 25 Ay Sonra Tuz Gölü’nün Uydu Görüntüsü (11.06.2016)

Aralık 2011 (Şekil 8) ve Haziran 2015 
(Şekil 9) ve Haziran 2016 (Şekil 10) görün-
tüleri karşılaştırıldığında, Proje öncesinde 
yağmurlu ve karlı mevsimde (Şekil 8) çorak 
olarak görünen alanlar, Proje başladıktan 
sonra kuru yaz sezonlarında dahi (Şekil 9 ve 
Şekil 10) su dolu olarak görülmektedir. Bu 
durum, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depola-

ma Tesisi Projesi’nin Tuz Gölü’nün özellik-
le deşarj noktasına yakın olan kısımlarında 
su miktarını artmasına katkı sağladığını ka-
nıtlamaktadır. 

4. Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada Tuz Gölü Doğal Gaz Yer 
Altı Depolama Projesinin Tuz Gölü’ne olan 
etkileri araştırılmış ve değerlendirilmiştir. 
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• Yapılan Flora-Fauna çalışmaları so-
nucunda proje alanındaki tüm flora ve 
fauna türleri belirlenmiş, Proje’nin bu 
türler üzerindeki olası olumsuz etki-
leri ve bu etkilerin yok edilmesi ve/
veya minimize edilmesi için yapılma-
sı gerekenler belirlenmiştir.

• Kaverna oluşturulması amacıyla ger-
çekleştirilecek tuz kütlelerinin çözün-
mesi işlemi sonrasında ortaya çıkacak 
ve doğrudan Tuz Gölü’ne deşarj edi-
lecek olan tuzlu su ile Tuz Gölü’nden 
alınan su örneklerinin analiz sonuç-
ları Niggle diyagramı ile karşılaştı-
rılmış, su örneklerinin anyon-katyon 
değişimleri benzerlik göstermiştir. Bu 
nedenle deşarjın Tuz Gölü’nün mev-
cut su kalitesine herhangi bir olumsuz 
etkisi olması beklenmemektedir.

• Çevresel İzleme kapsamında periyo-
dik olarak yapılan su analizleri so-
nuçları değerlendirildiğinde, projenin 
Hirfanlı Barajı’na Tuz Gölü’ne ve yer 
altı suyuna olumsuz etkisi olmadığı 
tespit edilmiştir. 

• Tuzlu su deşarj noktasının proje baş-
lamadan önceki (Aralık 2011) ve Pro-
je başladıktan 13 ay sonraki (Hazi-
ran 2015) ve 25 ay sonraki (Haziran 
2016) uydu görüntüleri karşılaştırıl-
mış; deşarj başladıktan sonra deşarj 
noktasındaki kuraklığın kaybolmaya 
başladığı belirlenmiştir. 
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