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ÖZET

Analiz kaya 
gazının dünya 
ve Türkiye’deki 
mevcut 
durumunu, 
küresel ener ji 
piyasalarında ne 
gibi değişimlere 
neden olduğunu 
ve sondaj-üretim 
aşamalarında 
meydana gelen 
çevresel etkileri 
ele almaktadır.

Son dönemlerde enerji çeşitleri bakımından özellikle rüzgar ve güneş gibi yenile-
nebilir kaynaklara yönelik yatırımların artmasına rağmen küresel enerji talebinin 
büyük bir kısmını hala fosil yakıtlar karşılamaktadır. Ancak bu kaynakların gide-
rek azalması neticesinde ülkelerin farklı enerji kaynaklarına yönelme eğilimi bu-
lunmaktadır. Geleneksel fosil yakıtlardan petrol ve doğal gaza alternatif olarak son 
dönemde dikkat çeken kaya gazı ise özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren 
küresel enerji piyasalarında karşılık bulmaya başlamıştır. Bu doğrultuda dünya ge-
nelinde yapılan arama çalışmaları neticesinde önemli büyüklükte kaya gazı rezerv 
bölgelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Kaya gazı, doğal gaza alternatif bir enerji kaynağı olmasından ötürü küresel 
enerji piyasaları açısından oyun değiştirici bir enstrüman olarak nitelendirilmekte-
dir. Bu anlamda ilk olarak ABD’de gerçekleşen kaya gazı devrimi kısa süre içerisinde 
geniş bir alana yayılarak tüm ülkelerin ilgisini çekmiştir. Bazı Avrupa ülkeleri kaya 
gazı üretiminin çevresel tahribata neden olabileceği endişesiyle sondaj faaliyetlerini 
yasaklarken genel olarak ülkeler sınırları içerisindeki potansiyel rezerv alanlarının 
tespit edilmesi adına mesai harcamaktadır. 
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Türkiye’de ise özellikle Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 
rezerv alanlarının genişletilmesi ve yeni sondaj bölgelerinin oluşturulması için ça-
lışılmaktadır. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Türkiye açısından 
kaya gazı oldukça önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Son dönemde bir ta-
raftan yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımların gerçekleşmesi sonucunda 
enerji faturasının azaltılması hedeflenirken diğer taraftan kaya gazı gibi alternatif 
kaynak arayışları ülkenin enerjide dışa bağımlı olan yapısını değiştirmesi açısın-
dan son derece kritiktir. 

Enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefi bulunan Türkiye’nin öncelikle ener-
ji arz güvenliği ile ilgili sorunları çözmesi gerekmektedir. Türkiye fosil yakıtlardan 
yoksun olmasına karşın coğrafi konumunu avantaja çevirmek adına hamlelerde bu-
lunmaktadır. Yenilenebilir enerji ve kaya gazı gibi alternatif enerji çeşitlerinin eko-
nomiye kazandırılması enerji iletim-dağıtım altyapılarının geliştirilmesini ve doğal 
gaz depolama gibi konularda yaşanan olumlu gelişmeleri pekiştirmektedir. Bu geliş-
meler Türkiye’nin gelecek hedeflerini gerçekleştirmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bu analiz kaya gazının dünya ve Türkiye’deki mevcut durumunu, küresel ener-
ji piyasalarında ne gibi değişimlere neden olduğunu ve sondaj-üretim aşamalarında 
meydana gelen çevresel etkileri ele almaktadır. 
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cesinde piyasaya kazandırılan enerji çeşitleri ara-
sındadır. Özellikle son yıllarda adı sıkça duyulan 
kaya gazı küresel enerji oyuncularının dikkatini 
çekmeyi başarmakla birlikte yavaş yavaş konvan-
siyonel (geleneksel) petrol ve doğal gaz gibi fosil 
yakıtların yerini almaya başlamıştır.

Kaya gazı (shale gas) tortul kayaçların göze-
neklerinde sıkışmış veya depolanmış bir enerji 
çeşididir. Petrol ve doğal gazın zaman içerisin-
de meydana geldiği ana kayadan ayrılarak farklı 
kayaçların içerisine yerleşmesi sürecinde söz ko-
nusu petrol ve doğal gazın bir kısmı ana kayada 
kalmaktadır. Bu kalıntıların oluşturduğu gazın 
kayacın gözeneklerinde kalan kısmı kaya (şeyl) 
gazını oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Kaya gazı son yıllarda geliştirilen ve hidro-
lik kırılma yöntemi olarak da bilinen bir metotla 
yeryüzüne çıkarılmaktadır. Bu yöntem aslında 
petrol ve doğal gaz çıkarmak adına geliştirilmiş 
olmasına rağmen kaya gazı sondaj işleminde de 
sıklıkla kullanılmaktadır. Kayaçların arasında 
kalan gazı elde etmek için su basıncından fayda-
lanmak suretiyle kaya tabakaları çatlatılmaktadır. 
Bu kırılma sürecinin ardından açığa çıkan gaz 
toplama donanımları kullanılarak yeryüzüne çı-
karılmaktadır (Şekil 2).

GİRİŞ
Günümüzde global enerji piyasaları artan ma-
liyetler, fiyat dalgalanmaları ve talep artışı gibi 
birtakım unsurlarla karşı karşıya kalmaktadır. 
Enerji piyasalarındaki belirsizlik siyasi ve eko-
nomik problemlerle bir araya gelince daha da 
derinleşmektedir. Öyle ki bu sorunlar nedeniy-
le dünya nüfusunun dörtte birlik kısmı modern 
enerji kaynaklarından mahrum bir durumdadır. 
Şu çok açıktır ki yeryüzünde kullanılan mevcut 
enerji sistemi sürdürülebilir değildir. Fosil yakıt-
ların rezerv ve üretim miktarları incelendiğinde 
kömürün 114, doğal gazın 53 ve petrolün 51 yıl 
sonra tükeneceği öngörülmektedir.1 Bu durumda 
alternatif enerji kaynak arayışları ortaya çıkmak-
tadır. Kaya gazı ve petrolü de bu arayışlar neti-

1. ‘‘BP Statistical Review of World Energy”, British Petroleum 
(BP), Haziran 2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/
energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-
world-energy-2016-full-report.pdf, (Erişim tarihi: 24 Ekim 2017).

ŞEKİL 1. DOĞAL GAZ KAYNAKLARININ ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration)
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Teknolojik ilerlemelere paralel olarak kaya 
gazı sondaj teknikleri de geliştirilmektedir. Bu 
doğrultuda hidrolik kırılma ve yatay sondajlama2 
yöntemlerinin kullanılması ile kaya gazından 
ekonomik fayda elde edilmeye başlanmıştır.

Günümüzde kaya gazından en fazla faydala-
nan ülkelerin başında ABD yer almaktadır. 2015 
yılında kaya gazından ortalama olarak günlük 
1,06 milyar metreküplük bir üretim gerçekleşti-
ren ABD bu rakamla toplam doğal gaz üretimi-
nin yaklaşık yüzde 50’lik kısmını kaya gazından 
karşılamıştır.3 2016 yılında ise günlük üretim 
1,22 milyar metreküpe çıkmış ve böylece toplam 
günlük doğal gaz üretimi içerisindeki kaya gazı 
oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaşmıştır.4 
Buna paralel olarak 2040 yılı için ABD özelin-
de yapılan tahminler kaya gazından elde edile-
cek üretimin toplam doğal gaz üretiminin yüzde 

2. Dikey olarak açılan kuyudan kaya gazı rezervine ulaşıldıktan son-
ra yatay bir şekilde ilerlenmesi.

3. “Future U.S. Tight Oil and Shale Gas Pruduction Depends 
on Resources, Technology, Markets”, U.S. Energy Information 
Administration (EIA), https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
php?id=27612, (Erişim tarihi: 7 Nisan 2017).

4. “How Much Shale Gas Is Produced in the United States?”, U.S. 
Energy Information Administration (EIA), https://www.eia.gov/
tools/faqs/faq.php?id=907&t=8, (Erişim tarihi: 21 Temmuz 2017).

70’inden fazla olması yönündedir. Bu öngörüler 
aslında gelecekte doğal gazın yerini kaya gazının 
alabileceğini destekler niteliktedir. Bununla bir-
likte ABD’nin ilerleyen dönemde en önemli kaya 
gazı ihracatçılarından biri olacağına kesin gözüy-
le bakılmaktadır. 

ABD’nin yanında Çin, Rusya, Kanada, Ar-
jantin, Avustralya ve Afrika kıtasında da kaya 
gazı bakımından önemli rezerv alanları bulun-
maktadır. Mevcut durumda üretilen kaya gazının 
neredeyse tamamının ABD kökenli olduğu göz 
önüne alınacak olursa bu sürecin diğer ülkeleri 
nasıl etkileyeceği ve kaya gazı üretimini küresel 
ölçekte nasıl geliştireceği şimdilik merak konu-
sudur. Genel kanı diğer fosil yakıt rezervlerinin 
dünya genelinde giderek azalması ile paralel ola-
rak kaya gazı üretiminin artacağı ve bunun so-
nucunda enerji fiyatlarının aşağı yönlü bir seyir 
izleyeceği yönündedir. 

Kaya gazının küresel enerji denkleminde ye-
rini alması ile birlikte günümüzde on-on beş yıl 
öncesine kıyasla oldukça farklı bir tablo görünür-
lük kazanmaktadır. Örneğin petrol fiyatlarının on 
yıl önceki seviyelerine hızlı bir şekilde düşmesinin 
sebepleri arasında özellikle dünyanın en büyük 

ŞEKİL 2. HİDROLİK KIRILMA YÖNTEMİ İLE KAYA GAZI ÇIKARMA OPERASYONU

Kaynak: Norton Rose Fulbright, “Shale Gas Handbook–A Quick Reference Guide for Companies Involved in the Exploitation of 
Unconventional Gas Resources”, Norton Rose Fulbright, http://www.nortonrosefulbright.com/files/shale-gas-handbook-129580.pdf, 
(Erişim tarihi: 28 Mart 2017).

Hidrolik Kırılma Alanı
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KAYA GAZININ  
DÜNYA GENELİNDEKİ 
MEVCUT DURUMU 
Kaya gazı ilk olarak 1821 yılında ABD’nin New 
York eyaletinde bulunmuştur. 1800’lü yılların 
ikinci yarısında ham petrolün keşfedilmesi ile 
gerileyen kaya gazı/petrolü araştırmaları 1970’li 
yıllarda yaşanan petrol krizi ile yeniden önem ka-
zanmış ve bu alanda yapılan çalışmalar yoğunlaş-
maya başlamıştır. Bu tarihten sonra kaya gazı çı-
karma ile ilgili çalışmalar yapılmış olsa da 2000’li 
yılların başlarına kadar bu alanda pek fazla iler-
leme kaydedilemediği görülmektedir. 2000’li yıl-
ların başlarından itibaren ise ABD’de yoğun bir 
şekilde kaya gazı üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Kaya gazı üretimi noktasında ihtiyaç duyu-
lan üst düzey teknoloji bu alandaki ilerlemelerle 
birlikte dünyanın çeşitli bölgelerindeki rezervle-
rin çıkartılmasına imkan tanımaktadır (Şekil 3). 
Rezerv tahmini yapılan bölgeler incelendiğinde 
Amerika kıtasının yoğun bir potansiyele sahip 
olduğu belirlenirken Afrika ve Avrupa kıtasın-
da bulunan geniş rezerv alanları da dikkat çek-
mektedir. Bununla beraber özellikle Çin, Rusya 
ve Avustralya gibi ülkelerde de önemli kaya gazı 
rezervleri bulunmaktadır. 

petrol ithalatçılarından biri olan ABD’nin kaya 
gazı/petrolü üretimindeki önemli artışlardan do-
layı petrol ihraç eden bir ülke konumuna gelme-
si ve bu nedenle OPEC’in (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries) arz kısıtlaması-
na gitmesi sayılabilmektedir. Kuşkusuz kaya gazı 
üretiminin artması petrol fiyatlarının aşağı yönlü 
bir seyir izlemesindeki tek etken değildir. Çin’deki 
petrol talebinin azalması ve küresel ölçekteki ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına geçiş trendi de pet-
rol fiyatlarının düşmesi noktasında sayılabilecek 
nedenlerdendir. Özellikle petrol üreten ülkeler 
ile ABD kökenli kaya gazı üreticileri arasındaki 
rekabet petrol fiyatlarındaki düşüşün en önemli 
nedenleri arasında sayılabilir. Bu doğrultuda kaya 
gazının enerji literatürüne “oyun değiştirici” bir 
etken olarak girdiği görülmektedir. 

Bu analizde kaya gazının küresel ölçekte-
ki mevcut durumu incelenecek ve Türkiye’deki 
kaya gazı potansiyeli ile ilgili mevcut veriler ışı-
ğında bilgiler verilerek bu enerji çeşidinin gele-
cekte Türkiye açısından sağlayabileceği faydalar 
ele alınacaktır. Sonrasında ise kaya gazının enerji 
piyasalarında ne gibi değişimlere neden olduğu 
açıklanacaktır. Son olarak kaya gazı üretiminin 
çevresel etkileri üzerinde durulacaktır. 

ŞEKİL 3. KÜRESEL KAYA GAZI REZERVLERİ

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration), “World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment” Energy Information Admi-
nistration (EIA), http://www.adv-res.com/pdf/A_EIA_ARI_2013%20World%20Shale%20Gas%20and%20Shale%20Oil%20Resour-
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Kaya gazı rezervlerinin dünya genelinde yay-
gın bir şekilde bulunması bu enerji kaynağının 
gelecekte petrol ve doğal gazın yerini alabileceği 
varsayımını güçlendirmektedir. Bu bağlamda son 
dönemde petrol fiyatlarının düşüş trendi içerisi-
ne girmesinde kaya gazının etkisinin olduğu ve 
özellikle ABD kökenli kaya gazı üreticileri ile 
petrol kaynaklarına sahip ülkeler arasındaki çe-
kişmenin petrol fiyatlarındaki azalmayı tetikledi-
ği görüşü öne çıkmaktadır. Bu durum global öl-
çekli yeni enerji savaşlarında kaya gazının önemli 
bir enstrüman olarak varlığını sürdürebileceğini 
göstermektedir. 

Teknik olarak değerlendirilebilir5 kaya gazı 
rezervleri dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış 
durumdadır. ABD Enerji Bilgi Kurumunun (US 
Energy Information Administration, EIA) veri-
lerine göre bu kaynaklar toplamda 249 trilyon 
metreküp miktarında bir değere ulaşmaktadır.6

5. Mevcut teknoloji ile üretilebilecek rezerv potansiyeli.
6. “World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment”.

Genel olarak Kuzey Amerika, Güney Afrika, 
Avustralya ve Çin bölgelerinde zengin rezervleri 
bulunan kaya gazının dünyanın hemen hemen 
her yerine yayıldığı görülmektedir. Bu açıdan 
kaya gazı petrol ve doğal gaz gibi sadece kısıtlı 
bölgelerde değil dünya genelinde yaygın bir şe-
kilde bulunmaktadır.

Kıtalar bakımından incelendiğinde kaya 
gazının özellikle Kuzey ve Güney Amerika kı-
talarında yoğun olarak bulunduğu görülmekte-
dir. Diğer taraftan Avrupa kıtasının Polonya ve 
Fransa hariç olmak üzere şu an için çok önemli 
bir potansiyele sahip olmadığı ancak kıta üze-
rinde çok sayıda rezerv tahmin çalışmalarının 
yapıldığı bilinmektedir (Şekil 3). Diğer taraftan 
Asya kıtasında başta Çin ve Rusya’da olmak üze-
re önemli kaya gazı potansiyelinin olduğu tah-
minleri yapılırken Afrika kıtasının da kaya gazı 
bakımından zengin rezerv bölgelerine sahip ol-
duğu belirtilmektedir (Şekil 4).

ŞEKİL 4. KAYA GAZININ DÜNYA GENELİNDEKİ TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR POTANSİYELİ 
(TRİLYON METREKÜP)

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration)
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Teknik olarak değerlendirilebilir kaya gazı 
potansiyeli bakımından ilk sırayı yaklaşık 33 tril-
yon metreküp ile ABD alırken Çin 31,5 trilyon 
metreküple ikinci sırada bulunmaktadır (Tablo 
1). Hesaplanan toplam potansiyelin yaklaşık 
beşte biri bu iki ülkededir. Bu bakımdan başta 
ABD ve Çin olmak üzere kaya gazı potansiyeli 
yüksek olan Arjantin, Cezayir ve Kanada gibi 
diğer ülkeler de bu alandaki yatırımlarına hız 
vermektedir. Dünya üzerinde henüz kaya gazı 
potansiyeli keşfedilmemiş ülkelerin de bulundu-
ğu göz önüne alınacak olursa yerkürenin önemli 
bir kısmında bu enerji kaynağının varlığından 
bahsetmek mümkündür. 

TABLO 1. TEKNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR 
KAYA GAZI POTANSİYELİ BAKIMINDAN  

İLK 10 ÜLKE

SIRA ÜLKE KAYA GAZI POTANSİYELİ
(TRİLYON METREKÜP)

1 ABD 32,89

2 ÇİN 31,57

3 ARJANTİN 22,69

4 CEZAYİR 20,01

5 KANADA 16,22

6 MEKSİKA 15,43

7 AVUSTRALYA 12,15

8 GÜNEY AFRİKA 11,03

9 RUSYA 8,05

10 BREZİLYA 6,93

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration)

Dünya üzerinde yüksek kaya gazı potansi-
yeli bulunan ülkeler incelenirken özellikle Çin’e 
ayrı bir parantez açmakta fayda vardır. Çin açı-
sından kaya gazı oldukça önemli bir role sahiptir. 
Küresel enerji talep büyüme oranları bakımın-
dan ilk sırada yer alan Çin bu talebi daha çok kö-
mür ve petrol gibi geleneksel fosil yakıt çeşitleri 
tarafından karşılamaktadır. 2016 yılında Çin’in 

birincil enerji kaynakları arasında kömür yüzde 
62’lik kullanım oranıyla en fazla kullanılan yakıt 
türü olarak dikkat çekmektedir.7 Yakın zamanda 
alternatif kaynak arayışları neticesinde yenile-
nebilir ve nükleer enerji yatırımlarının giderek 
arttığı ülkede çevreye daha duyarlı enerji üretimi 
noktasında bir eğilimin olduğu görülmektedir. 
Bu doğrultuda dünya genelinde en fazla kaya 
gazı potansiyeline sahip ülkeler arasında ön sı-
ralarda bulunan Çin’in kömüre oranla daha te-
miz olan bu enerji kaynağını kullanarak üretim 
yapması ve böylece hem yoğun şekilde eleştirilen 
hava kirliliği konularında yeni bir trend içerisi-
ne girmesi hem de elindeki kaya gazı rezervlerini 
kısa bir süre içerisinde ekonomisine kazandırma-
sı beklenmektedir.

2040 yılı için yapılan senaryolar incelendi-
ğinde ABD’nin kaya gazı üretiminde liderliğini 
koruyacağı, Çin’in dünyada en fazla kaya gazı 
üreten ikinci ülke olacağı, ardından sırasıyla Ka-
nada, Meksika, Cezayir ve Arjantin’in geleceği 
tahmin edilmektedir.8 Bu ülkelerin toplam kü-
resel üretimin yüzde 70’inden fazlasını karşıla-
yacağı hesaplanırken 2040 yılına gelindiğinde 
günlük kaya gazı üretiminin 1,20 milyar metre-
küp seviyelerinden 4,75 milyar metreküpe çıka-
cağı öngörülmektedir. Böylece kaya gazının top-
lam doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu 
karşılaması beklenmektedir.

Kaya gazı görünürlük kazandığı 2000’le-
rin başlarından itibaren başta yüksek rezerv po-
tansiyeli bulunanlar olmak üzere tüm ülkelerin 
dikkatini çekmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın 
artmasına paralel olarak alternatif kaynak arayış-
larına giren ülkeler kaya gazından faydalanmak 

7. “China’s Energy Market in 2016”, BP Statistical Review 2017, 
British Petroleum (BP), http://www.bp.com/content/dam/bp/en/
corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-sta-
tistical-review-of-world-energy-2017-china-insights.pdf, (Erişim 
tarihi: 13 Eylül 2017).

8. “Shale Gas Production Drives World Natural Gas Pruduction 
Growth”, US Energy Information Administration (EIA), https://
www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512, (Erişim tarihi: 
18 Eylül 2017).
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istemektedir. Bu nedenle global ölçekte kaya 
gazı yatırımları gün geçtikçe artmakta ve yeni 
rezerv alanları ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
Yüksek teknoloji gereksinimi duyulan kaya gazı 
üretimi halihazırda sınırlı bir bölgede gerçekleşse 
de yakın gelecekte yaygınlaşacağı öngörülmekte-
dir. Petrol ve doğal gaz gibi geleneksel fosil ya-
kıt rezervlerinin giderek azalması ve buna karşın 
enerjiye olan talebin artmasıyla birlikte kaya gazı 
üretiminin daha geniş bir coğrafyaya yayılması 
beklenmektedir.

TÜRKİYE’DE KAYA 
GAZININ POTANSİYELİ 
VE GELECEĞİ
Türkiye bulunduğu coğrafi konumu gereği pet-
rol ve doğal gaz kaynaklarına sahip ülkelere ya-
kın bir bölgede yer almaktadır. Ancak bu kay-
nakların Türkiye’de büyük rezerv alanlarına sahip 
olmadıkları bilinmektedir. Diğer taraftan doğal 
gaza alternatif olarak son dönemde enerji piyasa-
ları açısından önemli bir konuma gelen ve özel-

likle ABD’de gelişim gösteren kaya gazı ile ilgili 
çalışmalar Türkiye’de de 2000’li yılların başından 
itibaren başlatılmıştır. 

Türkiye sınırları içerisinde özellikle Trakya 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun bir 
kaya gazı potansiyeli olduğu belirtilmektedir 
(Şekil 5). Yapılan tahminler doğrultusunda bu 
iki bölgede teknik olarak çıkarılabilir yaklaşık 
679 milyar metreküp kaya gazı ve 4,7 milyar 
varil kaya petrolü bulunduğu öngörülmektedir.9 
ABD Enerji Bilgi Kurumu (US-EIA) tarafından 
hazırlanan kaya gazı raporuna göre bu teknik 
potansiyelin ancak 651 milyar metreküpü ilk 
etapta çıkarılabilir niteliktedir. 2016 yılında 
46,3 milyar metreküp doğal gazın tüketildiği 
Türkiye’de hesaplanan kaya gazı teknik potansi-
yelinin ekonomik olarak kullanılması neticesin-
de ülkenin artan doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 
on-on beş yıl boyunca karşılanabilmesi müm-
kün görünmektedir.

9. “World Shale Resource Assessment”, U.S. Energy Informati-
on Administration (EIA), https://www.eia.gov/analysis/studies/
worldshalegas/, (Erişim tarihi: 21 Temmuz 2017).

ŞEKİL 5. TÜRKİYE’NİN POTANSİYEL KAYA GAZI BÖLGELERİ

Kaynak: ETKB, “2017 yılı Bütçe Sunumu”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, http://www.enerji.gov.tr/File/?path=R
OOT%2F1%2FDocuments%2FB%C3%BCt%C3%A7e%20Konu%C5%9Fmas%C4%B1%2F2017%20B%C3%BCt%C3%A7e%20
Sunu%C5%9F%20Kitab%C4%B1%20(TBMM%20Genel%20Kurul).pdf, (Erişim tarihi: 21 Temmuz 2017).
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Yapılan bu hesaplamalar Türkiye’nin sade-
ce Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini 
kapsamaktadır. Bunun yanında henüz kaya gazı 
potansiyel tahminleri yapılmamış olan Sivas, 
Tuz Gölü ve Doğu Anadolu bölgelerinde de bu 
doğrultuda çalışmalar yürütülmektedir. Bu ça-
lışmalar neticesinde Türkiye genelinde önemli 
bir kaya gazı potansiyelinin ortaya çıkarılması 
beklenmektedir.

Bu potansiyelin belirlenmesinin ardından 
hızlı bir biçimde sondaj çalışmalarına başlanması 
ve var olan potansiyelin bir an önce ekonomiye 
kazandırılması hedeflenmektedir. Shell ve Trans-
Atlantic Petroleum gibi uluslararası firmalar ile 
ortaklaşa yapılan bu arama ve sondaj faaliyetleri 
ile Türkiye’nin yıllardır enerjide dışa bağımlılı-
ğını azaltmak adına gerçekleştirdiği çalışmalara 
yenileri eklenmektedir. 

Türkiye açıklanan son verilere göre doğal 
gazda yüzde 99,2 oranında dışa bağımlı bir ülke 
konumundadır (Grafik 1). Diğer bir ifade ile 
2016 yılında yerli doğal gaz üretiminin toplam 
doğal gaz arzına oranı yüzde 0,8 olarak gerçekleş-
miştir. Bu alandaki arz güvenliğini temin etmek 
adına Türkiye’nin kaynak ülke çeşitlendirmesine 

gitmesi ve doğal gazın yerini alabilecek alternatif 
enerji kaynaklarına yönelmesi oluşabilecek risk-
leri en aza indirmek anlamında oldukça önem-
lidir. Bu bakımdan özellikle elektrik üretiminde 
yerli ve yenilenebilir kaynaklarla üretim yapma 
eğilimi Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağ-
lama noktasında atılan önemli adımlardandır. 
Diğer taraftan doğal gaza alternatif bir kaynak 
olması nedeniyle kaya gazı da üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken bir enerji çeşididir. 

Bilindiği üzere Türkiye’nin toplam ithalatı 
içerisinde enerji harcamaları önemli bir kalemi 
oluşturmaktadır. Bu harcamaların azaltılması 
anlamında yerli ve alternatif enerji kaynaklarının 
kullanılması son derece önemlidir. 2012 yılından 
itibaren enerji harcamalarında bir düşüş gözlem-
lense de halihazırda Türkiye’nin ithalatında en 
büyük tutarlar enerjiye ödenmektedir (Grafik 
2). Türkiye’de bulunan kaya gazı potansiyelinden 
faydalanılması, doğal gazdaki yüksek oranlı dışa 
bağımlılığın azaltılmasına da katkıda bulunacak-
tır. Böylece sadece enerji temini anlamında değil 
aynı zamanda ekonomik dengeye ciddi bir baskı 
oluşturan cari açık üzerinde de olumlu bir geliş-
me gözlemlenebilecektir. 

GRAFİK 1. TÜRKİYE’NİN YERLİ DOĞAL GAZ ÜRETİMİ VE DOĞAL GAZ İTHALATI  
(2004-2016, MİLYAR METREKÜP)

Kaynak: TPAO, “2016 Yılı Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu” Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), http://www.tpao.gov.tr/tp5/docs/
rapor/sektorrapor_2806.pdf, (Erişim tarihi: 14 Ağustos 2017).



16

ANALİZ 

s e t a v . o r g

Türkiye’de kaya gazı potansiyeline sahip 
bölgelerin başında gelen Güneydoğu Anadolu ve 
Trakya bölgelerinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun araştırma-
lar yapılmaktadır (Şekil 6). Güneydoğu Anado-
lu bölgesinde Dadaş, Kıradağ, Kaş ve Bedinan 
formasyonları bulunurken Trakya havzasında 
ise Mezardere ve Hamitabat bölgelerinin önemli 
miktarda kaya gazı rezervi barındırdığı tahmin 
edilmektedir.10 Bununla beraber Doğu Anadolu, 
İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de potan-
siyel kaya gazı arama çalışmaları yapılmaktadır. 
Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) tarafından açıklanan Milli Enerji ve Ma-
den Politikası kapsamında Türkiye’nin jeofizik ve 
jeokimya haritalarının çıkartılması neticesinde 
geleneksel petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynak-
larının yanında kaya gazı potansiyelinin de daha 
net bir şekilde belirlenmesi imkanı doğacaktır.

10. “Petrol”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), http://www.
enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Petrol, (Erişim tarihi: 9 Ağustos 2017).

Günümüzde Türkiye’de kaya gazı çıkart-
mak adına fayda-maliyet analizleri yapılmakta-
dır. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ar-
dından 2016 yılında açılması planlanan iki adet 
sondaj kuyusundan sadece birisi açılabilmiştir.11 
Diğer taraftan yüksek ve pahalı teknoloji gerek-
tiren kaya gazı sondaj ve üretim işlemleri Türki-
ye’nin bu alandaki faaliyetlerini kısıtlamaktadır. 
Önceliği yenilenebilir enerji kaynakları ile üre-
tim yapmaya veren ETKB’nin uzun vadede kaya 
gazı potansiyeline de yönelmesi beklenmektedir. 
Bununla beraber kaya gazı ile ilgili dünyadaki 
teknolojik ilerlemeler izlenerek bu alana yatı-
rım yapılması son derece önemlidir. Özellikle 
ABD’nin kaya gazı sondaj ve üretim aşamaları 
yakından takip edilerek bu alandaki gelişmeleri 
gözlemlemekte fayda vardır. 

11. “ETKB 2016 Yılı Faaliyet Raporu”, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (ETKB), http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Faaliyet-Rapor-
lari/Faaliyet-Raporlari, (Erişim tarihi: 16 Ağustos 2017).

GRAFİK 2. TÜRKİYE’NİN YILLAR İTİBARIYLA TOPLAM İTHALATI VE ENERJİ HARCAMALARININ TUTARI 
(1996-2016, MİLYAR DOLAR)

Kaynak: TÜİK 



17s e t a v . o r g

KAYA GAZININ KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDAKİ YERİ VE TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ

Enerji literatürüne “kaya gazı devrimi” 
olarak giren ve son yıllarda adından sıklıkla söz 
ettiren bu kaynak gelecekte birçok ülkenin bi-
rincil doğal gaz kaynağı olmaya adaydır. Bu se-
beple kaya gazı potansiyellerinin keşfedilmesi ve 
teknolojik yatırımların yapılması Türkiye adına 
son derece kritik bir öneme sahiptir. 

Enerjide yüzde 70 civarında dışa bağımlı 
olan Türkiye’nin bu bağımlılığını azaltmak adı-
na alternatif ve yerli enerji kaynaklarını kullan-
ma gerekliliği bulunmaktadır. Bu amaçla başta 
yenilenebilir enerji yatırımları, yerli kömür 
kullanımının teşvik edilmesi ve nükleer güç 
santralleri vasıtasıyla elektrik üretimi yapılması 
gibi birçok proje gerçekleşmektedir. Bunlara ek 
olarak kaya gazı üretimi de Türkiye’nin üzerinde 
önemle durması gereken konular arasındadır. 

Gelişen ekonomisini enerji alanındaki ya-
tırımlarla destekleyen Türkiye gelecek dönemde 
küresel enerji denkleminde önemli bir yere gele-
bilmek adına yoğun çaba sarf etmektedir. Enerji 
ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda alt-

yapı yatırımlarına öncelik verilerek birçok proje 
gerçekleştirilmektedir. 

Bir yandan TANAP ve Türk Akımı proje-
leri ile doğal gaz iletim hatlarının oluşturulması 
çalışmaları diğer yandan sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) depolama ve yeniden gazlaştırma termi-
nalleri (FSRU) yatırımları neticesinde Türkiye 
özellikle doğal gaz sektöründe önemli mesafeler 
kat etmektedir. Tüm bunların yanında Karadeniz 
ve Akdeniz’de petrol-doğal gaz arama çalışmala-
rının devam etmesi ve mevcut kaya gazı projele-
rinin ilerletilmesi Türkiye’nin küresel enerji piya-
salarında bir üst lige çıkabilmesi bakımından son 
derece isabetli olacaktır.

ŞEKİL 6. TÜRKİYE’DE KAYA GAZI POTANSİYELİNE SAHİP BÖLGELER

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration)

Türkiye sınırları içerisinde özellikle Trakya ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun bir 
kaya gazı potansiyeli olduğu belirtilmektedir.
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ENERJİ PİYASALARI 
EKSENİNDE KAYA GAZI 
Kaya gazının enerji piyasalarında oyun değiştiri-
ci bir rolünün olması bu alanda küresel ölçek-
te araştırmalar yapılması bakımından oldukça 
önemli bir etkendir. Bu nedenle dünyanın he-
men hemen her bölgesinde kaya gazı ile ilgili 
arama çalışmaları yapılmaktadır. İleri teknoloji 
gereksinimi bu arama çalışmalarının önünde bir 
kısıt gibi görünse de 2000’li yılların başından 
itibaren kaya gazı üretiminin hızlı bir şekilde 
artması neticesinde maliyetlerin giderek azaldı-
ğı gözlemlenmektedir. Bu durum özellikle doğal 
gaz piyasaları açısından önemli bir değişime ne-
den olmuştur. 2008 yılında 8-9 dolar bandında 
olan doğal gaz fiyatları 2014 yılında yaklaşık 5 
dolara, 2016 yılında ise yarı yarıya düşerek 2,5 
dolar seviyelerine inmiştir.12 ABD merkezli bu 
değişim “kaya gazı devrimi” olarak enerji litera-
türündeki yerini almış ve yaygınlaşmıştır. 

Günümüzde petrol fiyatlarının hızlı bir şe-
kilde düşmesi sonucu kaya gazı geri plana itilmiş 
gibi görünse de uzun vadede bu eğilimin kaya 
gazı lehine değişeceği ve enerji piyasalarının bu 
dönüşüm sonucunda yeniden şekilleneceği ön-
görülmektedir. Halihazırda küresel kaya gazı 
üretiminin en fazla olduğu bölge olan ABD ile 
OPEC ülkeleri ve Rusya arasında petrol ve kaya 
gazı bakımından bir rekabet devam etmektedir. 
2014 yılında OPEC petrol fiyatlarında hissedilir 
düşüşler görülmesine rağmen üretimi azaltmama 
noktasında kararlar almış ancak fiyatlardaki aşağı 
yönlü seyrin devam etmesi dolayısıyla 2016 yılı 
başlarında üretimi azaltmak zorunda kalmıştır.13 
Bu açıdan bakıldığında kaya gazının konvansiyo-
nel (geleneksel) petrol ve doğal gaz kaynaklarına 
alternatif bir enerji çeşidi olarak piyasaya girmesi 

12. “Natural Gas Prices”, US Energy Information Administration 
(EIA), https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_a.htm, 
(Erişim tarihi: 14 Eylül 2017).

13. Grant Smith, Angelina Rascouet ve Wael Mahdi, “OPEC Agrees 
to First Oil Output Cut in Eight Years”, Bloomberg, 28 Eylül 2016.

ile fiyatlardaki düşüşün bir etkileşim içerisinde 
olduğu söylenebilir. 

Yapılan tahminler günümüzde kullanılan 
fosil yakıtların küresel enerji arzındaki paylarını 
önümüzdeki yirmi-yirmi beş yıl boyunca koruya-
cağını göstermektedir. BP tarafından yapılan tah-
minlere göre 2035 yılında toplam enerji arzının 
yüzde 75’inden fazlasının fosil yakıtlar tarafından 
karşılanacağı belirtilmektedir.14 Günümüzde yüz-
de 80-85 civarında olan bu payın gelecekte bir 
miktar düşmesi beklense de petrol, doğal gaz ve 
kömürün enerji üretimi noktasındaki dominant 
görüntüsünün devam edeceği beklenmektedir. 
Gerçekleştirilen projeksiyonlarda petrol ve kö-
mürün genel arz içerisindeki paylarının göreceli 
olarak azalacağı, doğal gazın payının ise diğer fo-
sil yakıtlara göre daha fazla artacağı öngörülmek-
tedir. Ayrıca doğal gaz arzında meydana gelecek 
olan bu artışın büyük kısmının kaya gazı gibi 
konvansiyonel olmayan kaynaklar tarafından kar-
şılanacağı tahmin edilmektedir. Bu durum kaya 
gazının enerji dünyasının geleceğinde ne denli 
önemli bir rol alacağının göstergesi niteliğindedir. 

Oyun değiştirici bir faktör olarak nitelen-
dirilen kaya gazı günümüzde ABD tarafından 
yoğun bir biçimde üretilmektedir. ABD’nin kaya 
gazı alanında gösterdiği bu hızlı ilerleme ülkeyi 
2009 yılında dünyanın en büyük doğal gaz üreti-
cisi konumuna getirmiştir. Günümüzde doğal gaz 
üretimi noktasındaki liderliğini koruyan ABD 
2016 yılı verilerine göre 447,4 milyar metreküp 
kaya gazı üretimi gerçekleştirmiştir.15 2004 yılın-
da ABD’nin toplam doğal gaz arzında kaya gazı 
üretiminin payı sadece yüzde 5 civarında iken bu 
oran 2007 yılında yüzde 10’a ve 2016 yılında ise 
yaklaşık yüzde 60’a kadar yükselmiştir (Grafik 
3). ABD’deki doğal gaz fiyatlarının özellikle son 

14. “BP Energy Outlook 2017”, British Petroleum (BP), http://
www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-out-
look.html, (Erişim tarihi: 17 Temmuz 2017).

15. “How Much Shale Gas Is Produced in the United States?”, U.S. 
Energy Information Administration (EIA), https://www.eia.gov/
tools/faqs/faq.php?id=907&t=8, (Erişim tarihi: 19 Temmuz 2017).
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on yıllık dönemde önemli ölçüde azalmasını söz 
konusu oranların bu denli yüksek olması etkile-
mektedir. Fiyatlardaki bu düşüş ABD’de faaliyet 
gösteren firmaların enerji maliyetlerini de azalt-
makta ve diğer ülkelerdeki firmalara göre daha 
avantajlı bir konuma gelmelerini sağlamaktadır. 
Öyle ki bazı uluslararası şirketler özellikle sanayi 
tesislerini ABD’ye transfer etme noktasında giri-
şimlerde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan doğal gaz fiyatlarının bu 
denli düşmesi kömür tüketimini de hissedilir 
bir biçimde azaltmaktadır. Geçmiş dönemlerde 
ucuz enerji kaynağı olması nedeniyle kömürün 
tercih edilmesi fiyatlardaki aşağı yönlü seyirle 
birlikte yerini doğal gaza bırakmıştır. 2008 yı-
lından 2016’ya kadar ABD’nin elektrik üreti-
minde kömürün payı sürekli olarak düşmüştür. 
2016 yılında ise ilk olarak doğal gazın elektrik 
üretimindeki payı yüzde 33,8 ile kömürü (yüzde 
30,4) geride bırakmıştır.16

16. “What Is U.S. Electricity Generation by Energy Source?”, U.S. 
Energy Information Administration (EIA), https://www.eia.gov/
tools/faqs/faq.php?id=427&t=8, (Erişim tarihi: 19 Temmuz 2017).

Bununla beraber ABD’nin dışarıdan LNG 
alım miktarlarında da özellikle son yıllarda ciddi 
düşüşler görülmektedir. 2007 yılından itibaren 
düşüş eğilimi içerisinde bulunan ABD’nin LNG 
ithalatında kaya gazının önemli etkisinin olduğu 
ve ilerleyen dönemlerde bu etkinin daha da his-
sedilir bir biçimde artacağı tahmin edilmektedir. 
Keşfedilen kaya gazı rezervleri ABD’nin LNG 
ihraç eden bir ülke konumuna gelmesini sağla-
mıştır. 2007 yılında toplam 21,8 milyar metre-
küp LNG ithalatı yapan ABD’de 2016 yılında bu 
miktar 2,5 milyar metreküp düzeyine gerilemiş-
tir (Grafik 4).

LNG ve kaya gazı alanlarında görülen tek-
nolojik ilerlemeler küresel enerji jeopolitiği ba-
kımından önemli bir değişimi beraberinde ge-
tirmektedir. ABD’de meydana gelen kaya gazı 
devrimi ve sonrasında yüzer terminal (FSRU) 
teknolojilerinin geliştirilmesi ülkenin LNG ti-
caretinin de yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 
Küresel LNG ihracatında Katar birinci sırada yer 
alırken ardından sırasıyla Avustralya ve Malezya 

GRAFİK 3. ABD’NİN TOPLAM DOĞAL GAZ ÜRETİMİ İÇERİSİNDE KAYA GAZININ PAYI 
(2004-2016, MİLYAR METREKÜP, YÜZDE)

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration)
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gelmektedir.17 ABD ise henüz alt sıralarda (16. 
sırada) yer almaktadır. Ancak tesisleşme süreci-
ni hızlandıran ABD önümüzdeki dönem LNG 
ticaretinde üst sıralara çıkmayı hedeflemektedir. 
ABD’nin mevcut LNG projelerini gerçekleştir-
mesi sonucunda yıllık ihracat kapasitesinin 300 
milyon tonu aşması beklenirken bu rakamın 
ABD’yi LNG üreten ülkeler arasında ilk sıraya 
taşıması amaçlanmaktadır.18 Buradan hareketle 
son olarak yaşanan Katar krizinin önemli neden-
lerinden birinin de LNG piyasasındaki rekabet 
olduğu açıktır. 

Tüm bu gelişmeler göstermektedir ki kaya 
gazının önemli bir kaynak olarak görünürlük 
kazanması enerji piyasalarını birçok açıdan etki-
lemektedir. ABD özelinde elde edilen verilerden 
kaya gazının sadece yeni bir enerji kaynağı de-
ğil aynı zamanda ülkelerin ekonomilerini geliş-
tirebilecek bir enstrüman olarak piyasaya girme 

17. “World LNG Report-2017”, International Gas Union (IGU), 
https://www.igu.org/news/igu-releases-2017-world-lng-report, 
(Erişim tarihi: 18 Eylül 2017).

18. “ABD Katar’ın LNG Tahtına Aday”, Sabah, 9 Haziran 2017.

kabiliyeti olduğu görülmektedir. Bu bakımdan 
kaya gazı küresel enerji piyasalarında fiyatları aşa-
ğı çekmesi nedeniyle avantajlı bir kaynak olarak 
değerlendirilmektedir. Böylece ülkeler hem ucuz 
enerji tedarik edebilecek hem de enerji maliyet-
lerinin düşük olması nedeniyle yabancı yatırımcı 
sayılarında artış gerçekleştirilebileceklerdir. Diğer 
taraftan kaya gazı yatırımları sondaj ve üretim 
aşamasındaki yüksek maliyetler nedeniyle kısa 
vadede özellikle gelişmekte olan ülkeler açısın-
dan pek karlı görülmemektedir. Ancak uzun dö-
nemde kaya gazının avantajlı bir alternatif enerji 
kaynağı olarak ülkelerin gündemine geleceği kuş-
kusuzdur. 

Kaya gazının küresel enerji piyasalarındaki 
yerini sağlamlaştırması ile birlikte fiyatların diğer 
enerji kaynaklarında olduğu gibi piyasanın arz ve 
talebine göre şekillenmesi beklenmektedir. Arza 
dayalı fiyat değişimlerine genel olarak gaz üre-
timi, net ithalat ve depolama faaliyetleri neden 
olurken talebe dayalı fiyat değişimlerini ise iklim 
koşulları, ekonomik durum ve petrol fiyatların-
daki değişimler belirlemektedir. Piyasanın genel 

GRAFİK 4. ABD’NİN LNG İTHALATI (2000-2016, MİLYAR METREKÜP)

Kaynak: EIA (US Energy Information Administration), “U.S. Liquefied Natural Gas Imports”, US Energy Information Administration 
(EIA), https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9103us2a.htm, (Erişim tarihi: 5 Ağustos 2017).
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durumu bu şekilde iken kaya gazının dünya ge-
nelinde yaygınlaşması neticesinde dengelerin ne 
şekilde değişeceği merak konusudur. Halihazırda 
kısıtlı bir üretim alanı olan kaya gazının ilerleyen 
dönemlerde küresel ölçekte genişleyerek enerji 
piyasaları açısından daha etkin bir rol üstleneceği 
tahmin edilmektedir.

Küresel enerji piyasalarında kaya gazı ile ilgi-
li genel duruma bakıldığında çıkarılan gazın ne-
redeyse tamamının ABD kaynaklı olduğu görül-
mektedir. Çin, Rusya, Kanada, Arjantin ve Avus-
tralya gibi yüksek kaya gazı potansiyeline sahip 
olduğu tahmin edilen ülkeler ise ABD tarafından 
izlenilen politikaları ve bu alandaki teknolojik 
ilerlemeleri yakından takip etmektedir. Diğer 
yandan Avrupa ülkeleri kaya gazı çıkarılması hu-
susuna çevresel kirlenmeye yol açabileceği endi-
şesiyle temkinli yaklaşmaktadır. Bunların dışında 
kalan ülkeler ise mevcut kaya gazı potansiyelleri-
ni keşfetmeye odaklanmış durumdadır. 

KAYA GAZI ÜRETİMİNİN 
ÇEVRESEL ETKİLERİ
Kaya gazının potansiyel çevresel etkileri ile ilgili 
çeşitli tartışmalar vardır. Özellikle sondaj süre-
cinde çevreye zarar verildiği görüşü hakimken 
üretim yapan firmalar bu iddialara karşı çık-
maktadır. Kaya gazı üretiminin çevre ve iklim 
açısından eleştirildiği başlıca hususlar temiz su 
kaynaklarının kullanılması, yer altı sularının 
kirletilmesi, hava kirliliği, sondaj işlemi sıra-
sında meydana gelen sarsıntılar, toprak kaybı 
ve tarımsal arazilerin kontrolsüzce kullanılması 
şeklinde sıralanabilir. 

Konvansiyonel olmayan enerji türleri arasın-
da sayılan kaya gazı fosil yakıt çeşitleri içerisinde 
yer almaktadır. Bu nedenle diğer fosil yakıt çeşitle-
ri gibi sera gazı salınımı yaparak birtakım çevresel 
olumsuzluklara neden olmaktadır. Diğer taraftan 
kaya gazı çıkarma işleminin de çevre kirlenmesi-
ne yol açtığı savunulmaktadır.  Bu durumun en 

önemli sebepleri arasında kaya gazı çıkarma faali-
yetleri sırasında kullanılan ve “çatlatma sıvısı” adı 
verilen içerikte bulunan kimyasal bileşenlerin yer 
altı sularına karışması sonucunda meydana gele-
bilecek etkiler sayılabilmektedir. Hidrolik çatlat-
ma için kullanılan sıvı yaklaşık yüzde 98 oranında 
su, yüzde 2 oranında kum ve çeşitli kimyasallar-
dan meydana gelmektedir.19 Bu kimyasalların 
yer altı sularına karışabileceği kaygıları nedeniyle 
özellikle çevreci örgütler kaya gazı çıkarılması sü-
recinde yapılan işlemleri sıklıkla eleştirmektedir. 
Buna bağlı olarak Fransa, Bulgaristan, Çek Cum-
huriyeti, Romanya ve İspanya gibi birtakım Avru-
pa ülkelerinde kaya gazı üretimi yasaklanarak bu 
alanda bazı tedbirler alınmıştır.20

Diğer taraftan kaya gazı çıkaran işletmeler 
bu işlem sırasında kullanılan kimyasal maddele-
rin seyreltilmiş halde bulunduklarını ve yer altı 
sularına karışmaları durumunda dahi zararsız ol-
duklarını iddia etmektedir.21 Ayrıca yer altı sula-
rının en fazla 300 metre derinlikte bulunması ve 
kaya gazı çıkarılması işleminin 2 bin 500 metre 
derinlikten itibaren başlaması hidrolik çatlatma 
sıvılarının doğrudan yer altı sularına karışması 
ihtimalini azaltmaktadır. 

Kaya gazı çıkarılması için kuyu başına yakla-
şık 13 bin metreküp ile 27 bin metreküp suya ih-
tiyaç duyulmaktadır.22 Bu noktada önümüzdeki 
dönemlerde temiz su temini adına sıkıntı oluştu-
rabilecek bir duruma gelinmesinden endişe edil-
mektedir. Yer altı ve yüzey sularının kontrolsüz 
bir şekilde kullanılması sondaj yapılan bölgede 
temiz su tedariki ile ilgili sorunların meydana 
gelmesine neden olabilir. 

19. “Shale Gas and Oil Terminology Explained: Technology, In-
puts and Operations”, Environmental and Energy Study Insti-
tute, http://www.eesi.org/files/fracking_technology_120111.pdf, 
(Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017).

20. Nazan Yalçın Erik, “Şeyl Gazı (Kaya Gazı) ve Çevresel Etkileri”, 
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 37, 
Sayı: 4, (2016), s. 426-438.

21. “Q&A: Shale Gas and Fracking”, The Guardian, 17 Nisan 2012. 

22. “How Much Water Does U.S. Fracking Really Use?”, Science Dai-
ly, https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150915135827.
htm, (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017).
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Hidrolik çatlatma işleminde kullanılan 
suyun ortalama olarak üçte birlik kısmı ise yer-
yüzüne geri dönmektedir. Çevresel açıdan bir 
diğer risk de bu noktada ortaya çıkmaktadır. 
Kullanılan suyun yeniden çatlatma sıvısı olarak 
değerlendirilmesi gibi arıtma işleminden geçiri-
lerek kanalizasyona verilmesi de söz konusudur. 
Kanalizasyon suyuna karışan bu sıvının doğaya 
zarar verebilme durumu olduğundan dolayı bir-
takım çalışmalar başlatılmış ve diğer endüstriyel 
faaliyetlerde olduğu gibi bir atık su arıtma süre-
cinin geliştirilmesi ile çevresel zararların önüne 
geçilmesi sağlanmıştır.23 Ancak yıllar sonra yer 
altında kalan çatlatma sıvılarının temiz su kay-
naklarına karışıp yer altı sularını kirletebileceği 
ihtimali de mevcuttur. Ayrıca yüzeye çıkabile-
cek olan çatlatma sıvıları tarım alanlarına da 
zarar verebilecek potansiyele sahiptir. Bugün 
için çevresel açıdan çok büyük bir sorun teşkil 
etmeyen kaya gazı sondaj işlemi gelecek adına 
yukarıda değinilen birtakım endişeleri berabe-
rinde getirmektedir. 

Kaya gazı çıkarma işleminin bir diğer çev-
resel etkisi ise bu süreçte meydana gelen küçük 
ölçekli depremlerdir. Hidrolik çatlatma işle-
minin sismik aktivitelere neden olduğu çeşitli 
araştırmalarla kanıtlanmıştır.24 Bu sarsıntılar 
genellikle ufak çapta olmakla beraber bazı du-
rumlarda sondaj faaliyeti yapılan alanların çev-

23. Jeff Easton, “Fracking Wastewater Management”, Water & Was-
tewater International, http://www.waterworld.com/articles/wwi/
print/volume-28/issue-5/regional-spotlight-us-caribbean/fracking-
wastewater-management.html, (Erişim tarihi: 10 Temmuz 2017).

24. James G. Speight, Shale Gas Production Processes, (Gulf Professi-
onal Publishing, Oxford: 2013).

resindeki yol ve binalarda kısmi zararlara neden 
olabilecek niteliktedir. 

Diğer taraftan sondaj ve üretim aşamasında 
atmosfere yayılan metan gazı nedeniyle hava kir-
liliği noktasında kaya gazının olumsuz etkileri 
olduğu ve bu durumun da küresel iklim değişik-
liklerine neden olabileceği savunulmaktadır.25 
Sera gazı emisyonları arasında metan gazı daha 
zararlı ve tehlikeli olarak kabul edilmektedir. Bu 
da zaten iklim açısından önemli bir sorun olan 
küresel ısınma problemi ile mücadele etme nok-
tasında dikkate alınması gereken etmenler ara-
sında sayılmaktadır.

Kaya gazı üretimi sırasında toprak kirliliği 
ve tarımsal alan kayıpları da üzerinde durulması 
gereken çevresel etkilerden biridir. Sık bir şekilde 
açılan kuyular ve bunlara erişebilmek adına yeni 
yolların açılması nedeniyle tarımsal faaliyetlerin 
yapıldığı bölgelerde bir miktar toprak kayıpları 
yaşanabilmektedir. Bu alanlarla ilgili bir diğer 
husus da ortalama olarak on beş-yirmi yıllık bir 
ömre sahip olan kuyuların kapatılmasından son-
ra üzerinde bulunduğu arazilerde tarım yapma 
imkanının kalmaması ihtimalidir. Kısa vadede 
arazi sahipleri için önemli bir gelir kaynağı ola-
rak düşünülse de buraların satılması veya kiraya 
verilmesi uzun dönemde olumsuz sonuçlar mey-
dana getirebilecektir. 

Kısacası çevresel etkiler bakımından incelen-
diğinde kaya gazı birtakım riskleri beraberinde 
getirmektedir. Ancak bu durumun günümüzde 
sondaj ve üretim faaliyetlerini engelleyecek bo-
yutta olmadığı söylenebilir. Oluşabilecek çevresel 
etkilerin uzun dönem risk analizleri yapılarak be-
lirlenmesi ve bu doğrultuda gelecekte meydana 
gelebilecek sorunların önüne geçilmesi gerek-
mektedir. Bu bakımdan kaya gazı üretimi dünya 
genelinde yaygınlaşmadan önce gereken tedbirle-
rin alınması son derece önemlidir. 

25. John Wihbey, “Pros and Cons of Fracking: 5 Key Issues”, 
Yale Climate Connections, https://www.yaleclimateconnections.
org/2015/05/pros-and-cons-of-fracking-5-key-issues/, (Erişim ta-
rihi: 24 Temmuz 2017).

Kaya gazının enerji piyasalarında oyun değiştiri ci bir 
rolünün olması bu alanda küresel ölçek te araştırmalar 

yapılması bakımından oldukça önemlidir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Enerji ekonomik ve siyasi açıdan küresel ölçekte 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüz dün-
yasında enerji kaynaklarına sahip olma, enerji 
transfer ve ticaretinde kilit rol oynama gibi un-
surlar ülkelerin politikalarını şekillendirmekte-
dir. Diğer bir deyişle enerji ülkeleri ekonomik ve 
siyasi açıdan doğrudan etkilemektedir. 

Enerjiye yeterli miktarda ve kesintisiz bir şe-
kilde ulaşma, kaynaklara en uygun maliyetle sahip 
olma ve enerji arz güvenliği sağlama konularında 
tüm ülkeler rekabet içerisindedir. Bu bağlamda 
geleneksel kaynaklara alternatif olarak yenilene-
bilir, nükleer ve son olarak da kaya gazı gibi enerji 
çeşitlerine olan eğilim giderek artmaktadır. Buna 
karşılık küresel enerji talebinin büyük bir bölümü 
halen petrol, doğal gaz ve kömür gibi geleneksel 
fosil yakıtlar tarafından karşılanmaktadır. 

Geleneksel olmayan enerji kaynaklarından 
olan kaya gazı da fosil yakıtlar içerisinde yer al-
masına rağmen 2000’li yılların başlarına kadar 
ekonomik olarak değerlendirilmemiştir. Kaya 
gazı devrimi olarak nitelendirilen ve üretim-son-
daj çalışmalarına ABD özelinde başlanan kaya 
gazı bu tarihten sonra enerji gündeminde sıklıkla 
adından söz ettirmiştir. Dünyanın çeşitli bölgele-
rine yayılmış halde bulunan kaya gazı rezervleri 
birçok ülkenin dikkatini çekmektedir. Özellikle 
petrol ve doğal gazın rezerv miktarlarındaki azal-
ma ve önümüzdeki elli-altmış yıl içerisinde tüke-
neceği varsayımı alternatif bir enerji kaynağı olan 
kaya gazına ilgiyi giderek artırmaktadır. 

Enerji piyasaları açısından da kaya gazının 
son derece kritik bir öneme sahip olduğunu söy-
lemek mümkündür. Oyun değiştirici bir aktör 
olarak piyasaya giren kaya gazı, petrol ve doğal 
gaz fiyatlarının düşmesinde son derece etkin bir 
role sahiptir. Bu bakımdan petrol üreten ülkeler 
ile özellikle ABD’li kaya gazı üreticileri arasında 
bir rekabet söz konusudur. Ayrıca kaya gazı üre-
timinin yaygınlaşması neticesinde enerji piyasa-
larının çok boyutlu bir şekilde etkilenmesi bek-

lenmektedir. Diğer bir ifade ile dünya kaya gazı 
üzerinden yeni enerji savaşlarına sahne olabilir. 

Kaya gazı dünya genelinde yüksek bir po-
tansiyele sahipken bu kaynaktan enerji üretimi 
noktasında birtakım çevresel kaygılar da mevcut-
tur. Bu nedenle birçok Avrupa ülkesi kaya gazı 
üretimine izin vermezken üretim yapılan bölge-
lerde meydana gelebilecek olası çevresel tahribat-
lar kamuoyu tarafından yakın bir şekilde takip 
edilmektedir. Günümüzde ABD tarafından yo-
ğun olarak üretilen kaya gazının uzun dönemde 
ne gibi çevresel sorunlara yol açabileceği konu-
sunda risk analizleri hassasiyetle yapılmaktadır. 
Gelecek dönemlerde kaya gazı üretiminin dünya 
genelinde yaygınlaşması neticesinde çevre ve ik-
lim açısından oluşabilecek zararlar şimdiden tes-
pit edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 

Türkiye’de ise henüz sınırlı sayıda potansiyel 
ve rezerv tahmin çalışmaları yapılmaktadır. Tür-
kiye gibi ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının 
büyük bir kısmını dışarıdan temin eden bir ülke 
için alternatif ve yerli bir enerji çeşidi olması ne-
deniyle kaya gazı oldukça kritik bir öneme sahip-
tir. Kaya gazı üretim ve sondaj faaliyetlerinde du-
yulan ileri teknoloji gereksinimi Türkiye’nin kaya 
gazından ekonomik fayda elde etmesinin önünde 
duran en büyük kısıtlardandır. Bunun yanında 
küresel piyasalarda düşük seyreden petrol ve do-
ğal gaz fiyatları nedeniyle Türkiye açısından kaya 
gazı üretimi kısa vadede karlı bir seçenek olarak 
görünmemektedir.

Tüm bunların ötesinde Türkiye doğal gazda 
yüksek oranda dışa bağımlıdır. Bu durum Tür-
kiye açısından ekonomik ve siyasi riskleri de be-
raberinde getirmektedir. Kaya gazı Türkiye’nin 
enerji kaynak çeşitlendirmesine ve dolayısıyla arz 
güvenliğine doğrudan etki edebilecektir. Bu ba-
kımdan Türkiye’nin sahip olduğu rezervleri de-
ğerlendirmesi oldukça önemlidir. Türkiye enerji 
faturasını ve bunun cari açık üzerindeki baskısı-
nı azaltmak adına özellikle doğal gaza alternatif 
bir enerji kaynağı olan kaya gazına bir an önce 
yönelmelidir. 
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Kaya gazının Türkiye’nin enerjide dışa ba-
ğımlılığını azaltmak adına uyguladığı politika-
larda oynayacağı kritik rol düşünüldüğünde aşa-
ğıdaki hususların ciddiyetle üzerinde durulması 
gerekmektedir.

•	 Dünyada kaya gazını ilk olarak üreten ve 
bundan ekonomik fayda sağlayan ülke 
ABD’dir. ABD bu alandaki tecrübesi, tek-
nolojik ve ekonomik altyapısıyla potansiyel 
kaya gazı üreticilerinin yakın takibi altında-
dır. Bu nedenle ABD’nin kaya gazı endüs-
trisi yakından gözlemlenerek Türkiye’de bu 
endüstrinin nasıl geliştirilebileceği araştırıl-
malıdır.

•	 Türkiye’nin enerji arz güvenliği noktasında 
kaynak çeşitlendirmesine gitmesi oldukça 
önemlidir. Bu nedenle enerji tedariki ile ilgi-
li uzun dönemli stratejik planlamalarda kaya 
gazı da hesaba katılmalı ve buna göre politi-
kalar hazırlanmalıdır.

•	 Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 
da ele alınan jeofizik ve jeokimya haritaları-
nın çıkarılması ile Türkiye’de kaya gazı ara-
ma faaliyetleri olumlu şekilde etkilenecektir. 
Ülkenin diğer yer altı ve yer üstü kaynakla-
rının ekonomiye kazandırılması açısından 
bu haritaların bir an önce oluşturulması ve 
potansiyel kaya gazı rezerv alanlarının artırıl-
ması gerekmektedir.

•	 Kaya gazı sondaj ve üretim alanlarında tek-
nolojik altyapı yatırımlarının bir an önce 
hayata geçirilerek maliyetlerin azaltılması 
gerekmektedir. Geleneksel petrol ve doğal 
gaz sondaj faaliyetlerinden birtakım farklı-
lıklar gösteren kaya gazı çıkarma işlemi tek-
nik eksikliklerden ötürü ABD dışında çok 
fazla yaygınlaşma imkanı bulamamaktadır. 
Bu nedenle Türkiye gibi potansiyel rezerv 
bölgelerine sahip ülkelerin kaya gazından 
ekonomik fayda sağlamak adına özelikle bu 
alandaki sondaj teknolojilerinin geliştiril-

mesine ihtiyacı vardır. Böylece uzun dönem 
maliyetleri azaltılarak enerji tedariki açısın-
dan önemli bir yatırım yapılmış olacaktır.

•	 Türkiye yerli üretimini artırmak ve enerji-
de dışa bağımlılığını azaltmak adına başta 
Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yoğun şekilde bulunduğu tespit edilen kaya 
gazı ile ilgili çalışmalara hız vermelidir. Bu 
amaçla doğru rezerv tahminleri yapmak için 
test sondajları artırılmalıdır. Bununla be-
raber henüz rezerv tahmini yapılmayan İç 
Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ak-
deniz bölgelerinde de bir an önce kaya gazı 
potansiyellerinin belirlenmesi adına arama 
ve sondaj faaliyetleri başlatılmalıdır. 

•	 Kısa vadede çok önemli çevre zararları tes-
pit edilmese bile kaya gazı sondaj faaliyetleri 
sonucunda meydana gelebilecek uzun dö-
nemli hasarların tespiti için etüt çalışmaları 
yapılmalıdır. Bu nedenle kaya gazı üretim 
ve sondaj aşamalarında oluşabilecek çevresel 
risklerin azaltılması ve bu doğrultuda kamu-
oyunun aydınlatılması gerekmektedir. Kaya 
gazı üretim aşamaları ile ilgili olarak top-
lumsal bilgilendirmeler yapılmalıdır. Kişi ve 
kurumların sorularına yönelik tatmin edici 
cevaplar verilmelidir. 

•	 Çevre ve iklim açısından kaya gazı arama, 
sondaj ve üretim aşamalarının potansiyel et-
kileri belirlendikten sonra bu alanda gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunun-
la birlikte özellikle sondaj bölgelerine yakın 
bir şekilde yaşayan halkın sağlığını ve yaşam 
standartlarını koruma altına alacak yasal dü-
zenlemelerin yapılması olumlu bir gelişme 
olacaktır. Bilindiği üzere kaya gazı üretimi-
nin çevreye zarar verici bir potansiyeli olması 
birçok ülkeyi üretim yapmamaya veya üre-
tim faaliyetlerini durdurmaya itmektedir. Bu 
noktada özellikle kaya gazı çıkartma işlemin-
de kullanılan sıvılardaki kimyasal karışımlar 
şeffaf bir biçimde açıklanmalı ve bu sıvıların 
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neden olabilecekleri riskler belirlenmelidir. 
Ayrıca hidrolik çatlatma işlemlerinde kul-
lanılan suyun tekrar yeryüzüne çıkarılma-
sından sonraki depolama süreci hassasiyetle 
takip edilmelidir. Bu suyun sondaj öncesi ve 
sonrasında kimyasal ölçümleri yapılmalıdır. 
Yine sondaj sırasında meydana gelebilecek 
deprem veya sarsıntılara yönelik de önlemler 
alınmalıdır. 

•	 Yeryüzündeki temiz su kaynakları giderek 
azalmaktadır. Kaya gazı çıkarma işleminde 
de su yoğunlukla kullanılmakta ve bu hu-
sus eleştirilere sebep olmaktadır. Çatlatma 
sıvısı kullanımında su yerine alternatif kay-
nak arayışlarına yönelmekte fayda vardır. 
Günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar 
sıvılaştırılmış karbondioksit, propan jeli ve 
nitrojen kullanımı noktalarında yoğunlaş-
maktadır.

•	 Fosil yakıtların geneline bakıldığında doğal 
gazın bu yakıt çeşitleri arasında daha temiz 
bir enerji kaynağı olarak öne çıktığı görül-
mektedir. Bu nedenle yatırımı teşvik eden 
uygun mevzuat düzenlemelerinin yapılması 
ve bu alanda faaliyet gösterecek aktörlerin 
hassas bir biçimde denetlenmesi sonucun-
da kaya gazı üretiminin önemli bir çevresel 
zarara yol açmayacağı düşünülmektedir. Ay-
rıca kömür ve nükleer gibi çevreye daha faz-
la zarar verebilecek potansiyele sahip enerji 
kaynakları ile karşılaştırıldığında kaya gazı-
nın uzun dönemde alternatif bir enerji çeşidi 
olarak çevre ve iklim açısından olumlu so-
nuçlar sağlayabileceği söylenebilir.

•	 Diğer taraftan kaya gazı arama ve sondaj faa-
liyetleri için harcanan tutarların yenilenebilir 
enerji gibi doğaya zarar vermeyen enerji kay-
naklarına aktarılması çevre açısından daha 
avantajlı bir seçenek olarak düşünülebilir. Bu 
nedenle çevresel açıdan kaya gazı üretiminin 
uzun dönem fayda-maliyet analizinin hassas 
bir şekilde yapılması gerekmektedir.

•	 Türkiye’deki üniversiteler ve kaya gazı sek-
töründe faaliyet gösterebilecek firmalar-
la ortaklaşa eğitimler düzenlenmeli ve bu 
sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü 
sağlanmalıdır. Nükleer enerji alanında mü-
hendislik eğitimi alma amacıyla Rusya’ya 
gönderilen26 öğrencilerde olduğu gibi bir 
programlama yapılarak kaya gazı ile ilgili 
eğitim almaları için seçilen öğrenciler özel-
likle ABD gibi bu sektörde uzmanlaşmış ül-
kelere gönderilmelidir.

Kısa vadede kaya gazının Türkiye’nin enerji 
ihtiyacını karşılayabilme noktasında önemli bir 
etkisi olmayabilir. Ancak 2023 vizyonu ve son-
rası için bu enerji kaynağından faydalanılması 
gerekmektedir. Türkiye’nin gelecek dönemdeki 
enerji gündemini oluşturacak başlıklar arasında 
küresel doğal gaz piyasalarında yaşanan değişim 
ile beraber Türkiye’deki kaya gazı potansiyelinin 
üretime kazandırılmasına dair gelişmelerin öne 
çıkması beklenmektedir. Bu doğrultuda kaya 
gazı yatırımlarının yaygınlaştırılması ve üretime 
başlanması Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılı-
ğının azaltılması noktasında fayda sağlayacaktır.

26. “Rusya’da Nükleer Mühendislik Eğitimi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ETKB http://nepud.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Rusyada-
Nukleer-Muhendislik-Egitimi, (Erişim tarihi: 26 Temmuz 2017).
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Son dönemlerde enerji çeşitleri bakımından özellikle rüzgar ve güneş gibi 
yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımların artmasına rağmen küresel 
enerji talebinin büyük bir kısmını hala fosil yakıtlar karşılamaktadır. Ancak 

bu kaynakların giderek azalması neticesinde ülkelerin farklı enerji kaynaklarına 
yönelme eğilimi bulunmaktadır. Geleneksel fosil yakıtlardan petrol ve doğal gaza 
alternatif olarak son dönemde dikkat çeken kaya gazı ise özellikle 2000’li yılların 
başlarından itibaren küresel enerji piyasalarında karşılık bulmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda dünya genelinde yapılan arama çalışmaları neticesinde yeryüzünde 
önemli büyüklükte kaya gazı rezerv bölgelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’de ise özellikle Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan re-
zerv alanlarının genişletilmesi ve yeni sondaj bölgelerinin oluşturulması için çalı-
şılmaktadır. Enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithal eden Türkiye açısından kaya 
gazı oldukça önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Son dönemde bir taraftan 
yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımların gerçekleşmesi sonucunda enerji 
faturasının azaltılması hedeflenirken diğer taraftan kaya gazı gibi alternatif kay-
nak arayışları ülkenin enerjide dışa bağımlı olan yapısını değiştirmesi açısından 
son derece kritiktir. 

Bu analiz kaya gazının dünya ve Türkiye’deki mevcut durumunu, küresel enerji 
piyasalarında ne gibi değişimlere neden olduğunu ve sondaj-üretim aşamaların-
da meydana gelen çevresel etkileri ele almaktadır. 

 


