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2012 yaz sonu kaya gazY rezervleri ile il-
gili olarak tartYşmalar DiyarbakYr’da ya-
tYrYm haberleri ile bir anda çoğaldY.
DiyarbakYr ve bazY kentlerde, 20 trilyon
metreküplük doğalgaz ve 500 milyar
varil petrol rezervi taşYyabilecek kaya ya-
pYlarY olduğu tahmin edildiğine dair ha-
berler peşi sYra çYktY.

Çok geçmeden, KasYm ayY içinde kaya
gazY ile ilgili çeşitli haberler küresel dü-
zeyde de karşYmYza çYktY. “Kaya Gazı
Devrimi” ifadesi basYnda yer buldu. Tar-
tYşmalara, UluslararasY Enerji AjansY’nYn
(UEA) Baş Ekonomisti Fatih Birol da
katYlYnca Türkiye’de de daha fazla ilgi
buldu. Birol basYnda çYkan ifadelerinde
“Türkiye gibi gaz ithalatçılarını
olumlu etkileyecek” derken Rusya gibi
geleneksel doğalgaz ihracatçYlarYnYn et-
kileneceğini söyleyerek heyecanY bir kez
daha arttYrdY. Ancak resmi raporlar bunu
doğrulamadY.

UluslararasY Enerji AjansY, Nisan 2011
tarihli analizinde küresel kaya gazY re-
zervi için 187 trilyon metreküplük bir
tahminde bulunuyor. Yani Türkiye için
iddia edilen rezerv 20 trilyon metreküp
kabul edilirse küresel rezerv bunun yak-
laşYk 9 katY. Ancak UluslararasY Enerji
AjansY iddia edilenin tersine Türkiye’de
0.42 trilyon metrekup kaya gazY olabile-
ceği tahmininde bulunuyor. Kamuoyun-
daki abartYlY tahminler düşünüldüğünde
kaya gazY rezervimiz 50 kat birden artYrY-
lYyor.

Yine Fatih Birol bunlarY söylerken,
UEA’nin son “Dünya Enerji Görü-
nümü-2012” raporu ile ilgili açYklamada
ise farklY bir şekilde, “iklim değişikliği-
nin tehlikeli sonuçlarından korunmak
için bilinen fosil rezervlerinin üçte iki-
sinin yeraltında bırakılması gereki-
yor” deniyor.

RaporlarYn yalanlamasYna rağmen, pra-
tikte yaşanan sorunlar da durumun veha-
metini ortaya koyuyor. “Kaya gazı
devrimi” geliştiği her ülkede ciddi so-
nuçlar ve karşY çYkYşlar doğurdu. Eylül
ayY başYnda Kanada’nYn Quabec Eyaleti

Doğal Kaynaklar BakanY Martine Ouel-
let “Kaya gazının güvenli bir şekilde
çıkarılmasını sağlayacak bir teknolo-
jinin mümkün olmadığını” ifade eder-
ken, bölgede yasaklanmasY için
çalYşmalara başladY.

Kaya gazı=Doğalgaz
Kaya gazYnY yeraltYndaki “gözenekli”

yapYya hapsolmuş doğalgaz diye tanYm-
layabiliriz. Fosilleşme ile oluşan çürüme
neticesinde oluşan metan gazY boşluk bu-
lursa doğalgaz yatağYnda hapsolurken,
boşluk bulamazsa gözeneklerde daha
seyrek olarak kalYyor. 1871’de ilk New
York civarlarYnda çYkartYlYrken, bugüne
kadar adYnYn geçmemesi, 2000’lerin ba-
şYnda ABD’de gelişmeye başlamasY ile
bugün Türkiye’ye gelmesi oldukça il-
ginç. Böylesi bir gelişmenin çeşitli ne-
denleri var.

Birincisi, kaya gazYnY çYkarmak için
gerekli teknoloji son dönemde gelişti.
İkincisi ise, fosil yakYt fiyatlarYndaki artYş
ile kaya gazY gibi pahalY bir kaynağY çY-

karmak uygun hale geldi.
Bu iki faktör madalyonun bir yüzü.

Diğer yüzü ise oldukça karanlYk.
Kaya gazYnY hapsolduğu gözenekler-

den çYkarmak için bulunduğu katmana
kadar sondaj yapmak gerekiyor. Sonra-
sYnda, katman içinde yatay sondajla
devam edilerek küçük hidrolik-patlama-
lar (hydraulic fracturing) gerçekleştire-
rek gözenekli yapYyY bozmanYz ve gazY
çYkmaya zorlamanYz lazYm. Bu da çok
ciddi miktarda kimyasal ile doldurulmuş
su kullanYmY demek. SonrasYnda pompa-
ladYğYnYz suyun gaz ile yer değiştirmesi
sonucunda borulara giren gazY yeryüzüne
çYkartYp kullanYma servis edebiliyorsu-
nuz.

Tahribat başlıyor
İşte bu noktada, kaya gazY 3 şeyi bozu-

yor; yeraltYndaki yapYyY, yerüstündeki ya-
pYyY ve geleceğimizi.

Yer altYnda yapYlacak düşük yoğun-
luklu ama geniş bir alandaki patlamalar
doğal olarak yapYyY bozacaktYr. Bu ko-
nuda, deprem miktarYnda artYş ve yeraltY
su rezervlerinin kirlenmesine dair bilgi
ve çalYşmalar kaya gazY üretimi yaygYn-
laştYkça ortaya çYkmaya başladY. Bu du-
rumu yer altYnda bozulma olarak da

tanYmlayabiliriz.
Yerüstündeki bozulmaya gelecek olur-

sak, yeraltYndaki kirlenmiş suyun yeryü-
zündeki kaynaklarY kirletmesi, kullanYlan
yüksek miktardaki suyun yaratacağY yok-
luk ve çatlaklardan atmosfere kaçan me-
tanYn yaratacağY hava kirliliğini örnek
olarak verebiliriz.

Şimdilik bu iki faktör, bölgede yaşa-
yan insanlarY bezdirecek diyebilirsiniz.
Ancak yanYldYğYmYzY üçüncü faktörü an-
ladYğYmYzda göreceğiz.

Doğalgaz ya da kaya gazY aslYnda
metan ve küresel YsYnma faktörleri 21.
Atmosfere kaçan metan gazY iklimi kar-
bondioksite göre 21 kat daha fazla güçlü
değiştiriyor. YakYlmasY durumunda ise
ortaya karbondioksit çYkartarak iklimi
değiştirmeye devam ediyor. KYsacasY,
iklim değişikliğini arttYran kömür, petrol
ve doğalgaza bir de kaya gazYnY ekleye-
rek yaşadYğYmYz iklim felaketlerinin daha
da artacağYnY, iklim değişikliğini durdur-
mamYzYn neredeyse imkansYz hale gele-
bileceğini söyleyebiliriz. DolayYsYyla,
bugün iklim değişikliğini durdurmak için
kömürü yatağYnda, petrolü ve doğalgazY
toprakta bYrakmak gerekiyorken, kaya
gazYnY da kayaçlarYn gözeneklerinde bY-
rakmak en doğru çözüm.

Kaya gazY devriminin bir fosil yakYt
devrimi olduğu açYk. Bugün sadece mev-
cut doğalgaz rezervleri iklim dengeleri-
nin yYkYlmasY için yeterli iken, kaya gazY
bunu perçinleyecek.

Siz kaya gazY devrimine inanmayYn,
gördüklerinize inanYn. YaşadYğYmYz iklim
felaketleri yeterince gözler önünde iken
bu dünyada fosil yakYtlara artYk yer kal-
mamYşken, derdimiz yeni fosil yakYtlar
değil, enerji verimliliği ve iklim dostu
enerjiler olmalY!

Yeni bir enerji kaynağı olarak kamuoyunda gündeme getirilen kaya gazının
Türkiye’deki rezervi 50 trilyon metreküp düzeyinde abartılarak tartışıldı.
Ancak Uluslararası Enerji Ajansı’nın Türkiye için tahmini rezervi 0.42
trilyon metreküp civarında. Ancak kaya gazının çıkarılması için yer altına
pompalanan kimyasallar yeraltı sularını, çıkan metan ise karbondiokside
göre atmosferi 21 kat daha fazla kirletebilir.

Yeraltını ve atmosferi daha fazla kirletiyor

Yeni tehdit kaya gazı


