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Turkey’s current shale gas reserve 
is 420 billion cubic meters. Since 
Turkey’s annual average natural 
gas consumption is 43 billion 
cubic meters, it is claimed that 
this potential can accommodate 
Turkey’s natural gas requirement 
for nine years. 
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Petrole GÜÇlÜ rakİP:

KAYA GAZI
türkiye’nin mevcut kaya gazı 
rezervi 420 milyar metreküp.  

Bu potansiyelin, yıllık ortalama  
43 milyar metreküp doğal gaz 
ihtiyacı olan türkiye’nin dokuz 

yıl boyunca doğal gaz ihtiyacını 
ortadan kaldırabileceği iddia 

ediliyor. 

Son yıllarda petrol ve doğalgazın alternatifi olarak adından sık-
ça söz edilen kaya gazı, en basit tanımıyla petrolün oluşumu 
sırasında petrol ana kaya denilen kayanın içindeki gazdır. Çok 
ince taneli olan bu kayanın içindeki organik maddeler fiziksel 

ve kimyasal değişime uğrar. Geçirgenliği olmayan ve Rezervuar kayası 
adı verilen ana kayanın içinde hareket etmeyen petrol daha gözenekli 
ve geçirgenli bir kayanın içine girer ve orada hareket etmeye başlar. 
Daha sonra kapan denilen yerde hapsolur ve jeolog, jeofizikçiler ya 
da petrol şirketleri tarafından bulunmayı bekler. İşte kaya gazı o ana 
kayanın içinde oluştuktan sonra atılamayan veya atılan petrolden sonra 
kalan petroldür. Diğer bir ifadeyle çok ince taneli tortul kayaların için-
de bulunan ve orada hapsolup kalmış petrole ve gaza kaya gazı deniyor. 

Kaya gazı çıKaRımıNda “FRacKıNg yöNtEmİ” uygulaNıyoR

Öncelikle petrolün ve gazın türediği kaynak kaya olarak bilinen killi 
kayaya klasik yöntemle dikey sondaj yapılıyor. Daha sonra hidrokarbon 
gaz ihtiva eden, eğimi fazla olmayan, neredeyse yatay konumdaki killi 
tabaka içinde, ortalama 1000 – 1500 metre yatay yönde sondaj yapılı-
yor. Yatay bölüm içinde “Çok Yüksek Basınç Altında Hidrolik Çatlatma 
Yöntemi” sayesinde dikey ve yatay yönde çatlaklar oluşturuluyor. 1000 
metre yatay bir kuyuda 20-30 tane farklı çatlatma (Fracking Yöntemi) 
operasyonu yapılıyor. Sondaj kuyusu içine indirilen perfore (delikli) 
boru sayesinde kaya tabakasının içine basınçlı olarak belirli oranda 
yüksek basınçlı kum ve jel bulunan su veya diğer sıvılar enjekte edi-
liyor. Böylece, killer içindeki sıvı deşarj edilerek, killerde hapsolmuş ga-

Often referred to recently as an alternative to petroleum and 
natural gas, shale gas is accumulated within the petroleum 
bedrock during the generation of petroleum. The organic 
substances within this fine-grained rock are physically 

and chemically altered. The petroleum which is still within this non-
permeable rock, called the reservoir rock, passes into a more porous and 
permeable rock and begins to move. Then it is captured inside a trap until 
it is found by geologists, physicists or petroleum companies. Shale gas is 
the amount of petroleum which cannot be expelled after being generated 
within the bedrock or is the petroleum remaining after some of it is ex-
pelled. In other words, shale gas is the petroleum and gas which is trapped 
within very fine-grained sedimentary rocks. 

“FRacKıNg mEthod” ıs usEd ıN dRıllıNg shalE gas

First, the argillaceous rock, which is known as the source rock in which 
the petroleum and gas are generated, is drilled vertically with the standard 
method. Then, horizontal drilling is performed for 1000 - 1500 meters 
on average in the argillaceous layer, which contains hydrocarbon gas 
and whose inclination is so low that it is almost horizontal. Within the 
horizontal section, vertical and horizontal fractures are created using the 
“High-Pressure Hydraulic Fracturing Method”. 20-30 different fracking 
operations are performed at a 1000-meter horizontal pit. By means of the 
perforated pipe, water and other liquids containing a certain amount or 
high-pressure sand and gel are injected into the layer of rock. This way, 
the liquid within the argil is discharged and the gas captured in the argil 



billion cubic meters of shale gas in these 
areas. In a research performed by the 
U.S. Department of Energy published in 
2011 regarding the shale gas reserves in 
the world, it was calculated that Turkey’s 
shale gas potential was 425 billion cubic 
meters. In accordance with the findings 
obtained from the 2971 pits drilled in 
Southeastern Anatolia, Diyarbakır-Hazro 
region, Dadaş formation, it is anticipated 
that there is also “rock oil” potential as 
well as the potential of shale gas in the 
formations. There are two source rock 
formations with shale gas potential in 
the Thrace basin: Early-Middle Eocene 
old Hamitabat Formation and Early 

zın serbest kalması ve gazın üretilmesi 
sağlanıyor. Her bir çatlatma operasyo-
nu fiyatı kuyunun derinliğine ve for-
masyon basıncına göre değişiyor. Her 
0.5 kilometrekareye bir kuyu açılabilir. 
Her bir çatlatma maliyeti 200-500 bin 
ABD doları arasında olabiliyor.

Kaya gazı REzERvlERİ 
baKımıNdaN tüRKİyE’NİN 
potaNsİyElİ vaR

Türkiye’de bugüne kadar açılmış petrol 
ve doğal gaz kuyularından elde edilen 
verilere göre, Güneydoğu Anadolu ve 
Trakya’da kaya gazı ve petrolü bulun-
duğu, yapılan hacimsel hesaplamalara 
göre bu alanlarda toplam 420 milyar 
metreküp kaya gazı olduğu tahmin 
ediliyor. ABD Enerji Bakanlığı ise 
dünyada kaya gazı rezervlerine yönelik 
olarak 2011 yılında yayımladığı bir 
çalışmada Türkiye’nin 425 milyar met-
reküp kaya gazı potansiyeli olabileceği-
ni öngörüyor. Güneydoğu Anadolu’da 
Diyarbakır-Hazro alanında Dadaş 
Formasyonu’nda açılan 2971 adet 
kuyuda yapılan çalışmalar sonucunda 
elde edilen bulgulara göre kuyularda 
formasyonun kaya gazı potansiyelinin 
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TurkeY’S SHale GaS 
poTenTIal IS verY 
HIGH

We need to be cautious 
about the shale gas 
reserves, since we are 
only at the beginning of 
the process. I can say this 
based on my experience 
as a practiced geologist. 
There is high potential 
especially in Southeastern 
anatolia, Thrace, the 
central provinces of konya 
and Niğde, but it is  
difficult to utter figures. 
Some experts claim that 
the worth of proven 
producible reserves is  
1.8 trillion cubic meters 
and that this amount could 
meet Turkey’s 40-year 
energy demand. Taking 
into account the fact that 
Turkey needs this kind 
of energy resources so 
desperately, we need to 
place more importance on 
this kind of potential. In 
2005, the price of shale 
gas for 1 million BTu was 
8.79 dollars in the u.S.; by 
2011, it was announced 
to be 4 dollars. When the 
amount increased, prices 
dropped. Shale gas export 
is prohibited - one of the 
expectations from obama 
government is the removal 
of this ban. 

THe fuTure of 
SHale GaS IS a 
GreaT unknoWn

Today, shale is a third of 
the total u.S. gas supply. 
How shale gas will develop 
going forward is a great 
unknown. no one knows 
for sure how much shale 
exists around the world, 
and no one knows if – or to 
what extent – environmental 
regulations will limit its use. 
Some countries, france for 
example, have already set 
strict regulations on shale 
gas. So, there’s a lot we don’t 
know about the quantity 
of the resource itself, and 
the politics surrounding 
it. current estimates of 
the recoverable shale 
gas resources are about 
180.000 - 210.000 trillion 
cubic meters of gas. one can 
compare it with a current 
annual global consumption 
of about 3.3 trillion cubic 
meters of natural gas. for 
the united States these 
numbers are about 24 
trillion cubic meters in 
resources and about 0,75 
trillion cubic meters of 
annual gas consumption. 
The resource has a potential 
to last for many decades. 
Thousands of wells drilled 
in the united States show 
that these issues can be 
successfully managed with a 
proper oversight. 

tÜrkİye’NİN kaya 
Gazı PotaNsİyelİ 
çok YükSek

kaya gazı rezervleri 
konusunda çok ihtiyatlı 
olmalıyız zira henüz işin 
başındayız. Uzun yıllar 
çalışmış bir jeolog olarak 
kendi deneyimlerinden 
biliyorum. Özellikle 
Güneydoğu anadolu, 
Trakya, konya ve 
Niğde gibi anadolu’nun 
içlerindeki bölgelerde 
potansiyel var ama kesin 
bir rakam söylemek 
çok zor. Bazı uzmanlar 
Türkiye’de üretilebilir 
ispatlanmış rezerv 
rakamının 1.8 trilyon 
m3 olduğunu ve bunun 
türkiye’nin 40 yıllık 
ihtiyacını karşılayacağını 
iddia ediyor. Türkiye’nin de 
bu tür gazlara çok ihtiyacı 
olduğu gerçeğini göz 
önünde bulundurursak, 
bu tarz potansiyellerin 
üzerine daha fazla eğilmeli 
ve önem vermeliyiz. Bu 
gün aBD’de kaya gazının 
1 milyon BtU fiyatı 
2005’de 8.79 Dolarken, 
2011 itibariyle 4 Dolar 
olarak açıklandı. kayı gazı 
miktarı artınca fiyatlar 
düştü. İhracat ise yasak 
ve obama iktidarından en 
çok beklenen de bu ihracat 
meselesi. 

kaYa GazInIn 
Geleceğİ BÜyÜk Bİr 
SIr

Bugün aBD’nin gaz 
kaynaklarının üçte birini 
kaya gazı oluşturuyor. kaya 
gazının geleceğinin ne olacağı 
ise büyük bir sır. Dünyada ne 
kadar kaya gazı bulunduğunu 
ve kaya gazı kullanımının 
çevresel yaptırımlarla 
kısıtlanıp kısıtlanmayacağını 
ise kimse bilmiyor. Bazı 
ülkeler, örneğin Fransa, kaya 
gazının kullanımı ile ilgili 
hâlihazırda katı yaptırımlar 
getirmiş durumda. yani bu 
kaynağın miktarı ve gazın 
kullanımı ile ilgili politikalar 
hakkında bilmediğimiz çok 
şey var. tahminler, dünya 
üzerinde yaklaşık 180.000 
- 210.000 trilyon metreküp 
geri kazanılabilir kaya gazı 
bulunduğu yönünde. Buna 
karşılık, dünyada yıllık olarak 
yaklaşık 3,3 trilyon metreküp 
doğalgaz tüketiliyor. yalnızca 
aBD’de, kaya gazı kaynağı 
24 trilyon metreküp iken 
yıllık doğalgaz tüketimi 
0,75 trilyon metreküp 
kadar. Bu miktardaki kaya 
gazının önümüzdeki on 
yıllar boyunca kullanılma 
potansiyeli mevcut. Öte 
yandan aBD’de kazılan 
binlerce sondaj kuyusu, 
uygun bakım işlemleri ile 
güvenli bir şekilde kaya 
gazı üretimini başarıyla 
yönetilebileceğinin bir 
göstergesi.
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yanı sıra “kaya petrolü” potansiyeli 
de olduğu tahmin ediliyor. Trakya 
baseninde ise kaya gazı potansiyeline 
sahip olduğu bilinen Erken-Orta Eosen 
yaşlı Hamitabat Formasyonu ve Erken 
Oligosen yaşlı Mezardere Formasyonu 
olmak üzere iki kaynak kaya oluşumu 
yer alıyor. Diğer bölgelerde yer alan 
kayı gaz potansiyelleri arasında Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde açılan toplam  
47 adet kuyunun 1’i Kömürlü Formas-
yonu, Karadeniz Bölgesi’nde açılan 
toplam 37 adet kuyunun 8’i Çağlayan 
Formasyonu, İç Anadolu Bölgesi’nde 
açılan toplam 46 adet kuyunun 1’i Ka-
rapınar yaylası Formasyonu sıralanıyor. 

is released and shale gas is generated. 
The expense of each fracking operation 
depends on the depth of the pit and the 
formation pressure. wwA pit might be 
drilled every 0.5 kilometers. The ex-
pense of each fracking operation might 
be 200 to 500 thousand U.S. dollars.

doEs tuRKEy havE potENtıal ıN 
tERms oF shalE gas REsERvE?

According to the data obtained from the 
petroleum and natural gas pits drilled 
to date in Turkey, there is shale gas and 
petroleum in Southeastern Anatolia and 
Thrace and based on the volumetric cal-
culations, it is estimated that there is 420 

1 The cost of the wells 
varies according to the 
depths and volumes.

2 It is attempted to 
create an alternative 
to the energy issue in 
Turkey with new wells.

3 Searching activities 
continue with so many 
new wells in Turkey, 
especially in Southeast 
anatolia.

4 Tucked away among 
the rocks, shale gas 
is removed by water 
pressure.

1 kuyuların maliyeti 
derinliklerine ve 
hacimlerine göre farklılık 
gösteriyor. 

2 açılan yeni kuyular 
ile türkiye’nin enerji 
sorununa alternatif 
yaratılmaya çalışılıyor.

3  Türkiye’de özellikle 
Güneydoğu anadolu’da 
pek çok yeni kuyu ile 
arama çalışmaları devam 
ediyor.

4 kayalar arasına sıkışmış 
gaz, su basıncı ile 
çıkarılıyor.

1

2

3

4



tüRKİyE Kaya gazıNda  
gEç Kalmadı

Kaya gazı çalışmaları Amerika’da 
1970’lerde başlamasına rağmen, 
arama-üretim projelerinin gerçekleş-
tirilmesi 1990’ların sonu 2000’lerin 
başında oldu. Yani tarihçesi çok uzun 
olmayan kaya gazı faaliyetleri dünyada 
Amerika özelinde yoğunlaşan bir trend 
gösteriyor. Özellikle petrol varil fiyat-
larının 100 ABD Doları’nın üzerine 
çıkmasıyla birlikte kaya gazı önemli 
bir alternatif olarak sahneye çıktı. 
Kaya gazı yatırımlarının hayli cazibe 
kazandığı bu dönemde başta Avrupa 
olmak üzere Türkiye gibi doğal gaz 
ithalatına bağımlı pazarı olan birçok 
ülkede bu kaynakların aranması ve 
varsa potansiyelin ortaya çıkarılması 
için harekete geçildi. Türkiye, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan desteklenmekte olan kaya gazı 
aramacılığında kesinlikle geç kalmadı. 
Ancak yatırım süreci, teknolojisi ve 
yüksek maliyeti nedeniyle dikkatli 
planlanması gereken bir yatırım sahası 
olduğundan, yerli ve yabancı yatırım-
cılar ön araştırma çalışmalarını sağlıklı 
bir şekilde yapmalı. 
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SHale GaS 
WIll reDuce 
TurkeY’S enerGY 
DepenDence

I believe that the u.S. will 
maintain its leading role 
in assessing the shale 
gas potential and that, 
owing to the technological 
developments made in the 
u.S., energy production 
from shale gas will 
substantially increase 
in countries which are 
potentially rich, such as 
china, canada, australia 
and some countries in 
europe, asia and africa. 
If the momentum reached 
in the u.S. can be reached 
also in other countries, 
this will contribute to 
the goals of enhancing 
energy safety, improving 
competitiveness and 
reducing risks associated 
with climate change - all 
of which constitute the 
“trilemma” of the energy 
sector. Turkey meets 
almost all of its natural 
gas needs by importing. 
energy production from 
shale gas will reduce the 
dominance of imported 
resources and thus lead to 
competition and contribute 
to decreasing the current 
deficit in turkey. 

kaYa GazI 
tÜrkİye’NİN 
eNerjİ arzıNDa 
Dışa BağıMlılığı 
azalTacak

aBD’nin kaya gazı 
potansiyelinin 
değerlendirilmesinde öncü 
rolünü sürdüreceğini, 
potansiyel bakımından 
zengin olan çin, kanada 
ve avustralya başta olmak 
üzere avrupa, asya ve 
afrika’da bazı ülkelerde 
de kaya gazından 
üretimin aBD’de sağlanan 
teknolojik gelişmelerin 
de etkisi ile önemli 
oranda artış göstereceğini 
düşünüyorum. aBD’de 
yakalanan ivmenin 
başka ülkelerde de 
tekrarlanabilmesi enerji 
sektörünün “trilemma” 
sı olan enerji güvenliğini 
iyileştirmek, rekabetçiliği 
geliştirmek ve iklim 
değişikliği ile ilgili riskleri 
azaltmak hedeflerinin 
tümüne çok olumlu katkı 
sağlayacak. türkiye ise 
doğal gaz tüketiminin 
tamamına yakınını 
ithalat yoluyla karşılıyor. 
kaya gazından üretim 
türkiye’nin enerji arzında 
ithal kaynakların ağırlığını 
azaltarak, rekabetçiliğe 
ve cari açığın azaltılması 
hedeflerine önemli katkı 
sağlayacak. 

sabancı Holding enerji Grup 
Başkanı

sabancı Holding, chairman 
of energy Group 

sElahattİN haKmaN

envIronmenTallY-
frIenDlY 
TecHnoloGIeS muST 
Be uSeD In SHale 
GaS proDucTIon

Turkey’s natural gas 
production can meet 
below 2% of its demand. 
However, the consumption 
is approximately 45-46 
billion cubic meters. It is 
possible to deduce that, 
in order for the shale 
gas to reduce energy 
dependence, a total of 424 
billion cubic meters of the 
producible total reserve 
has to be actualized and 
produced with today’s 
level of technology. 
on the other hand, the 
environmental problems 
caused by the explosion 
in the Gulf of mexico in 
november 2011 and the 
consequent petroleum 
leakage and also the 
environmental issues 
regarding the production 
of shale gas have caused 
the concerns. The State 
of new York sustains the 
ban on drilling shale gas. 
at this point, it is essential 
to gain public confidence 
that the industry and 
the government are 
utilizing the safest, the 
most environmentally-
friendly technologies 
and processes while 
manufacturing shale gas. 

kaYa GazI 
ÜretİMİNDe 
çevreYe DuYarlI 
tekNolojİ 
kullanIlmalI

türkiye’de doğal gaz 
üretimi, tüketimin 
%2’den azını karşılıyor. 
türkiye’nin doğal gaz 
tüketimi, hâlihazırda 1,5 
trilyon ft3 (45-46 milyar 
m3) civarında. Buradan da 
anlaşılacağı üzere, türkiye 
için genel tahmin edilen 
bugünkü teknoloji ile 
üretilebilir toplam rezerv 
olarak 15 trilyon ft3‘ten 
(424 milyar m3) daha 
fazlasının gerçekleşmesi 
ve üretilmesi gerekiyor 
ki, kaya gazı, enerjideki 
bağımlılığı azaltabilsin. 
Öte yandan, 2011 
kasım ayında Meksika 
körfezi’ndeki petrol 
platformunda meydana 
gelen patlama yüksek 
miktarlarda suya ihtiyaç 
duyan kaya gazı arama-
üretimi ile ilgili endişelerini 
daha kuvvetli bir sesle 
dile getirilmesine neden 
oldu. new York eyaleti, 
kaya gazı sondajı yasağını 
devam ettiriyor. Burada, 
endüstrinin ve hükümetin, 
kaya gazı üretilirken 
en güvenli, çevreye en 
duyarlı teknoloji ve 
süreçlerin kullanıldığına 
dair kamuoyu güvenini 
sağlaması önemli olacak. 

koç Holding enerji Grup 
Başkanı

koç Holding, chairman of 
energy Group 

ERol mEmİoğlu

Oligocene old Mezardere Formation. 
Shale gas potential in other regions is as 
follows: 1 pit out of 47 drilled in Eastern 
Anatolia - Kömürlü Formation, 8 pits 
out of 37 drilled in Black Sea Region 
- Çağlayan Formation, 1 pit out of 46 
drilled in Central Anatolia - Karapınar 
Plateau Formation. 

tuRKEy ıs Not latE FoR shalE gas

Although shale gas studies began in 
1970’s in the U.S., the actualization of 
search and production projects was in 
late 1990’s and early 2000’s. Thus, activi-
ties related to shale gas production do 
not go a long way back in history and 
display a U.S.-focused trend. Especially 
since the price per barrel went over 100 
U.S. dollars for petroleum, shale gas has 
emerged as a significant alternative. In 
this period, when shale gas investments 
seem highly appealing, a lot of countries 
which are dependent on importing nat-
ural gas, especially Europe and Turkey, 
are taking action in order to seek shale 
gas sources and to realize the potential. 
Turkey is absolutely not running late for 
shale gas research, which is supported 
by the Ministry of Energy and Natural 
Resources. Since this is an investment 
area which demands careful planning 
due to the technologies required and 
high level of costs, domestic and foreign 
investors have to perform proper pre-
liminary investigation works. 

Hence, one could say that shale gas 
works have already begun. Within the 
framework of “Partnership Agree-
ment” dated October 23, 2011 signed by 
TPAO and the Shell Upstream Turkey 
B.V. companies, the drilling works of 
Sarıbuğday-1 pit in Diyarbakır has com-
menced. The final depth of the pit is 
planned to be 4500 meters. Within the 
year 2013, two pits will be drilled in the 
region by Shell and shale gas produc-
tion will begin using Hydraulic Fracking 
method. If the process proves successful, 
approximately 50 directional pits will be 
drilled horizontally within a 12.5 square 
kilometer area.

shalE gas mıght mEEt tuRKEy’s 
ENERgy dEmaNd oF 10 yEaRs 

According to Prof. Dr. Volkan Ediger, 
Turkey is immensely dependent on 
foreign resources in terms of energy, 
considering the fact that by 2012, the 
cost of energy import has reached 60 bil-
lion dollars. Ediger states that Turkey is 
consequently in need of each and every 
alternative energy source and he draws 
attention to the importance of shale 
gas by saying “We have to realize our 
potential in terms of energy resources. 
From this point of view, shale gas has 
become a significant alternative.” Turkey 
is dependent on foreign resources not 
only in natural gas (dependent by 99%) 
also in petroleum and related products 

Nitekim kaya gazı çalışmalarına çok-
tan başlandı denilebilir. 23 Ekim 2011 
tarihinde TPAO ile Shell Upstream 
Turkey B.V. şirketlerinin imzaladığı 
“Ortaklık Anlaşması” çerçevesinde, 
TPAO’nun operatörlüğünde, Diyarba-
kır ili civarında Sarıbuğday-1 kuyu-
sunun sondajına başlandı. Kuyunun 
nihai derinliğinin 4500 metre olması 
planlandı. 2013 yılı içerisinde Shell 
tarafından bölgede iki adet kuyu açıla-
cak ve bu kuyularda Hidrolik Çatlatma 
ile gaz üretimi işlemine başlanacak. 
Sonuç başarılı olursa 12,5 kilometre-
karelik alanda yatay yönde 50’ye yakın 
yönlü kuyu açılmaya başlanacak.

Kaya gazı tüRKİyE’NİN 10 yıllıK 
ENERJİ İhtİyacıNı KaRşılayabİlİR
Prof. Dr. Volkan Ediger’e göre Türkiye 
enerji özelinde inanılmaz derecede 
dışa bağımlı bir ülke zira yurtdışın-
dan enerji ithaline ödenen para 2012 
itibariyle 60 milyar Dolar civarına 
ulaştı. Dolayısıyla Türkiye’nin bütün 
alternatif enerji kaynaklarına muhtaç 
olduğunu ifade eden Ediger, “Ne kadar 
enerji üretebileceğimiz kaynak varsa 
bunların hepsini son zerresine kadar 
değerlendirmek zorundayız, bu açıdan 
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bakınca kaya gazı önemli alternatifler-
den biri haline geldi” diyerek kaya gazı-
nın önemine dikkat çekiyor. Türkiye 
sadece doğal gaz değil (yüzde 99 dışa 
bağımlı), petrol ve petrol ürünlerinde 
de (yüzde 92) dışa bağımlı. Türkiye’nin 
enerji ihtiyacının sabit kalacağı ve bu 
potansiyelin hepsinin üretileceği dü-
şünülse bile yaklaşık 10 yıllık ihtiyacı 
karşılayacağı tahmin ediliyor. Ancak 
Türkiye’nin kaya gazı rezervleri baz 
alınarak enerji bağımsızlığından söz 
etmek için henüz erken. 

amERİKa Kaya gazı 
potaNsİyElİNdE bİRİNcİ sıRada
Uluslararası Enerji Ajansı’nın çalışma-
larına göre dünya toplam kaya gazı po-
tansiyelinin yaklaşık dörtte birinin ABD 
ve Kanada’da olduğu tahmin ediliyor. 
ABD kaya gazından üretimde sağladığı 
ivme ile bu alanda öncü oldu. ABD’nin 
son dört-beş yıl içerisinde kaydettiği 
gelişmeyi gösteren çarpıcı verilere göre 
2008-2012 döneminde ABD’de petrol 
ve doğal gaz sektörlerinde kaya formas-
yonlarına yapılan toplam yatırım 134 
milyar Dolar olarak gerçekleşti. Özel-
likle de 2005 yılında ABD’de kaya gazı 
operasyonlarında enerji konusunda sıkı 
denetim yetkisine sahip EPA tarafından 
izin verilmesine yönelik yasal operas-
yonlar yapıldı ve ABD için yeni bir çağ 
başladı. Bu dönemde ABD’de kaya gazı 
üretimi yaklaşık beş kat artarak kaya 
gazının toplam doğal gaz üretimindeki 
payı %25’e ulaştı. 2009’da ABD’de 
bütün rezervin 1.72 trilyon m3 olduğu 
tahmin edildi. Hemen ertesi sene 2010 
yılında bu 10 trilyon m3artırıldı. Yani 
8-9 katı arttı. 2011 yılında 23.4 trilyon 
m3artırıldı fakat 2012 yılında yapılan 
analizlerde gaz rezervinin 13.5 trilyon 
m3düşürüldü. Bu düşüş birçok spekü-
lasyona neden oldu. Ana gaz üreticisi 
olan Rusya bu kaya gazının abartıldığını 
o kadar rezerv olmadığını ABD’nin bile 
rezerv düşürdüğünü söyledi. Ancak üre-
time bakıldığında ABD bu işi inanılmaz 
derecede artırarak 200 milyara kadar 
çıkardı ve günümüzde ABD’nin gaz 
üretiminin %25-30’u bu kaya gazdan 
yapılır hale geldi. 
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(dependent by 92%). Even assuming 
that Turkey’s energy demand will re-
main stable and shale gas potential will 
be produced to the full, it is anticipated 
that it will only be sufficient to meet 
a 10-year demand. However, it is too 
soon to talk about energy independence 
based on shale gas reserves. 

thE u.s. RaNKs FıRst ıN shalE gas 

potENtıal
Based on the studies of the Department 
of Energy, it is anticipated that almost 
one fourth of the total shale gas potential 
of the world lies in the U.S. and Canada.  
The U.S. has become a pioneer in this 
area thanks to the acceleration of energy 
production from shale gas. In accor-
dance with the striking set of data which 
demonstrate the development of the 
U.S. within the last four or five years, the 
investments made by American petro-
leum and natural gas sectors in shale gas 
formations between 2008-2012 was 134 
billion dollars. Especially in 2005, the 
legal operations carried out to ensure 
that EPA, which has a strict supervision 
authority over questions of energy in the 
U.S., allows shale gas operations brought 
about a new era for the U.S. Within this 
period, the production of shale gas in 
the U.S. nearly quintupled, while the 
share of shale gas in the total production 
of natural gas reached 25%. In 2009, the 
full reserve in the U.S. was estimated to 
be 1.72 trillion cubic meters. The next 
year, in 2010, this number was raised by 
10 trillion cubic meters. This equals to a 
rise by 8-9 times. In 2011, this number 
was increased by 23.4 trillion cubic 
meters, but in the analyses made in 
2012, the gas reserve was reduced 13.5 
cubic meters. This drop caused much 
speculation. Russia, which was the main 
gas producer, claimed that shale gas was 
overrated, that the reserves were not as 
plentiful as stated and that even the U.S. 
was reducing reserves. However, when 
it came to actual production, the U.S. 
marked an incredible rise and reached 
200 billion dollars. Today, 25 to 30% 
of natural gas production in the U.S. 
depends on shale gas. 

RaKamlaRla amERİKa’da  
Kaya gazı sEKtöRü

amerIcan SHale GaS  
SecTor In fIGureS

62 trilyon m3 2.203 trillion ft3

680 milyar m3 24 trillion ft3

77 milyar $ $ 77 billion

600 bin kişi
600 thousand 
people

33 milyar $ $ 33 billion

amerika’da, 2010 yılı 
tahminlerine göre, bugünkü 
teknoloji ile üretilebilir kaynaklar 
2.203 trilyon ft3 (62 trilyon m3) 
olarak değerlendiriliyor.

according to 2010 estimates, 
the producible resources in the 
u.S. are estimated to be 2.203 
trillion ft3 (62 trillion cubic 
meters).

2002’de doğal gaz arzının 
sadece %3’ü kaya gazından 
karşılanmakta iken, 2012’de 
%35’in üzerinde bir kısmı kaya 
gazından sağlanmıştır. Bir 
anlam ifade etmesi açısından, 
2012’de üretimin 24 trilyon 
ft3 (680 milyar m3) olduğunu 
burada belirtmek gerekir. Bu, 
türkiye’nin tüketiminin yaklaşık 
15 katı.

While 3% of the natural gas 
supply was met by shale gas 
in 2002, this rate increased to 
35% in 2012. For these figures 
to make sense, we need to state 
that the production in 2012 
was 24 trillion ft3 (680 billion 
cubic meters). This is 15 times 
Turkey’s consumption.

kaya gazının, 2010 yılında 
amerika’nın Gayrı safi yurtiçi 
Hasıla’sına etkisinin 77 milyar 
a.B.D. Doları’ndan fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. 

It is estimated that, in the year 
2010, the effect of shale gas on 
the GDp of the u.S. was over 77 
billion u.S. dollars. 

Ülkede, 2010 yılında 600,000 
kişinin kaya gazına bağlı işlerde 
çalıştığı ve bu rakamın daha da 
artacağı düşünülüyor.

In 2010, 600 thousand people 
were employed in the shale 
gas production sector and it is 
estimated that this number will 
increase.

kaya gazına yapılan yatırımın 
2010 yılında 33 milyar a.B.D. 
Doları olduğu hesaplanıyor.

The investment in shale gas was 
calculated to be 33 billion u.S. 
dollars in 2010.
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