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GĠRĠġ  

Gelecekte enerji üretimi daha çok su yoğun su hizmetleri de daha çok enerji yoğun olacak dendiğinde 

burada sözü edilen geleceğin bu kadar yakın olduğunu kimse tahmin etmemişti. 

Geleneksel klasik  gaz üretimine göre "su yoğun" bir teknoloji olan Kaya Gazı teknolojisi dünyanın birçok 

ülkesi için umut haline geldi.Ancak bu yeni  kaynak  bir yandan enerji talebini karşılamakta büyük avantaj 

sağlarken diğer taraftan su yönetimini sektörel tahsisler açısından zorlayacak. 

Kaya gazı (Şeyl Gaz)  çok özet olarak  kayaç denilen formasyonların içinde  sıkışmış olan  doğal gazdır. 

Çatlatma adı verilen işlemle  kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkması sağlanır. Bu 

çatlatmalarda   su basıncı kullanılır.Yaklaşık 90 gün sonra, kırılma süreci durur ve gaz küçük yüzey 

toplayıcılarının ve dağıtım ünitelerinin içine akmaya başlar .Bunun için bir bölgede yüzlerce kuyu açılması 

gerekir. İşte Kaya Gazı devrimi ile suyun ayrılmaz ilişkisi burada başlar .     

Bu ilişiki özellikle Kaya Gazını çıkartmaya başlamamış ülkelerde  dikkatle incelenmelidir. Türkiye de bu 

ülkelerinden biridir.                                                        

Hidropolitik Akademi 

Yürütme Kurulu  
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1. KAYA GAZI NEDĠR NASIL ÇIKARTILIR  

 

 1.1 Kaya Gazı -ġeyl Gaz  (Shale Gas) Nedir ?  

 

Doğal gaz olarak bildiğimiz ve tanıdığımız metan gazı kömür, petrol ve doğal gazın ana bileşenidir. Kömür, 

petrol, doğal gaz gibi kaynaklar konvansiyonel (conventional) enerji kaynakları olarak anılırlar. Son yıllarda 

ülkemizde kömür ve bitümlü şeyl (oil shale) gibi yerli enerji kaynağı fosil yakıt arayışları s ırasında şeyl 

gazı (shale gas) gündeme gelmiştir. Konvansiyonel olmayan (unconventional) enerji kaynakları  

sınıflamasında yer alan ve ülkemizde kaya gazı olarak da anılan şeyl gazı, adını içinde bulunduğu kayaç 

türünden almakta- dır. Kaya gazı, şeyl (shale) adı verilen, kil ile kuvars ve kalsit minerallerinden oluşan 

tortul kayacın küçük gözeneklerinde bulunan gazdır. Konvansiyonel olmayan enerji kaynakları içinde şeyl 

gazı (shale gas) ile birlikte sıkı kumtaşı (tight sandstone) ve kömür kökenli gaz (coalbed methane) da yer 

almaktadır (Şekil 1).  

 

 

Bütün dünyada petrol ve doğal gazdan 

kaynaklanan sıkıntılar, petrol ve doğal gaz 

oluşturmuş kayaların bünyesindeki gazın 

üretilebilirliğini gündeme getirmiştir. Ancak 

bütün şeyller, şeyl gazı (kaya gazı) içermez. Bu 

kayaların belirli oranda organik madde içermesi 

ve yeterli olgunluğa ulaşmış olması gerekir. 

Petrol ve doğal gaz, oluştuğu ana kayayı terk 

ederek farklı kayaçlar içerisine yerleşir. Ancak 

bu göç sırasında oluşan petrol veya doğal gazın 

bir bölümü ana kayada kalır. Sözü edilen şeyl 

gazı (kaya gazı) oluştuğu ana kayayı terk 

etmeyen ve oluştuğu kayacın gözeneklerinde kalan petrolden elde edilen gazdır.  

20. yüzyılın ortalarından bu yana bilinen kaya gazının alternatif bir enerji kaynağı olarak gündeme 

gelmesinin ana ne- deni, konvansiyonel doğal gazın stratejik öneminden dolayı dünyada yarattığı krizler 

yanında günümüzde şeyl gazı eldesinin geçmişe göre daha ekonomik düzeyde yapılabilir olmasıdır. Ana 

kaya doğal haliyle geçirgen olmadığından gaz üretimine elverişli değildir. Bu kayacın öncelikle hapsettiği 

gazı serbest bırakacak duruma getirilmesi gerekmektedir. 

 

1.2 Dünya'nın ġeyl Gaz Potansiyeli  

 

Şeyl gazı (shale gas) kaynaklarının varlığı uzun yıllar öncesinden bilinmesine rağmen endüstriyel olarak 

düşünülmesi konvansiyonel doğal gaz sahalarındaki 

üretim düşüşleri ile petrol ve doğal gaz fiyatlarında- 

ki yükselişe bağlı olarak gelişmiştir. Bunların 

yanında özellikle son yıllarda petrol ve doğal gazın 

stratejik öneminin artması da rol oynamıştır. 
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Şekil 2 . Ülkelerin Şeyl Gazı Potansiyelleri  

 

 

İlk şeyl gazı üretimi, Amerika Birleşik Devletleri, New York eyaletinde 1821 yılında gerçekleştirilmiş ve 

1970 yılında endüstriyel ölçekte üretim sağlanmıştır. Konvansiyonel kaynakların maliyetlerinin göreceli 

olarak uygun olması nedeniyle şeyl gazı üretimine devam edilmemiş, ancak 2000’li yıllardan sonra 

ekonomik olması nedeniyle şeyl gazı üretimi gerçekleşmiştir. Bu faaliyetler sonucunda, 2010 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri’nde doğal gaz fiyatları % 35 oranında düşmüş ve ülke doğal gaz ihraç 

edebilecek konuma ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle, Kuzey Amerika kıtasında yedi bölgede, 146 trilyon m
3
 

yerinde, üretilebilir düzeyde ise 20 trilyon m
3
 şeyl gazı (shale gas) ve sıkı kumtaşı (tight sandstone) rezervi 

tespit edilmiştir. ABD’de en yoğun çalışılan Teksas eyaletindeki Barnet şeyllerinde 2010 yılı üretimi 51 

milyar m3 olarak gerçekleşmiştir . Dünyada birçok ülkede şeyl gazı potansiyeli belirlenmiştir. Bu ülkelerin 

potansiyele göre sıralamasının başında ABD  gelmektedir.(Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Kaya Gazı Nasıl Çıkartılır ? 
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Konvansiyonel olmayan kaynakların belirlenmesine, dik arama kuyularında elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi ile başlanmaktadır. Uzun soluklu bir çalışma dönemi sonunda gaz potansiyeline sahip 

olduğu belirlenen seviyelerde yatay sondajlar yapıl maktadır.  

 

 
        Kaya Gazı Yatay Sondaj Şantiyesi  

 

 

    
Çatlamış Formasyon  

 

 

Bu seviyelerde yüksek basınçlı % 99 oranında kum ve su karışımı kullanılarak dikey çatlaklar 

oluşturulmakta ve petrol ve doğal gazın kuyuya akışı sağlanmaktadır. Potansiyeli belirlenen alanlarda tek bir 

noktadan 20-30 adet yatay kuyu açmak mümkün olabilmektedir. Konvansiyonel olmayan kaynakların 

aranması, üretime geçmesi ve ekonomiye kazandırılması sürecinde büyük ölçüde istihdam da 

sağlanmaktadır. Örneğin ABD’de Teksas eyaletinde bu amaçla yapılan çalışmalarda yaklaşık 12.000 kişiye 

iş imkanı sağlanmıştır. 

Şeyl  içerisinde hidrolik çatlatma (hydraulic fracturing) yapılarak gaz çıkışının sağlanması ve bu esnada çok 

az da olsa bazı kimyasallar içeren su kullanılma- sı, şeyl gazı üretiminde çevre sorunlarını gündeme 
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getirmiştir. ABD’de hidrolik çatlatma sırasında kullanılan suyun yer altı su yuna olumsuz etkisini araştıran 

birçok çalışma yapılmıştır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından 2011 yılında yapılan bir 

araştırmada, şeyl gazı eldesinin çevresel etkilerinin yönetilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

1.4 Üretim Ġçin Açılan Kuyular  

Kaya Gazı Üretimi için öncelikle düşey kuyular açılır. Bu kuyulardaki düşey sondaj ilgili formasyona 

gelindiğinde yatay sondaj olarak sürer.Kaya Gazı çıkarılmasında en önemli teknoloji yatay sondaj ve 

çatlatma teknolojisi olup sürekli geliştirilmektedir. 

İki yıl önce yaklaşık 1000 m olan yatay sondaj uzunluğu gelişen teknoloji ile bugün iki katına çıkmıştır. 
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 ABD -Carrol-Utica  Formasyonu Yatay Sondaj Kuyusu  

 
 

     
Utica'da  Ġlk Kaya Gazı Üretim Kuyusu        Utica  Kaya Gazı Depolama Tankları 

Lojistik Destek Alanı  
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Kaya Gazı işletme zincirinin en önemli halkası lojistik destek hizmetleridir. Bunun için kuyu bölgesi 

yakınında bir lojisitik destek alanı oluşturulur. Burada tüm makina ve ekipmanlar ile gerekli kum ve 

kimyasallar depolanır. 

 

Kaya Gazı ĠĢletmesi Lojistik destek Alanı  

Üretim Ġçin Kaç Kuyu Açılıyor ?  

 

Kaya Gazı gibi klasik olmayan yöntemle yapılan  gaz üretimi klasik olandan çok daha fazla kuyuya ihtiyaç 

duyar.Alanın kısıtlı olmasından dolayı  her km
2
 de bir kuyu açılır.Bu kuyuların üretim ömrü ile ilgili 

araştırmalar sürmektedir. Ancak    formasyona göre değişerek  5- 15 sene arasında olacağı ileri 

sürülmektedir.Bu kuyulardaki üretimin çok büyük bir bölümü ilk iki yıl içinde gerçekleştir.daha sonra 

üretim çok düşer. Her bir kuyu  işletmesi için 1-2 hektarlık alana ve bağlantı yollarına ihtiyaç duyulur UNEP 

(2011a). 

 

 
ABD Luisiana Eyaletinde  kaya gazı kuyularındaki artış   
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ABD'de Marcellus Formasyonunda açılan kaya gazı üretim kuyuları  

 

 

 

   2. KAYA GAZI ÜRETĠMĠNDE SU  KULLANIMI 

 

2.1 Üretimde Kullanılan Çatlatma Sıvısı  

 

Hidrolik çatlatma amacıyla kullanılan sıvı çatlatma sıvısı olarak adlandırılır.Bu sıvı kuyların içine çok büyük 

bir basınçla verilir.Böylece kaya gazının bulunduğu bölgede çatlaklar ve kılcal damarlar yaratılır.Bu 

çatlatma işleminden sonra sıvı tekrar dışarıya alınır.Böylece kuyudan doğal gaz üretimi başlar. 

Çatlatma sıvısı  hidrolik çatlatma sonrasında kuyu içindeki basınç düşürülerek  dışarıya alınır.Geriye alınan 

suyun bir bölümü arıtılır ve tekrar kullanılır.Burada  çatlatma sıvısının  sadece küçük bir bölümü dışarı 

alınır.Başlangıçta basılan sıvının önemli bir bölümü yeraltında kalır. 

Çatlatma Sıvısı = Ana Sıvı + Kimyasal KarıĢım + Destek Malzemesi  

 

Çatlatma işlemi için genellikle  ―slickwater‖  olarak adlandırılan çatlatma sıvısı kullanılır.Bu sıvının temel 

maddesi su olup bazı kimyasallar ve destek malzemesi içerir. 

Çatlatma sıvısı boru içindeki sürtünme kayıplarını azaltmak için  normal sudan daha düşük bir viskoziteye 

sahiptir.Bu özellik bu sıvı içine sürtünmeyi  azaltıcı madde katılarak sağlanır. 

 

Çatlatma sıvısı %98 su ve %2 kum ve kimyasalların karışımından  oluşur. (King, 2012).İnce daneli kum 

veya kil açılan çatlakların içine girer.Hidrolik çatlatma işleminin sonunda basınç kaldırıldığında bu madde 

ince çatlakları açık tutarak kaya gazının toplanmasını ve kuyuya doğru akışını sağlar.Bu sıvı içindeki bazı 

kimyasallar ise bu çatlatma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.Bu işlemde bir 

kuyu için yaklaşık 10 000 m
3
 ile 25 000 m

3
 arasında suya ihtiyaç duyulur. (Broomfield, 2012). 

Kimyasal KarıĢımlar  

Çatlatma sıvısı içinde kullanılan kimyasalların cinsi ve miktarı jeolojik formasyondan formasyona  sondaj 

derinliğine ve kayaç özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir.Bu nedenle de çok farklı kimyasal 

karışımlar mevcuttur.Tablo.1. 

 

Tablo. 1: Kullanılan kimyasal karışımlar 

http://www.shale-gas-information-platform.org/categories/water-protection/the-basics/references.html
http://www.shale-gas-information-platform.org/categories/water-protection/the-basics/references.html
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Kimyasal  

KarıĢım 

Amacı  Örnekler 

Biocide Bakterilerin büyümesini önleme  Terpenes, isothiazolinones (e.g. 1,2-

benzisothiazol-3-(2H)-one or 2-methyl-4-

isothiazolin-3-one) 

Buffer pH  Kontrolu Anorganic acids and bases (e.g. hydrofluoric 

acid, ammonium bisulfite) 

Breaker Viskozitenin azaltılması akışkanlığın 

arttırılması  

Sulfates, peroxides (e.g. Ammonium 

persulfate, calcium peroxide) 

Corrosion 

Inhibitor 

Ekipmanların korunması  Acids, alcohols, sulfites, (e.g. 2-

butoxyethanol, amine bisulfite) 

Crosslinker Deliklerdeki  kumun taşınması esnasında 

vikoziteyi arttırarak  Jel formasyonu  

oluşmasına yardımcı olmak. 

Borates, transition metals in combination 

with complexing agents (e.g. 

zirconiumoxide, -sulfate) 

Friction 

Reducer 

Türbülanslı akım yerine Laminer akım 

yaratmak  

Polyacrylamide, petroleum distillates, e.g. 

aromatic hydrocarbons (benzene, toluene) 

Gelling 

Agent 

Deliklerdeki  kum'un taşınması esnasında 

viskoziteyi arttırarak  Jel formasyonu 

oluşumuna yardımcı olmak. İdeal kum taşıyıcı 

Guar gum, hydroxyethylcellulose, polymers 

(e.g. acrylamidcopolymers, vinylsulfonates) 

Scale 

Inhibitor 

 Kuyu başında ve boruların iç çeperinde 

oluşabilecek mineral çökelmelerini önlemek  

Acids, phosphonates, (e.g. dodecylbenzene, 

sulfonic acid, calcium phosphonate) 

Surfactant Tuzluluk toleransı sağlamak Amines, glycol ethers, nonylphenol 

ethoxylates 

  

 

Çatlatma sıvısı için kullanılan su,kimyasallar ve kum oranı Şekil.. de verilmiştir.Ancak uygulamada 

kullanılanlar bu oranlardan biraz farklıdır.(Şekil..) 
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Şekil.. Çatlatma sıvısında genel olarak  kullanılan malzeme oranları  

 

 

Çatlatma sıvısında genellikle akışkanlaştırıcı ve biocide kullanılır.Diğer kimyasallar ise  

jeolojik formasyona  bağlı olarak nadiren kullanılmaktadır.(King, 2012). Source: Shale gas 

extraction in the UK: a review of hydraulic fracturing (2012). 

    

                  Exxon Mobil Almanya, 2008                            Cuadrilla, Ġngiltere, 2011. 

 

Şekil. 2: Uygulamada kullanılan bazı çatlatma sıvısı karışımları    

 

2.2 Kullanılan Su Miktarı  

Kuyuların delinmesi ve yatay kuyulardaki hidrolik çatlatma işlemi için kuyu başına yaklaşık 10 000 m
3
 ile 

30 000 m
3
 arasında suya ihtiyaç duyuluyor. 20 000 m

3
 su 25x50m. ebadında 2 m derinliğinde olimpik bir 

havuzun suyu oluyor. 

 

Kaya Gazı çıkartma işleminde kullanılacak olan su miktarı kuyunun uzunluğuna ,kayanın özelliklerine ve 

çatlatma işlemi sayısına bağlı olarak değişir.Kuyunun delinmesi sırasında bir miktar suya ihtiyaç olsa da asıl 

su hidrolik çatlatma için kullanılır. 
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Bazı yayınlarda kaya gazı üretimi için su  ihtiyacın diğer sektörel ve  genel su kullanımı içinde büyük bir yer 

tutmadığı belirtilmektedir.Bu genel olarak doğrudur. Ancak bu kıyas kaya gazı kuyularının bulunduğu 

bölgedeki lokal su ihtiyacı ile yapılırsa daha doğru olur. Bu suyun  genellikle bölgedeki  yeraltı  su 

kaynaklarından karşılandığı ve bu kaynaklar üzerinde sürekli bir baskı unsuru olduğu da  gözardı 

edilmemelidir.Bu suyun talebi sürekli olacağı için  özellikle kurak dönemlerde ve yaz aylarında diğer 

sektörel kullanımlarıyla rekabet yaşanmaktadır. 

 

Birim enerji üretimi için farklı enerji kaynaklarının  çıkartılması ve işlenmesinde  kullanılan    su miktarı  

kaya gazında ,klasik doğal gazdan daha fazla ancak fuel oil , kömür ve biyodizel gibi yakıtlardan  daha 

azdır. Kaya Gazı   üretimi için öncelikle bölgedeki yeraltısuyunun kullanılması düşünülür.Yeraltısuyu daha 

çok içme ve kullanma suyu için kullanıldığından özellikle bazı bölgelerde diğer su kaynaklarına göre  daha 

da  önemlidir.ABD 'de dört büyük kaya gazı alanında kullanılan su miktarları Tablo... da verilmiştir. 

Tablo 1 ABD 'deki 4 büyük kaya gazı alanında kullanılan su miktarları  

Kaya Gazı  

Alanları  

Ġlk  10 Günde 

kullanılan su  

(m
3
/kuyu) 

Uzun dönemde kullanılacak su  

Barnett 1900-2300 Yüksek (>380 m
3
 su/ 28 000 m

3
 

Kaya Gazı ) 

Fayetteville 1900-2300 Makul (75-380 m
3
 su /28 000 m

3
 

Kaya Gazı) 

Marcellus 1900-2300 Düşük ( <75 m
3
 su/28 000 m

3
 

Kaya Gazı) 

Haynesville 950 Makul (75-380 m
3
 su/28 000 m

3
 

Kaya Gazı) 

Kaynak: Chesapeake Energy  

MMcf: one million cubic feet :28 316.85 m
3
 

 

2.3 ABD'deki Kaya Gazı Üretimlerinde  Kullanılan  Su 

 

Hidrolik çatlatma işleminde proje büyüklüğüne göre kuyu başına 5000-20 000 m
3
 civarında bir su 

tüketilir.Kuyunun tekrar çatlatma işleminde tabi tutulması durumunda daha fazla su  su kullanılır.(Andrews 

2009- Abdalla 2010).Literatürde ortalama bir kuyunun  işletme süresi boyunca su ihtiyacının  11 000-30 000 

m
3
 arasında olacağı belirtilmektedir.( All 2009,Arthur 2010,Cothren 2012). ABD'deki Marcellus 

formasyonunda 2008 yılında hidrolik çatlatma işleminde 2,5 milyon m
3
 su kullanılmıuştır. Bu miktar  bu 

formasyon üzerinde yer alan bölgede  aynı yıl  kullanılan sudan sadece 0,008 oranında daha azdır (Arthur 

2010).Aynı bölgede   bir yılda açılmasına izin verilen kuyu miktarı bu sayının 5 katına çıkmıştır ( Marcellus 

Center 2012). 2008 ile 2011 yılları arasında açılan kuyu sayısı 17 kat artmıştır (EİA 2012). Oxford Institute 

for Energy Studies çalışmasında AB'de açılacak olan kuyularda formasyonun ABD'dekinden yaklaşık 1,5 

kat daha derinde olması nedeniyle  daha fazla çatlatma sıvısı kullanılacağı yer almaktadır ( Faucon 2012). 

 

Kullanılan Su Miktarını Etkileyen Faktörler 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Institute_for_Energy_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Institute_for_Energy_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Institute_for_Energy_Studies
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a)Yatay sondaj derinliği ,uzunluğu ve sayısı.Uzun sondajlar çatlatma için daha fazla suya ihtiyaç duyar. İki 

yıl önce yaklaşık 1000 m olan yatay sondaj uzunluğu gelişen teknoloji ile bugün iki katına çıkmıştır. 

 

b)Kaya Gazı işletmesinde kullanılacak olan su ihtiyacı kaya gazı  katmanının jeolojik özellikleri( 

derinliği,kalınlığı,geçirgenliği)ne göre değişmektedir.Örneğin Haynesville Shale formasyonunda (3200-

4100 m) kuyu açılması için su ihtiyacı 3700 m
3
 iken Fayetteville Shale (300m -2100m ) formasyonunda 

sadece 230 m
3
 olmuştur.(Şekil 1) 

Kaya Gazı işletmesinde  suyun ortalama  %90'ı  hidrolik çatlatma için kullanılmaktadır. 

 

 
 

Şekil 1.Kaya Gazı Üretiminde Kullanılan Su Miktarı 

 

Kaya Gazı Ġçin  Su Nereden Elde Ediliyor  

 

Kaya Gazında  yatay ve düşey sondaj ile hidrolik çatlatma  için gerekli  su genellikle o bölgedeki  

yeraltısuyundan veya yüzey su sistemlerinden elde edilir. 

 

 
Kaya Gazı çıkartılması  için su temin edilen bir göl. 

 

Bunun dışındaki kaynaklar ise  kentlere sağlanan içme ve kullanma  suyu,arıtılmış  kentsel veya endüstriyel  

atık su ve kaya gazı çıkartılmasında  kullanılan suyun arıtılması dır. 
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Kaya gazı üretimi için yüzey veya yeraltısuyundan çekilen büyük miktardaki su, yönetimi dikkatli 

yapılmazsa önemli ekolojik etkiler ortaya çıkartır.Bu tüketim aynı bölgedeki tarımsal veya kentsel su 

kullanımını  etkileyebilir.Bu nedenle Kaya Gazı üretiminden önce o bölgedeki su yönetimi kurumları  ile  

çalışılarak suyun planlanması yapılmalıdır. 

 

 

 3. KAYA GAZI ÜRETĠMĠNDE KULLANILAN SUYUN ARITILMASI  

3.1 Formasyon Suyu  

 

Klasik petrol üretiminde kuyulardan her varil ham petrol için yaklaşık 7-10 varil su çıkar(Katie 2011) .Bu 

formasyon suyu hidrokarbonlarla birlikte poroz akiferler içinde doğal olarak yer alır.Formasyon suyunun  

kalitesi  rezervuarın çevresindeki  koşullara göre  deniz suyu,acı su,tatlı su şeklinde olabilir. 

Petrol rezervuarları genellikle gaz rezervuarlarından daha fazla su barındırır.Bu gazın daha fazla sıkışabilir 

olması ve daha yüksek içine alma ( absorbsiyon)  kapasitesine sahip olmasından kaynaklanır.Gaz kaynakları 

daha az su tutma kapasitesi olan kayalık ve  daha az poroz ortamlarda birikir .Petrol ve gaz üretiminde 

dışarıya çıkan su klasik rezervuarlarda petrol ve gaz miktarı azaldıkça  zamanla artar 

 

 3.2 Formasyon Suyunun  ve Geri Dönen Suyun Miktarı ve  Kalitesi  

Kuyulardan geri  gelen çatlatma sıvısı mineral ve acı suları da içinde barındırır.Bu suyun % 30 'u ile % 70'i 

orijinal çatlatma sıvısıdır.Buna ilave olarak doğal formasyon suları da bu suyla karışarak dışarı çıkar .Bu 

sıvılar genellikle geri dönüş suyu ,üretilen su veya atık su olarak adlandırılır. 

Kaya gazı üretiminde hidrolik çatlatma işleminden sonra geri dönen su miktarı formasyona bağlı olarak 

basılan suyun % 10'u ile % 40'ı arasında değişir(Katie 2011) .Genellikle ilk günlerdeki geri dönen sular 

tekrar kullanılmıyor.Geri dönen suların kalitesi de  kuyu yerlerine ve derinliğe göre  değişken olup bunlar 

ancak çeşitli seviyelerde arıtmaya tabi tutularak kullanılabilir.Örneğin bazı kuyulardaki geri dönüş sularında 

ortalama çözünmüş katı madde miktarı 120 000 ppm'e kadar çıkar( Accenture 2012).Bunun yanısıra geri 

dönen sulardaki toplam çözünmüş maddeler  geri dönen suyun miktarı azaldıkça artar .(Şekil...)  

 

   
Formasyon suyunu  ve  geri dönen suları toplama havuzları  
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ABD 'de kaya gazı üretiminde  atıkların en ucuz depolama yöntemi için çeşitli alternatifler denenmiştir. Bu 

konuda daha çok geri dönüşüm suyunun arıtılarak yeniden kullanımı tercih edilmektedir.Bu durumda geri 

dönen  suyun miktarı ve kalitesinde oluşan farklılıklar önemli olmaktadır. Formasyonun cinsine göre 

kuyulara basılan suyun tümü değil belirli bir miktarı geri alınabilmektedir.Bu nedenle bu suya ilave edilecek 

olan suyun temini gereklidir. Diğer yandan suyun kirlilk düzeyinde de farklılıklar olabilmektedir. Bu da  

yapılacak olan arıtma işleminin tesbiti ve arıtma maliyeti açısından önem taşımaktadır.  

 

 

 
                                              GÜN  

Şekil... Şeyl Gazı Üretiminde geri dönen suların miktarı ve toplam çözünmüş madde içeriği arasındaki ilişki  

 

 

 

Geri Dönen Suyun Kalitesi 

 

ABD 'deki Kaya Gazı işletmelerinde geri dönen suların içerdikleri tuz ve mineraller formasyondan 

formasyona büyük farklılıklar göstermektedir. Bu değerler 3 ayrı kaya gazı işletmesi için Tablo.. da 

verilmiştir. 

 

   
Tablo...ABD 'de ÇeĢitli ġeyl Gazı iĢletmelerinde geri dönen suların kimyasal özellikleri  
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Yine ortalama çözünmüş madde miktarı olarak bir sınıflandırma yapılırsa bu miktarın da bölgden bölgeye 

çok değiştiği görülür. Tablo .. de ABD'deki çeşitli kaya gazı  işletmelerin de geri dönüş suyundaki toplam 

çözünmüş madde miktarları verilmiştir. Bu değerler Fayetteville ve  Woodford  bölgesindeki geri dönen  

suların tablodaki diğer formasyonlara  göre  arıtılarak kullanılmaya daha uygun olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

 

 

Tablo... ABD'de çeĢitli Kaya Gazı Bölgelerinde üretimde kullanılan  geri dönüĢ sularındaki toplam 

çözünmüĢ madde miktarları  

Kaya Gazı Bölgesi Ortalama Toplam Çözünmüş Madde  

(ppm) 

Maksimum Çözünmüş Madde 

(ppm) 

Fayetteville 13 000 20 000 

Woodford 30 000 40 000 

Barnett 80 000 150 000 

Marcellus 120 000 280 000 

Haynesville 110 000 200 000 

 

Atık suların yüzeyde veya yeraltında depolanmasının pahalı ve/veya teknik olarak olanaksız olduğu 

bölgelerde arıtarak tekrar kullanılmaktadır. Ancak   bu zorunlu çözüm  petrol ve gaz üretimine ilave bir 

maliyet getirir.Bu nedenle  hidrolik çatlatmada su ihtiyacını en aza indirecek yeni teknolojiler üzerine 

çalışmalar yapılıyor.Bu çalışmalar su yerine sıvı propan, karbondioksit, nitrojen  gazı kullanma   ve herhangi 

bir  sıvı olmadan ses dalgaları ile çatlatma gibi alternatifler üzerine yoğunlaştı.Bu yöntemle kuyu açılması 

için özel ekipmanların geliştirilmesine de çalışılıyor. Hala başlangıç döneminde olmasına rağmen çatlatma 

malzemesi olarak  gaz  ve Jelleri nin kullanılmasında artış görülüyor.Ancak bu gazların yeraltındaki  

patlayıcı gazlarla oluşturacağı güvenlik riskleri de bu kullanımın güvenliğinin sorgulanmasına neden oluyor. 

 
ABD- Conway County'de Nitrojen Köpüğü ile  Çatlatma  Yapılan Bir Kuyu  

 

 

 

 

 

3.3 Formasyon Suyu  ve Geri Dönen Sular'ın Arıtılması  
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Formasyon Suyu Nasıl UzaklaĢtırılıyor  

 

Birçok klasik olmayan petrol ve gaz işletmelerinde geri  dönen sular üretimin en büyük kirli su akıntısı 

olarak kabul edilir. Buna karşın kömür yataklı metan gaz üretimi sırasında diğer klasik olmayan hidrokarbon 

üretimi içinde en fazla suyu üretir. Kömür yatağı üstündeki su ,metan gazını kömürün yüzeyini absorbe 

edecek şekilde tutması için rezervuar içindeki basınca yardımcı olur.Bu su rezervuardaki basıncı azaltmak 

için  pompayla dışarıya alınır  ve metanın kömürden ayrılması sağlanır. 

Genel olarak gaz üretimi arttıkça çıkan formasyon suyu miktarı düşer .Bu nedenle üretimde dışarıya çıkan su 

miktarı da zamanla azalır.Bu su yüksek miktarda sodyum kalsiyum ve magnezyum içerir. 

Bu su gaz ve petrol üretiminde bu üretimle birlikte ortaya çıkan bir su olduğundan üretimin bir bölümü 

olarak görülür.Bu nedenle  bu suyun atık su olarak toplanmasının dışında nasıl yararlı bir şekilde 

kullanılabileceğine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır.Ancak koşulların uygun olması halinde en fazla 

kullanılan yöntem araziye yaygın bir şekilde toplama,yeraltına derin deşarj veya araçlarla taşıma olmuştur 

 

Formasyon suyu konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimlerinde miktar ve kalite 

olarak farklı özellikler  gösterirler. Bu özellikler  Tablo.. de verilmiştir. 

 

Tablo.... Klasik Petrol ve Gaz üretimi ile Kaya Gazı üretiminde Formasyon Suyu  

 

 Klasik Petrol ve Gaz Üretimi  Kaya Gazı Üretimi  

Kuyudan çıkan 

Formasyon  

Suyu Miktarı  

 Başlangıçta çok az  

 Petrol ve Doğalgaz'da formasyon  suyu  
 üretim sürdükçe artar. 

Bu su,  hacmin büyük bir 

Bölümününün  yüzeye çıkartılmasına  

kadar sürer  

 Başlangıçta çok fazla su 

 (Birkaç hafta 3700 m3e  
kadar çıkabilir) 

 Bu su  daha sonra günde 50  
varil'e düşer  

Formasyon  

 suyunun  

özelliği  

 Genellikle  o formasyonda bulunan  su  

 İlave su olarak geri kazanılan su veya 
taşkın  
 suları olabilir. 

 Geri dönen su genellikle  
hidrolik çatlatmada kullanılan  
karışımı ihtiva eder. 

 Bu suyun kalitesi toplam  
çözünmüş madde miktarı ile 
tanımlanır. 

 

 

 

3.4 Geri Dönen Suların Arıtılarak  Kullanılması  

 

Kaya gazı üretiminde oluşan atık su iki sınıfa ayrılır. 

Hidrolik çatlatma işleminden sonra yaklaşık 30 gün 

içinde kuyulardan toplanan su "geri dönüş suyu" olarak 

adlandırılır. Diğeri ise gaz üretimine başlandıktan 

sonra gazla birlikte  yüzeyde toplanan sulardır. 

Genel olarak kaya  gazı üretimi arttıkça açığa çıkan su 

azalır.Bu nedenle açığa çıkan formasyon                                                                                             

suyunun  zamanla azaldığı görülür. 
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Şekil...Tipik  gaz üretimi  ve  açığa çıkan su ilişkisi 

 

 

Bir kuyunun işletme süresince gazla birlikte yüzeyde toplanan  su  kuyulardan  kısa sürede çekilen geri 

dönüş suyundan çok azdır.Geri dönüş suyunun  içerisinde yüksek miktarda sodyum ,kalsiyum,mağnezyum  

bulunur.  Bu nedenle tekrar kullanılmadan veya atık olarak biriktirilmeden önce arıtılmalıdır.Geri dönen su 

miktarı  kuyuya basılan su miktarından daha azdır. Bunun yanısıra arıtma işleminde bu suyun hacmi daha da  

azalır.Bu nedenlerle tekrar kullanlırken  temiz su ilave edilir. 

Geri dönüş suyunu arıtma ,tekrar kullanma,iletim ve depolama teknolojileri sahadan sahaya değişmekte ve  

sürekli olarak geliştirilmektedir.  

Bu sular derine basılır,arıtılır ve deşarj edilir veya başka kuyularda çatlatma sıvısı olarak kulanılır.(Arthur 

2008).Formasyon suyu ve geri dönüş suyu ya kuyu bölgesinde kurulan  bir arıtma sisteminde veya bölgedeki 

yerel yönetimlerin arıtma sisteminde ya da özel  bir arıtma tesisinde arıtılır. ABD 'de Kaya Gazı çıkartılması  

su arıtma sektörünü de hareketlendirmiştir. Bu sektörde 2020 yılına kadar 9 milyar dolarlık bir pazarın 

ortaya çıktığı iddia edilmektedir. 

 
Foto..Günde 10 000 varillik Ön arıtma kapasiteli Mobil Arıtma Tesisi 

 
Foto..Günde 7500 Varil ön arıtma kapasiteli Şantiye Arıtma Tesisi. Burada arıtılan atık su daha sonra 

Belediyenin arıtma tesisine gönderiliyor. 

 

Foto...Suyun kısıtlı olduğu kırsal alanda günde 10 000 

varil arıtma kapasiteli tesis. Arıtılan suya yeni su ilave 

edilerek tekrar çatlatma işleminde kullanılır. 

 

Ancak arıtma ihtiyacı duyulan atık su miktarı ve arıtma 

tesislerinin bu suların arıtılması için uygun özellikte 

olmaması ABD'nin bazı bölgelerinde sorun teşkil 

etmektedir.Hidrolik çatlatma işleminden sonra oluşan 
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atık suların  genellikle kamunun arıtma tesislerinde arıtılması ve bu tesislerin Radyoaktif madde arıtımı için 

yeterli olmaması konusu ABD'de tartışma yaratmıştır.( Caruso 2011).Bundan daha da önemli  bir sorun 

olarak akarsulara yüksek miktarda Bromide bırkıldığından söz edilmektedir.Bu Bromid'in  arıtma 

tesislerinde kullanılan Klor ile reaksiyona girerek Kanserojen etkisi olan trihalometanlar oluşturduğu ileri 

sürülmektedir.(Gallerman & Murray 2012)  

Atk Su Dereleri  

 

Kaya Gazı işletmelerinde kuyu açılmasında ve çatlatma 

işleminde kullanılan  temiz suya çeşitli kimyasal maddeler 

karışır. Şantiye bölgesine işletmede kullanılmak üzere 

getirilen su çatlatma işleminden geri döndükten sonra atık 

su dereleri oluşturur.Bu atık su dereleri genellikle 

başlangıçta kuyu açılması işlemi ile başlar ve işletme 

boyunca akar. Bu atık suyun doğal çevreye zarar vermeden 

arıtılarak tekrar kullanılması veya bölgeden taşınması 

sağlanır. 

 

 

 

 

   4. KAYA GAZI ÜRETĠMĠNĠN DOĞAL ÇEVREYE  ETKĠLERĠ 

 

4.1 ABD 'de Yapılan Gözlem ÇalıĢmaları  

 

Kaya Gazı üretimi yapılan bölgelerde yeraltısuyunun tüm parametrelerini sürekli bir şekilde takip edecek bir  

gözlem kuyuları  sistemi kurulması gerekmektedir.İşletme başlamadan önce tespit edilen yeraltısuyunun  

özelliklerinde değişme olup olmadığı sürekli olarak yapılan ölçümlerle gözlenmelidir. 

 

 

Kaya Gazı üretiminde yeraltı suyunun kirletilmesi  bir iddia olarak  gündemdedir.ABD Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) tarafından 2011 yılında  yayınlanan  raporda  son 10 yılda hidrolik çatlatma 

uygulanan 20 000 kuyuda tesbit edilen sorunlar incelenmiştir.Bu araştırmada sadece 43 ciddi su kirliliği 

olayı tesbit edilmiştir. Bu 43 vakanın 21'inde  yeraltısuyunun gaz ve hidrolik çatlatma sıvısı ile kirlendiği , 

15 inde şantiye çevresinde yüzeyde kirlilik oluştuğu ,4 ünde su çekimi ve hava kirliliği sorunlarının ortaya 

çıktığı diğer 3 ünde ise atık toplama sorunlarının bulunduğu  görülmüştür.(Şekil 2.) 
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Şekil  2 .ABD'de  Kaya Gazı çıkartılmasında tesbit edilen kirlilik vakalarındaki oranlar  

 

MIT tarafından hazırlanan raporda 20 000 kuyudan çok büyük bir bölümünde hiçbir soruna 

rastlanmamasının olumlu bir sonuç olduğu belirtilmiştir. Ancak aynı raporda bu konudaki riskin büyük 

olduğu ve sadece birkaç kuyudaki hatalı işletmenin  bile ciddi çevre sorunları yaratabileceğine dikkat 

edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Çünkü Kuzeydoğu Pensilvanya ve New York ,da yer alan Marcellus ve Utica kaya gazı formasyonlarındaki 

akiferlerde yapılan araştırmalarda sistematik olarak içme suyunda kaya gazı çekimi ile ilgili  metan karışımı 

bulunmuştur
1
.İncelenen 316 000 kuyunun %4,5'uğunda sızıntı saptanmıştır

2
.Yeraltısuyunu kirleten 

karışımın ana kaynağının yüzeyde kazayla yayılan sıvı ve katı malzemeler olduğu belirlenmiştir. 

 

 

4.2 ABD 'deki Uygulamalardan Çıkartılan Dersler  

 

Kaya Gazı üretiminde farklı ülkeler  farklı bölgesel jeolojik karakteristiklere ve özgün kayaç tabakası 

özelliklerine sahip olmalarından dolayı su konusunda da farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. 

 

ABD'deki deneyimler  Kaya Gazı çıkartılacak bölgelerde su kaynaklarının yönetiminin  ve kalite  gözlemi 

yapılmasının planlamanın  ilk aşamasında dikkate  alınması gerektiğini ortaya koymuştur. 

 

 

Halen ABD'de gaz ve petrol üretimi için açılan kuyu sayısı bir milyon'u aşmış durumdadır .ABD geneline 

yayılan bu üretim Teksas,Ohaio gibi  belirli eyaletlerde Enerji üretimi  su yönetimi ile karşı karşıya 

getirmiştir.Enerji  şirketleri Kaya Gazı üretimi için kuyu başına gerekli olan ortalama 15 000 m
3
 suyu nasıl 

temin edeceğini  ve atık suyu nasıl bertaraf edeceğini bölge su komisyonlarının da izni ile önceden 

planlamak zorundadır. Su ya o bölgedeki yeraltısuyundan ,ya sulama sistemlerinden veya belediyenin 

yangın hidrantlarından alınarak kullanılmaktadır. 

Su'da Sektörlerarası Rekabet Arttı  

Sayıları artan  ve daha derine inen kaya gazı kuyuları özellikle batı'daki çitçilerin endişe duymasına neden 

oldu. 2012 yılındaki kuraklık bu endişeleri arttırdı.Bölgede kaya gazı çıkartılması su temininde özellikle 

                                                 
1
 Osborn, S., Vengosh, A., Warner, N. and Jackson, R. (2011). Methane contamination of drinking water accompanying gas-well 

drilling and hydraulic fracturing. Proc Natl Acad Sci USA, 108(20), 8172–8176 
2
 Nygaard, R. (2010). Well design and well integrity, Energy and Environmental Systems Group, Institute for sustainable energy, 

environment and economy, University of Calgary, pp. 39, Calgary, Canada.  
http://www.ucalgary.ca/wasp/Well%20Integrity%20Analysis.pdf (accessed on 25 Nov, 2012) 
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kurak dönemlerde sektörler arasındaki rekabeti arttırdı. Kolorado'daki çiftçiler enerji şirketlerinin çok 

kazandıklarını  su kullanımı konusunda kendilerinin  enerji şirketleriyle rekabet etme şansları olmadığını 

ileri sürüyor. 

Ancak su yöneticileri durumun bu kadar abartılmaması gerektiğini ileri sürüyorlar.Enerji üreticilerinin 

çiftçilerin sulama suyu ve içme ve kullanma su haklarını ellerinden  alamayacaklarını belirtiyorlar.Bunun 

için Kaya Gazı üreticilerinin son dönemde  kullandıkları suyu arıtarak yeniden kullandıkları veya çiftçilerin 

doğrudan su kullanma haklarını satın aldıkları görülüyor. 

Enerji üreticileri de enerjisiz hiçbirşey olmayacağını ve yapılan her işin temelinde enerji ihtiyacının 

karşılanması olduğunu ileri sürerek su taleplerinin karşılanmasını istiyorlar. 

ABD- Kolorado'da durum  

5 Eylül 2012 tarihli New York Times daki bir habere göre ;Kolorado'da çiftçiler ortalama yağışlı bir yılda 

1250 m
3
 suya yaklaşık 30 $ ödüyor.Ancak bu ücretin kurak dönemde 100 $'a çıkıyor.Halen Kolorado'nun bir 

bölümünde petrol ve gaz şirketleri aynı su miktarı için çeşme suyuna 1000 $ ile 2000$ arasında ücret 

ödüyor.Bu durum belediye yöneticilerini memnun edebilir diyen çiftçiler kendilerinin bu parayı 

ödeyemeyeceklerini ifade ediyor. 

 Rocky Mountain Farmers Union un başkanı Ben Rainbolt ise bizim tarım ürünlerimizin fiyatlarını arttırma 

olanağımız yok. Bu durumda bu ürünleri nasıl yetiştireceğiz diye soruyor. 

Colorado State Universitesi' nin Su Enstitüsü Müdürü Reagan Waskom da, Enerji üreticilerinin ihtiyaçları 

olan suyu her durumda karşılayabilmek için gerekli ücreti ödeyeceklerini ancak bu ücretlerin  çiftçiler için 

yüksek olacağını  ve tüm sistemi etkileyeceğini  belirtiyor. 

Petrol ve Gaz şirketleri 2012 yılında Kolorado'da 25 milyon m
3
 su kullanacaklarını ve bunun tüm eyalet 

kullanımının  sadece %1'i olduğunu ileri sürüyor.Kolorado'daki suyun %85,%'ini tarım sektörü 

kullanıyor.Ancak Petrol ve Gaz üreticileri  kullandıkları su miktarının gelecek üç yılda  % 16 artacağını 

belirtiyorlar.Bölgedeki hukukçular ise suyun kıt bir kaynak haline geldiğinde ücretinin artacağını ve bu 

kaynağın gittikçe daha kısıtlı hale geldiğini ileri sürüyor. Bu durumun bölgedeki su yönetimini de 

zorladığını ekliyorlar. 

Örneğin 2012 yılının Temmuz ayında ABD'de Susquehanna Nehri Havza Komisyonu  (SRBC) havzadaki  

birçok Kaya Gazı tesisinde su kullanımını yasaklamıştır.Teksas'ın kurak bölgelerinde kaya Gazı işletmeleri 

için su talebi diğer sektörel kullanımlarla birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir. 

 
 

 

 

Arıtma Rekabet Üstünlüğü Sağlıyor 

 

Kaya Gazı işletmelerinde geri dönüş suyunun arıtılarak tekrar kullanılmasının uzun vadede çok önemli bir 

rekabet avantajı sağladığı  ortaya çıkmıştır.Teksas ve  Pensilvanya'daki işletmelerdeki  suyun %90'ı 

arıtılarak  tekrar kullanılmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler ve suya daha çok bağlı hale gelen enerji kaynakları üretimi su kaynakları üzerindeki 

baskının artmasına neden olmaktadır. 

 

Bu nedenle ABD'deki deneyimler dikkatle incelenmelidir. Ülkemizde de kaya gazı üretiminde  su 

kaynaklarına ve  doğal çevreye verilebilecek zararlar dikkate alınarak  ilgili yönetmeliklere uygun 

http://www.rmfu.org/
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davranılması sağlanmalıdır.Bunun için kaya gazı potansiyeli olan bölgelerimizde hangi  su kaynaklarının 

kullanılabileceği  ve geri dönüş sularının nasıl arıtılacağına yönelik ön çalışmaların yapılması  gerekir. 

 
 

Artan Enerji -Su iliĢkisi Çok KonuĢulacak  

Son dönemde su ve enerji ile ilgili tüm uluslararası konferanslarda  gündeme getirilen Enerji- Su ve Su-

Enerji  ilişkisi son dönemde daha fazla hissedilmeye başlandı.Kaya gazı teknolojisi bu konuyu ABD'den 

başlayarak tekrar gündeme taşıyor.  

Kullanılan bu suyun maliyeti ise kısmen dikkate alınıyor .Kaya Gazı çıkartılmasının maliyetine geri dönüş 

sularının arıtma maliyeti ekleniyor. Ancak bu bile gerçek maliyet değildir. Gerçek maliyet bu  çevresel 

maliyetlere   yeraltısuyunun kaynak  maliyeti  de eklendiğinde ortaya çıkar.Yeraltısuyunun kaynak maliyeti 

ise bu kaynağın  azalmasının  maliyeti olup  bölgelere göre  çok yüksek olabilir 

Enerji'de devrim olarak nitelenen Kaya Gazı'nın çıkartılmasında başka bir kaynak geliştirilmediği taktirde 

dünyanın çeşitli bölgelerindeki yeraltı suyu kaynakları baskılancak.Bu nedenle enerjideki bu devrimin su 

kaynaklarından bağımsız duruma getirilmesi için teknolojik başka devrimlere ihtiyaç duyulacağı görünüyor. 

 

 

5. TÜRKĠYE'NĠN KAYA GAZI POTANSĠYELĠ 

 

Ülkemizde şeyl gazı potansiyeli ne sahip alanların başında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Trakya Bölgesi 

yer almaktadır (Şekil ...). Her iki bölgede tahmin edilen yerinde şeyl ve sıkı kumtaşlarında yer alan gaz 

rezervi 13 trilyon m
3
 tür. Bu rezervin üretilebilir miktarının ise, ABD’deki kurtarım oranları dikkate alına- 

rak bir hesaplama yapıldığında 1.8 trilyon m
3
 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

 

 

KAYA GAZI POTANSİYEL ALANLARI   

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
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                                                                                Dadaş Kaya Gazı Bölgesi  

 

 

TRAKYA HAVZASI  
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Ülkemizin Şeyl Gazı potansiyelinin tespiti ile ilgili çalışmalar sürmektedir.Bugüne kadar yayınlanan 

değerler tahmini değerlerdir. Bu değerler üzerinden bir değerlendirme yapılırsa Ülkemizin 2011 yılı doğal 

gaz tüketiminin 43.8 milyar m3 olduğu düşünülürse bu re zervin bugünkü tüketim miktarı ile ülkemizin 40 

yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Ülkemizde yukarıda verilen bölgeler dışında  Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Toroslar ve Tuz Gölü civarı 

potansiyel kaya gazı alanları olarak gösterilmektedir. 
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