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Alternatif enerji kaynaklarına duyulan gereksinim, kömür işletmeleri için tehlike oluşturan
metan gazından, ekonomik olarak yararlanmayı gündeme getirmiştir. Metan gazı ticari olarak
üretilebilirse, hem bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir ve hem de kömür
işletmelerinde metan kaynaklı problemler önlenebilir.

Atmosfere salınan metan, CO2’te oranla küresel ısınmayı 21 kat artırmaktadır (Aydın ve
Karakurt, 2009). Ocaklardan çıkan metanın yakalanması ve yakılarak atmosfere salınması,
küresel ısınmanın önlenmesine ve hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlar.

Bu çalışmada; kömürlerin içyapısı ve gaz birikimi, Zonguldak Havzasında metan potansiyeli ile
üretimini etkileyen jeolojik faktörler, kömür havzalarında metan üretimi ve Zonguldak
Havzasında metanla ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir.



KÖMÜRÜN İÇYAPISI ve GAZ BİRİKİMİ
Metan gazı; kömür yüzeyine tutunmuş gaz molekülleri olarak, gözenek ve çatlaklarda serbest
gaz olarak veya kömür bünyesindeki sularda erimiş halde bulunur.

Kömürün İç Yapısının Şematik ve Kömür Külünün Mikroskobik Görüntüsü

Kömürlerdeki metanın önemli bir kısmı oluştuğu damarın bünyesinde, ayrılan kısmının bir
bölümü de damara bitişik konumdaki gözenekli kayaçlarda birikir. Metan üretiminin
gerçekleşmesi için; yeterli gaz rezervlerinin yanı sıra, gözenekler arasında gaz akışını
sağlayacak bağlantı ve geçirgenliğin olması gerekir. Ayrıca; gazın bünyeden atılabilmesi için
yeterli basınç değeri ile belirli bir emilme süresine ihtiyaç vardır. (Kuuskraa ve Brandenburg,
1989, Hughes ve Logan, 1990).



ZONGULDAK HAVZASININ JEOLOJİK TARİHİ
Jeolojik açıdan Pontidler, Anatolid-Torid Bloku, Güneydoğu Anadolu olarak üç bölgeye ayrılan
Türkiye; bugünkü konumuna Oligosen-Miyosen’de kavuşmuştur. Pontidler, farklı evrim
geçirmiş olan Istranca Masifi, İstanbul Zonu ve Sakarya Zonundan oluşur. Zonguldak Havzası
İstanbul Zonu’nun doğu kısmını oluşturmaktadır.

Türkiye’nin Tektonik Birlikleri (Ketin, 1966) ve Paleo-Tektonik Bölgeleri (Okay;Tüysüz,1999)

Alt Karboniferde (Turneziyen-Vizeen) sığ deniz koşullarının etkisiyle kireçtaşlarının çökeldiği
Havzada; Üst Karboniferde (Namuriyen-Westfaliyen) deniz çekilerek karasal şartlar etkili
olmuş ve gelişen bitkilerin tekrarlanan süreçlerle akarsuların taşıdığı malzemelerin arasında
kalmasıyla da kömürleşme başlamıştır. Kretaseden itibaren deniz etkisinde giren Havzada
kömürlü birimler kireçtaşları tarafından örtülmüştür.



ZONGULDAK HAVZASININ TEKTONİK YAPISININ GELİŞİMİ

Havzada; Üst Karboniferde (Namuriyen ve Westfaliyen) Hersiniyen, Eosen-Miyosen’de ise
Alpin Orojenezleri etkili olmuştur. Hersiniyen Orojenezinde birincil gerilmelerin iki yönlü
sıkıştırmasıyla oluşan kıvrımlar, Kretaseden itibaren Havzada etkili olan Alpin Orojenezinin
etkisiyle parçalanmış ve doğu yönünde kuzeye kayan kompartımanlara ayrılmıştır (Özler ve
diğ. 1992).

Alpin Dağ Oluşumları Karadeniz Tektonik Kuşağı

Kıvrılan katmanların üst yüzeylerindeki çekme gerilmesinin genişleme etkisiyle normal faylar,
alt yüzeylerinde sıkışma etkisiyle ters faylar, kanatlarda tabaka ağırlıklarından kaynaklanan
eksenlere paralel normal faylar ve birincil gerilmelere dik gelişen ikincil gerilmelerin çekme
etkisiyle çapraz faylar gelişmiştir.



HAVZADA METAN POTANSİYELİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK FAKTÖRLER

Zonguldak Havzasında; fayların, kırıkların ve antiklinal, senklinal vb. yapılarının yaygın olması
tektonik karmaşanın; damar sayısının çok olması, korrelasyonda yaşanan zorluklar, yanal ve
düşey doğrultuda kalınlık değişimleri ise, sedimantolojik karmaşanın göstergesidir.

-Kömür Damarlarının Su İçeriği
Yeraltı su seviyesinin altında, hidrostatik basınçla gazların basıncı dengededir. Bu nedenle gaz
üretim kuyularından, bünyedeki gazlardan önce sular çekilerek, hidrostatik basınçta azalma
ve gözeneklerde genleşme sağlanır. Böylece, gazların bir bölümü serbest hale geçerek
bulunduğu ortamı terk eder.

Havzada Görülen İstifler

-Birbirine Yakın Damarların ve Geçirimsiz Kayaçların Etkileri
Birbirlerine yakın damarlar arasında gözenekliliği ve geçirgenliği düşük ve
gaz akışını engelleyen kayaçlar (kiltaşı, silttaşı, vb.) konumlanır. Bu nedenle
birbirlerine yakın damarlar, metan üretimi için önemli potansiyele sahip
olmalarına karşın, kömür üretimi sırasında degaj tehlikesi de oluştururlar.



-Kumtaşları ve Konglomeraların Etkileri
Metan gazı; kömür damarlarının yanı sıra, bünyelerindeki çatlakları geçiş yolu olarak
kullanarak, bitişik konumda bulunan gözenekliliği ve geçirgenliği yüksek kumtaşı ve
konglomera tabakalarında da birikir. Bu nedenle potansiyel metan üretim alanları
araştırılırken, gazların birikebileceği kumtaşı ve konglomera tabakaları da değerlendirilmelidir.

-Fayların Etkileri
Atım zonlarındaki kanalları geçirimsiz olan küçük fay ve çatlaklar, gazlar için baraj gibi
davranarak metan potansiyeli yüksek alanların oluşmasını sağlarlar. Böylece, hareketine
engel olmayan yönlere doğru akan metan gazı, boşluklu ortamlarda birikir. Atım zonlarındaki
kanalları gazların iletimine uygun olan faylar ise, gaz iletim kanalı işlevi görürler. Söz konusu
kanallara ulaşan sondajlardan önemli miktarda metan elde edilir.

Gazların Kayaçlardaki Akışları



-Eklemlerin, Çatlakların ve Kırıkların Etkileri
Kömür, kil ile siltlerde basınç etkisiyle eklem, çatlak ve kırıklar oluşur. Eklemler;
katmanlanmaya dikey olarak gelişirken, çatlaklar dikey ve yatay doğrultularda gelişir.
Tabakalamaya dikey olanlar alın, paralel olanlar ise taban çatlakları olarak ismlendirilir. Tıkanan
eklem, kırık ve çatlaklar gazların geçişine engel oluştururken, kanalları açık olanlar gazları iletir.

Kömürlerde Görülen Çatlak ve Kırık Yapıları Kırıklara Kalsit-Kuvars Dolması

Magmatik Sokulumlar

-Magmatik Sokulumların Etkileri
Magmatik sokulumlar, ortamı ısıtarak kömür ve organik içerikli
katmanların gaz potansiyellerini artırır. Dayklar, akışa engel olarak
gazların depolanmalarını sağlarken; geniş alanlara yayılan siller,
organik katmanların gaz potansiyelini artırır.



ZONGULDAK HAVZASINDA METAN ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Gazların damarlardan üretilmesini etkileyen faktörlerden ilki kömür litotipleridir. Kömürlerde
yüksek oranda vitren ve/veya intertodetrinite litotipinin bulunması, gazların çıkışını
engellemekte ve çok sayıda gaz patlaması meydana gelmektedir (Beamish ve Crosdale, 1988).
Zonguldak Havzasında Karbonifer döneminde subtropikal iklimin hâkim olması nedeniyle,
damarlarda en çok vitrinit litotipi görülür (Karayiğit, 1990). Vitrinit litotipinin yüksek olması,
sadece yeryüzü sondajlarıyla Zonguldak Havzasından gaz üretilmesinde zorlaştırıcı bir
faktördür.

Gazların üretilmesini etkileyen ikinci faktör ise tektonizmadır (Cao ve diğ. 2001).
Araştırmacılar; fay ve kırıkların geliştiği, stabilitenin bozulduğu, ezilmiş ve pulverize olmuş
damarlarda gazların depolanma ile göç karakteristiklerinde değişimler olduğunu
kanıtlamışlardır. Bölgeyi farklı dönemlerde orojenezlerin etkilemesi ve madencilik
çalışmalarından edinilen deneyimler, Zonguldak Havzasında gazların homojen dağılmadığını
göstermektedir. Bu nedenle Havza genelinde standart olarak uygulanacak bir metan üretim
projesinin başarı şansı azdır.



KÖMÜR HAVZALARINDA METAN ÜRETİMİ
Kömür havzalarında; madencilik çalışmalarına başlanmadan, madencilik çalışmaları sırasında
ve madencilik çalışmaları sonrasında metan gazı üretilir.

1-Madenciliğe Başlanmadan Metan Üretimi(Coal Bed Methane):
Bakir sahalardaki damarlara sondajlarla ulaşılarak metan üretilir. Bu yöntemde, daha fazla
metanın açığa çıkmasını sağlamak için, sondajlara dayalı uygulanan çeşitli tekniklerle
damarlarda ilave çatlaklar oluşturulur.

Yüzeyden Sondajlar Yapılarak Metan Üretimi Kesit ve Plan Görünüşü



2-Hazırlık ve Üretim Çalışmaları Sırasında Metan Üretimi:

a) Hazırlık Çalışmaları Sırasında (Coal Mine Methane): Damar ve yan kayaçlarda biriken metan
gazı sondajlarla emilir. Emilen metan, ocak atmosferine karıştırılmayarak, drenaj şebekesiyle
yeryüzüne iletilir.

Kömür Panolarından Metan Üretimi

Emici Pervanelerden Metan Emilmesi

b) Üretim Anında Ocak Ortamından (Ventilation Air Methane):
Üretimle açığa çıkan metan, patlama sınırının altına düşürülünceye
kadar havayla seyreltilirek emici pervanelere gönderilir. Pervanelerde
kurulan düzenekle, havadaki metan, atmosfere salınmadan emilir.

3-Terkedilmiş Ocaklardan Metan Üretimi (Abandoned Mine Methane):
Kuyu ve fay zonlarından gelen metanın yanı sıra, üretimi tamamlanmış panolara sondajlar
yapılarak boşluklarda biriken metan gazı emilir.



ZONGULDAK HAVZASINDA METANLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

I-TTK’da İş Güvenliğine Yönelik Metan Drenajı Çalışmaları:
Çalışmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çıkarılan yönerge ve talimatlarla sürdüren
TTK şu anda; “Ani Gaz ve Kömür Püskürmesi (Degaj) Olaylarına Karşı Alınacak Emniyet
Tedbirleri Yönergesi”ni uygulamakta, ilerlemelerini galeri doğrultusunda kontrol ve çeşitli
açılarda drenaj sondajları yaparak sürdürmektedir. Ayrıca, çalışmalarla açığa çıkan metanın
patlayıcı özelliği nedeniyle, ocaklara kesintisiz temiz hava verilmekte ve metan oranı patlama
sınırının altına indirilmektedir.

Drenaj Sondajlarının (A) Galeri ve (B) Başyukarıda Plan Görünüşü 



II-Zonguldak Havzasında Metan Potansiyeline Yönelik Araştırmalar:
-İlk araştırma ODTÜ tarafından 1972 yılında Kozlu’da gerçekleştirilmiş ve damarların ortalama
metan içeriği 28.73 m3/ton olarak hesaplanmıştır.
-Novacorp International Firması (1987) ve Canteck Consulting Ltd. Şirketi (1988) metan
potansiyelinin tespitine dönük çalışmalar yapmıştır.
-TUBİTAK 1991 yılında; Havzadaki gaz potansiyelini 620 milyar m3, maksimum üretilebilir gaz
miktarını 120 milyar m3, gaz üretme potansiyelini 30-90 m3/ton, gaz tutma kapasitesini 5-20
m3/ton ve üretilecek metanın kalorifik değerini 11.470 kcal/m3 olarak hesaplamıştır

Kozlu’da Metan Drenajı Uygulanan Çay Panosu

III-Çay Kömür Panosunda Metan Drenajı Uygulaması: Overseas
Development Administration (ODA) firmasının yardımıyla 1975
yılında Kozlu’da iş güvenliği çalışmaları kapsamında
gerçekleştirlen uygulamada taban yollarından aralıklarla sondajlar
yapılarak emilen metan, boru şebekesiyle yeryüzüne
ulaştırılmıştır. Sondaj deliklerinden uzun süre metan gelmesi,
boru şebekesinden kaçan metanın patlama riski taşıması, eleman
sıkıntısı vb. nedenlerle 3,5 yıl süreyle çalışan sistem panonun
sona ermesiyle birlikte sökülmüş ve yeni panolara taşınmamıştır.



ZONGULDAK HAVZASININ METAN POTANSİYELİ (VAM OLARAK)
Ocaklara verilen hava miktarını; çalışma alanın boyutları, üretim yöntemleri, açığa çıkan gaz
miktarı, çalışma koşulları, mekanizasyon derecesi ve kullanılan makinelerin türü belirler.
Ocaklara giren hava miktarı ile, üretilen kömür ve açığa çıkan metan miktarı orantılıdır.

2017 Yılı Ort. 3.292 ton/gün Satılabilir Üretim Karşılığı Pervanelerde Emilen Hava ve Metan Miktarları 

TTK’da 2017 yılında üretilen her satılabilir ton kömür için ortalama 51.8 m3 metan açığa
çıkmıştır. Havzanın kömür rezervi 1.521.494.981 ton (TTK, 2017) olduğundan hareketle metan
potansiyelinin (VAM olarak); 1.521.494.981 x 51.8=78.813.440.016 m3 olduğu hesaplanabilir.



Zonguldak İlinde 2017 Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı (ZÇŞİM,2018)

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Raporuna göre Zonguldak’ta 2017 yılında;
konutlarda 49.570.248 m3, sektörler toplamında 84.115.758 m3 doğal gaz tüketilmiştir. TTK
ocaklarından 2017 yılında üretilen 823.042 ton satılabilir kömür karşılığı 39.470.600 m3

metan salınmıştır. Bu değer 2017 yılında konutlarda tüketilen gazın yaklaşık % 80’ine veya
Zonguldak gaz ihtiyacının % yaklaşık 47’sine karşılık gelmektedir. Bu hesaplamaya; 1.20 m’den
ince damarlar ve yan kayaçlarda biriken metan dâhil değildir.

YASAL MEVZUAT
30.05.2013 tarih ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8. Maddesine bir Fıkra eklenerek
“Metan Gazı İşletme Ruhsatı” düzenlemesi yapılmıştır. Daha sonra Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’ne “Ruhsat sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, bünyesinde ton başına
en az 5 m3 metan bulunan yeraltı madenlerinde, maden sahibine metan gazı işletme ruhsatı
verilir’’ hükmü eklenmiş ve 22.09.2017 tarih ve 30188 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.



HAVZADA TİCARİ METAN ÜRETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Metan ile ilgili çalışmalar kapsamında TTK imtiyaz sahası ikiye ayırmış ve her iki saha için ayrı
ayrı ticari metan gazı üretimi ihalesi yapılmıştır.

1 No.lu Saha: Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra TİM alanını,
2 No.lu Saha: Kurucaşile, Azdavay (Söğütözü-Maksut) bölgelerini kapsar.

TTK 1 ve 2 No.lu İmtiyaz Sahaları

1 No.’lu sahada Hema Doğal Enerji
Kaynakları A.Ş., 17 yıl çalışacak ve ürettiği
metanın satış fiyatından % 17.4’lük kısmını
rödovans payı olarak ödeyecektir.

2 No.’lu sahada Delta Uluslararası Petrol ve
İnşaat Ltd Şti (K GAS) 33 yıl çalışacak ve
ürettiği metanın satış fiyatından % 10’lık
kısmını rödovans payı olarak ödeyecektir.



1 No.lu Sahada Sondaj Yapılan Lokasyonlar

1 No.lu Sahada Yapılan Çalışmalar:
Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş. toplam 11 sondaj yapmış
ve bunlardan 5’inde çatlatma operasyonu gerçekleştirilmiştir.
2 No.lu Sahada Yapılan Çalışmalar:
Delta Pet. ve İnş. LTD Şti. (KGAS) sahada 3
adet sondaj yapmış ve Maksut kuyusunda
metan üretimi çalışmalarına başlamıştır.
Henüz ticari metan üretimine geçilemeyen
kuyuda çalışmalar sürmektedir.

Aspiratörlerden Metan Gazı Elde Etmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar:
TTK, “Maden Ocaklarından Aspiratörle Emilen Hava İçindeki Metan Gazından Faydalanma
Şartnamesi”ni hazırlayarak ihale etmiştir. İhaleyi kazanan Metanoks Elektrik Üretim A.Ş
Amasra Bölgesinde 3 yıl süren araştırmalardan sonra, aspratörlerden çıkan ocak havasından
ekonomik olarak ticari metan üretilemeyeceğini değerlendirerek sözleşmeyi iptal etmiştir.
TTK, TPAO ve TPIC İşbirliği İle Zonguldak Havzasında CBM Üretiminin Araştırma Projesi
11.10.2018 tarihinde TPAO ve TPIC ile TTK arasında kömür kaynaklı metan gazının üretiminin
araştırması amacıyla işbirliği protokolu imzalanmıştır ve halen çalışmalar sürdürülmektedir.



SONUÇLAR ve DEĞERLENDİRMELER

• Havzada üretilen kömür miktarı ile açığa çıkan metan miktarı orantılıdır. Kömür üretiminin
artması, açığa çıkacak metan miktarını artıracağından, hazırlık ve üretim çalışmaları sırasında
üretilen metanın alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlayacak yatırımların
önü açılabilir.

• Havzada bu güne kadar metan üretimi amacıyla yapılan çalışmalar; kömür üretimini
olumsuz etkileyen tektonik ve sedimantolojik koşulların, ticari amaçlı metan üretimini de
olumsuz etkileyeceğini göstermektedir.

• Zonguldak Havzasından ticari amaçlı ve kesintisiz metan üretilebilmesi için; damarların
stabilitesi bozulmadan bünyelerinde ek çatlakların oluşturulacağı ve gözeneklerin birbirleriyle
bağlantısının sağlanacağı uygun yöntemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması
gerekir. Bu amaçla, kamu ve özel sektör tarafından yapılacak çalışmalar teşvik edilmelidir.

• Kömür üretimi yatırımlarına oranla çok daha az bir yatırımla ticari metanın üretilmesi,
Havzada sürdürülen madencilik çalışmalarının ömrünün uzamasını sağlayacaktır.



TEŞEKKÜRLER


