TÜRKİYE KÖMÜRORİJİNLİ
DOĞAL GAZ ARANMASI
VE BULUNABİLECEĞİ
BÖLGELER
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ÖZET
Doğal gazların genel enerji kadrosu içindeki durumu, bu yakıta karşı ulus
ların gösterdikleri ilgi etüd ve aramalara verilen önem vurgulanmakta ve yurdu
muzda bu hususta yapılan çalışmalar anlatılmaktadır. Doğal gaz çeşitleri ve bun
lar arasmda bulunan kömür orijinli olanlarının oluşumuna temel olan teoriler or
taya konmaktadır. Bundan sonra, kömürün beher tonunun salabileceği (neşrede
ceği) gaz miktarları üzerine yapılan tahminler verilmekte ve yurdumuzun hangi
bölgelerinde bu tip gazın bulunma imkanları olduğu işaret edilmektedir.
{*) Maden Yüksek Mühendisi

7/1

1. GÎRÎŞ
Ülkemizde, gereği gibi ele alınmayan doğal gaz aramaları için bütün dünya
da kesif etüd ve aramalara girişilmiştir. İkinci Cihan savaşında şehirler, fabrikalar
yıkılmış; üretimler aksamış, ulusal ekonomiler sarsılmıştır. Savaş bitince, bu sa
vaşa girmemiş ve fakat üretim ve ekonomileri duraklama devresine girmiş olan
diğer uluslar ve özellikle harbe katılmış olan sanayileşmiş uluslar hızlı bir kalkın
ma sürecine girmişlerdir. Bunun sonucu olarak her yönde ve her çeşit enerji tüke
timi hızla artmıştır. Evvelce taşkömür, enerji bilançosunda büyük bir oran teşkil
ederdi. Fakat dünyamızda beliren, bahsi geçen kalkınma o şekilde gelişmiştirki
taşkömür üretimi ihtiyacı karşılayamaz olmuştur. Gerek o zamanki ton ve kalori
maliyetlerinin ucuzluğu ve gerekse kullanışındaki ve nakliyesindeki kolaylık ne
deni ile petrola yönelinmiş ve bunun tüketimi muntazaman ve hızla artmıştır.
Ancak, 1973 ila 1974 yıllarında petrol fiyatlarının arka arkaya, birçok kere artı
şı, bu yakıtı üretmeyen sanayileşmiş ülkelerin ve özellikle gelişmekte olan ulus
ların ekonomilerini altüst etmiştir. Memleketimiz de bu olumsuz gelişmeden kurtulamarrtamıştır. Hızlı enerji ihtiyacı karşısında her ulus, ülkesinde doğal gaz ara
maya yönelmiştir. İtalyanlar Po vadisinde, Avusturyalılar ülkelerinin müsait yer
lerinde, Fransızlar anayurtlarının Lacq bölgesinde, Afrikada, büyük sahranın
Hass'r Mel bölgesinde; Almanlar kuzeybatı Aîmanyasında, Hollandalılar Groningue dolaylarında, Norveç ve İngiltere'de Kuzey denizinde büyük gaz depoları or
taya çıkarmışlardır. Hele birleşik Amerika, ülkesinde mevcut büyük taşkömürü
ve petrol rezervlerine rağmen geniş doğal gaz yatakları bulmuş ve çok büyük öl
çekte üretim yapmıştır. Sovyet Rusya'da ise aynı suretle, büyük ölçekli girişim
lerle Avrupa Rusya'sında, Hazar denizini kucaklayan geniş alanlarda ve Orta Siberya'da önemli doğal gaz yatakları saptanmış ve üretime geçilmiştir. Komşu
muz Arap Ülkelerinde ve İRAN'ın petrollü sahalarında geniş petrol ve gaz rezerv
lerinin var olduğunu ortaya koymuştur.
Ülkemizde de bu konuda bazı çalışmalar olmuşsa da şimdiye kadar olumlu
bir sonuca varılamamıştır. 1973 yılında toplanan Paris kömür kongresinde, Hol
landalılar, ülkelerinin kuzeydoğusundaki Groninque'de ortaya çıkardıkları ve
1.50 tirilyon m3 hacminde hesaplanan doğal gazlarının bulunmasında "Taşkömürlerin yeniden Karbonizasyonu = rehouillifkation" teorisinin temel alındığı
nı bildirmişlerdir.
İştirak etmiş olduğum bu kongreden döner dönmez taşkömür havzalarımız
üzerindeki bilgilerimizi gözden geçirerek MTA Enstitüsüne ilkin geçici, sonra da
17.8.1966 tarihli geniş kapsamlı raporumuzu sunmuş ve yeni gaz teorilerinin
ışığında, ülkemizde "Kömür Orijinli doğal gaz" bulunabileceğini, bu şartların bu
lunduğu yerler işaret edilmiş ve bu sahalarda jeolojik etüd ve aramalara geçilme
sini önermiştim. 1963 yılından bugüne kadar geçen 15 yıl içinde MTA Esntitüsünden Dr. H.Vedding ve jeolog İsmail Şentürk ile Alman Jeoloji Enstitüsü
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(Bundesanstalt für Bodenforschung, Hannover) den Prof.Dr.H.Boİgk jeolojik
étudier yapmışlar ve And deresinde de kömür aramasını amaçlayan bir sondaj
yapılmıştır. Bu sondajda ters fay veya şaryajiardan meydana gelmiş karışık bir
yapının mevcut olduğu ve yerli kömür yatağının çok derinde olacağı ortaya
çıkmış ve etüd aramalar durdurulmuştur.

2. DOĞAL GAZ ÇEŞİTLERİ VE ORİJİNLERİ
Doğal gazların bulunabilmesi için bunların hangi koşullarda ve ne gibi jeo
lojik etkiler altında teşekkül edebileceklerini ve nihayet nerelerde bulunabilecek
lerini bilmemiz gerekmektedir.
Yerden çıkan gazlar: A. Volkanik menşeili; B. Petrol menşeilİ;C. Bitümlü
şist veya Sapropel menşeili tabii gazlar; D. Kömür menşeili olmak üzere, değişik
tip ve özellikler arzetmektedirler.
A. Volkanik gazlar: Bu gazlar volkanın faaliyet safhalarına ve gazların ısı
derecesine göre değişmektedir:
a- Kuru fumeroller: Bunlar volkan indifaının ilk kısmında çıkan, 500° sı
caklıkta olan Alkalin Klorür'ler, bîr miktar su buharı, azot ve asit karbonik ihtiva
ederler;
b- 100 ila 500° sıcaklıktaki asit fumeroller olup bünyesinde fazla miktarda
su buharı, asit karbonik, kükürt anhyrid, bir miktar amonyum klorür bulunur;
c- Sıcaklıkları 40 ila 100° olan ve fazla miktarda su buharı ile beraber
sulfhydrik asit amonyum karbonat ve az miktarda amonyum klorür bulunur;
Görüldüğü gibi bu üç kategori volkan gazları yanıcı değillerdir; ancak sıcak
lıklarından faydalanılabilir.
d- Mofet'ler: Büyük kısmı asit karbonikten ibaret olan ve buna bir miktar
azot, hidrojen, metan ve asetilen katılan, 40°den aşağı sıcaklıklarda bulunan gaz
lardır. Bu kategoride pek az miktarda yanıcı gaz bulunmaktadır. Bu bakımdan
volkan gazları bugün için enerji kaynağı olarak faydalanılması düşünülmemek
tedir.
B. Petrol orijinli doğal gazlar:
Bu tip gazlar petrol sahalarının bir çoğunda ve petrol yataklarının üst kı
sımlarında bulunmakta olup, tercihan antîklinal kubbelerinde toplanmaktadırlar.
Petrol aramaları esnasında bu kategori gazlara bir çok kere rastlanmıştır. Petrol
gazları, beraber bulundukları petroller gibi, deniz alk'leri denizel makro ve mikro
organizmanın birikmesi ve bunların doğal dîstîlîasyonu sonunda meydana gelmiş
lerdir.
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C. Saprope! ve bitümlü kayaç menşeili doğal gazlar:
Kömür ve petrole benzerlik ve yakınlık gösteren, bu iki yakıttan birini
meydana getirememiş olan saprope! ve bitümlü maddeler teşekkül yerinin özelli
ğine göre, bitkisel, hayvani veya her ikisinin kayasal maddelerle (kil, marn, kal
ker) ile birlikte birikmesiyle meydana gelir. Bitümlü şist ve bitümlü gre ve bitümlü
kalkerler bunların arasında bulunur. Bunların karasal veya denizsel olmalarına gö
re, içerdikleri çeşitli organik maddelerin cinsine ve oranlarına göre, husule gele
cek gazların terkipleri de çeşitli olacaktır. Genel olarak diyebiliriz ki bu gazlar
petrol gazlarına daha çok yakınlık göstermektedir.
D. Kömür menşeili tabii gazlar:
Bu kategoriye giren doğal gazlar yanıcılık hassasına sahip olup doğada bü
yük gaz birikmelerine imkan vermekte olduklarından bu konunun üzerinde fazla
ca duracağız.
Kömür menşeili gazlar, kömüre vücud veren bitkisel maddelerin Turbiyerlerde birikmesinden bugüne kadar süren zaman içindeki jeolojik devirler esnasın
da geçirmiş oldukları kimyasal değişimin bir sonucudur. Son yüzyıl zarfında ma
den kömürleri üzerinde yapılan yoğun etüd ve araştırmalar göstermiştir ki:
1. Maden kömürlerinin esas maddesi çeşitli bitkilerdir.
2. Kömürleşme: (Carbonisation) adını verdiğimiz bu kimyasal değişimde,
çeşitli etkenler altında, bitkisel maddeler terkip eden başlıca (C, O, H) eleman
ları arasındaki muvazene bozulur ve bunların, aralarında birleşmeleri sonunda
çeşitli gazlar intişar eder.
3. Maden kömürleri, gerek teşekkül yerleri olan turbiyer içinde, turb safha
sında ve gerekse yeryüzünden uzaklaşmasına paralel olarak, jeolojik zaman içinde
salacakları (terkedecekleri) gaz miktarı ile orantılı olarak yeni Karbonizasyon de
recesine göre: Turb-Iinyit-Subbitunieneux kömürler-taşkömürleri; antrasit-grafitoid olmak üzere sıralanan tekamül zincirini vücuda getirirler. Karbonizasyon ola
yının muhtelif safhasında C 0 2 den başka, H 2 0 ve CH 4 , (H 2 ) dahi intişar ettiğin
den kömürün oksijen ve hidrojen oranı kömürleşme nispetinde azalmaktadır. So
nuç olarak diyebiliriz ki kömürleşmenin derecesi nispetinde: (H 2 ) ve ( 0 2 ) oranı
azalmakta, buna karşılık, kömürün ısı derecesi, karbon miktarı ve toplam gaz
miktarı artmaktadır. Aşağıdaki tablo muhtelif cins kömürlerden azot, (H 2 ) ve
( 0 2 ) ile karbon münasebetini ortaya koymaktadır, (ref.5).
Bitki maddesinden başlayarak çeşitli kömürlerin ve bu arada çeşitli doğal
gazların teşekkülüne yol açan karbonizasyon nasıl ve nerede vukua gelmiştir ve
hangi etkenlerle gelişmektedir. Bu hususta maden kömürü uzmanlarının çoğu
mikrobiyolojik etki, ısı, basınç ve zaman unsurunun esas rolü oynadığını savun
maktadırlar. Kömürleşme, dolayısı ile gaz intiraşı olayında, kronolojik sıra itibarı
ile: 1. Turbiyer safha, 2. Jeolojik safha, olmak üzere birbirinden ayrı iki aşamayı
ayırd etmeliyiz. Bitki aksamında: Pollen tanecikleri, spor keseleri veya sporlar,
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C

H

O

N

Odun (24 anafİz ortalaması)

%

49.31

6.29

44.40

-

Turb (ortalama)

%

59,70

5.70

33.04

1.56

linyit 629 analiz ortalaması

%

74.17

5.67

20.16

(O+N)

Taş kömür (% 40.96 uçucu mad.)

%

82.92

6.06

9,75

1.27

Taş kömür (% 36.24 uçucu mad.)

%

81,87

5.85

10.92

1.36

Taş kömür (% 34.92 uçucu mad.)

%

85.73

5.49

5.03

1.75

Taşkömür (% 16.82 uçucu mad.)

%

90.78

4.69

3.13

1.40

Antrasit (Gal ülkesi)

%

92.73

3.37

3.05

0.85

Grafitoid (Erzgebirge)

%

99.76

0.24

_

yaprak, dal, gövde ile köksüz su bitkileri öldükten sonra yerlerinde (autochrone)
yığılırlar, ve bunlara akar suların ve rüzgarların yardımı ile, gelen diğer bitkisel
maddeler katılırlar. Bataklığın su tabakası içinde, havanın oksijeni ile direkt ola
rak teması kesilen ve oksidasyon yolu ile çürümeleri ve dağılmaları önlenen bitki
sel maddeler, mikro organizmaların etkisine maruz kalacaktır.
Renault'a göre (ref. 5) "Bizzat bitkilerin bünyesinde bulunan veya mikrop
ların üretiği maya (diastase)lar etkisiyle bitkiler bir nevi (maceration)'a maruz
kalırlar. Yumuşak bir hal alan yeni madde aerobik mikroplar vasıtası ile mayala
nırlar, ve bu arada C 0 2 ve H 2 0 ile asid hümik meydana gelir. Bunlar bilahare ör
tü tabakası ile (kil, gre, çakıl) örtülünce, oksijenin buraya sızması güçleşmiş ola
cağından hava ile yaşayan mikroplar ölürler. Onların yerini alan anaerobik (ha
vasız yaşayan mikroplar), bitkinin selüloz maddesini tahrip ederek bir miktar
C 0 2 ile birlikte CH 4 gazının çıkmasına sebep olurlar. Bitki maddesinin sindîritebilen (assimilable) kısmı mikroplar tarafından tüketildikten sonra, veya organiz
manın bıraktığı hayat ifrazatı (produit d'excrétion) asidli veya toksik bir çevre
yaratacağından artık her türlü mikroplar ölecektir. Böylece kömürleşmenin turbiyer safhası da burada sona erecektir.
2. Kömürleşmenin jeolojik evreleri:
Renault'un kanaatine göre kömürleşmenin kimyasal değişimi Tourbiyer
safhasında tamamlanır ve bitkisel madde yumuşak halde olsa bile, taşkömürün
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terkibini almış olur. Bundan sonraki değişmeler sadece fizik karakteri taşımak
tadır. Halbuki diğer bir çok bilginler ise mikropların etkisini kabul etmekle be
raber bunun kömürleşme olayında ilk kısmı teşkil ettiğini ve köklü değişmenin
jeolojik etkenlere: a. Regional geotermik etki, b. Statik ve dinamik basınç,
c. Volkanik entrüzyonlar ve zaman faktörüne bağlı olduğunu savunmuşlardır.
Rusya'da yeryüzüne yakın derinliklerde kalmış olan Moskova civarındaki alt
karbonifer kömürlerinin linyite benzeyen gelişmemiş kömürler halinde kalışı,
buna karşılık İsviçre'nin dinamometamorfizma geçirmiş Eosen kömürlerininde
antrasit haline gelmiş olması, ikinci görüşü desteklemektedir. Maden kömürle
rinin ve intişar eden gazlara bitki maddelerinden hangisinin veya hangilerinin
kaynak olmuş olduğu hususu da münakaşalıdır. Bazılarına göre esas rolü selüloz,
bazılarına göre ise lignin maddesi oynamıştır.
Renault selülozdan başlayarak, taşkömürüne kadar devam eden karbonizasyon olayını, şu formülle ifade etmektedir:
4 C 6 H ı 0 O s (selüloz) = C 9 H 6 0 (taşkömür) + 7CH 4 + 8C0 2 + 3 H 2 0
SelSüloz teorisini savunanlardan Erasmus, karbonizasyon olayının dört saf
ha arz ettiğini ve bu safhalarda kimyasal olaylar ile her safhada husule gelen kö
mürleri ve bunlarla birlikte çıkan gazları aşağıdaki formüllerle ortaya koymuştur:
1. ( C ı 2 H 2 0 O 1 0 ) 2 (sellüloz) + 0 2 =

C24HI80,]

1. ( C 1 2 H 2 0 O 1 0 ) 2 (sellüloz) + 0 2 = C 2 4 H 1 8 O n (humik asid) + 11 H 2 0 +
310 Cal.
2. - C 2 4 H , 8 O j ! = C 2 2 H 1 6 0 6 (lignit) + 2C0 2 + H 2 0 + 10 Cal. (ısı)
3. Lignit ( C 2 2 H 1 6 O 6 ) = C 2 0 H 1 6 O 2 (taşkömür) + 2C0 2 + 10 Cal. (ısı)
4. Taşkömür ( C 2 0 H 1 6 O 2 ) = C ı 6 H 8 O 2 5 (antrasit+2CH 4 =2C0 2 - 2 3 0 Cal
Bu görüş tarzına göre Metan (CH 4 ) ancak taşkömürlerinin antrasite geçişi
sırasında ve dışardan hararet alması halinde vukua gelmektedir. Kanaatimizce
gazların büyük kısmını teşkil eden metan ve az miktardaki yüksek karbonlu hidrokarbürlerin intişarı, 4. safhadan daha evvel yani taşkömürlerinin ve antrasit te
şekkülüne kadar geçen devrede yani turbiyerde ve jeolojik devrelerde vaki olmuş
tur. Taşkömür ocaklarının bir çoğunda grizu'ya rastlanmakta oluşu bu görüşü
müzü desteklemektedir.
Lignine Teorisi:
Bu teoriye göre maden kömürlerinin maddesini sellüloz değil linyin tayin
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etmîştîr.Sellüloz maddesi bakteriler etkisi ile tahrip olunarak C 0 2 , H 2 0 ve CH 4
intişar etmiş ve geriye kalan ligrıin maddeside asid humik'e inkilap etmiştir. Bu
sonuncu maddeden de C 0 2 , CH 4 ve H 2 0'nurt ayrılması sonucunda evvela linyit
ve karbonizasyonun ilerlemesi halinde de taşkömürü ve antrasit vücut bulur (ref.15). Metan gazı turbiyer safhasından başlayarak Karbon maddesi % 85 oolan bi
tümlü taşkömürüne kadar çok az miktarda gelişir, bundan sonra antrasite kadar
hızla artar (ref. 19). Rj.H Patİjin, karbonifer devri esnasındaki kömürleşmeden
doğan gazın hemen hemen atmosfere kaçtığını ve kömür ve sahreier içinde kala
nın ise küçük bir nispet taşıdığını, kömürlü subsident havzalarının kontinent ta
rafındaki sektöründe, kömürlü serinin az derinlere indiğini, karbonizasyon olayı
nın bu zonlarda fazla ilerlemediğini ve dinamometamorfizmin çok az veya yok
luğu dolayısı ile bu kömürlerin fazla uçucu madde taşıdığını hatırlatmaktadır.
Karbonifer devrinde bu durumda kalan kömürlerin üzerlerinin geçirmez (imper
meable) sahnelerle örtülmesi, permiyen ve daha geç devirlerde 2000 m. den fazla
derinlere inmesi halinde yeniden bir kömürleşmeye tabi olacaktır. Rj.H.Patijin
tarafından (rehouiilîfication) = yeniden kömürleşme adı ile tanımlanan bu hadi
se, fazla miktarda metan gazının teşekkülüne meydan verecektir. Bu husus kömür
menşeili doğal gaz aramalarına mihver teşkil etmektedir.

3. TEŞEKKÜL EDEN GAZIN MÎKTARI
Taş kömürlerinin ihtiva ettiği uçucu madde miktarı o kömürün karbonizas
yon derecesiyle ters orantılı olup % 12 ile % 42 ye kadar değişmektedir. Başka
bir deyim ile her kömürün bırakmış olduğu gaz miktarı kömürleşme ile orantılı
dır. Serbest kalan gaz miktarı ise, kömür cinsine bağlı olmakla beraber, G.D.Lidien'in tahminine göre bu miktar, ortalama olarak, taş kömür için 10 metreküp/
ton ve antrasitin her tonu için 200 metreküp reddelerindedir (ref, 13). Mott ise
beher ton yarı yağlı taşkörnürler için 130-135 metreküp metan gazı kabul etmek
tedir (ref, 19), (s. 635). Kanaatimizce, yağlı taşkömürlerinin salabileceği gaz: 80100 m3 /ton olarak almak gerçekçi bir görüş olacaktır.

4. GAZLARIN TOPLANARAK YATAK TEŞKİL ETME
ŞARTLARİ
1. Kömürlü serinin çoğunlukla gözenekli sahreier (grêler) ile şist gibi geçir
mez (impermeable) tabakalardan kurulu olması;
2. Birinci madde de bahsi geçen tabakalar birliğinin daha genç geçirmez ta
bakalarla örtülmüş olması;
3. Gaz toplayıcı gözenekli tabakalar birliğinin yeryüzüne mostra verme
mesi;
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4. Fazla miktarda ve yeryüzüne kadar ulaşan önemli, çok sayıda arızaların
bulunmaması;
5. Gazların doğmasına sebep ve kaynak olan taşkömür, antrasit, şistli kö
mür ve kömürlü şist tabakalarının mevcut oıması ve bunların toplam kalınlıkla
rının fazla olması;
6. Kömür tabakaları serisinin (demetinin) tektonik etkiye uğraması; kömür
tabakalarının ezilmesi, kömürlerinin üzerindeki tavan tabakalarının kırılmış, ya
rılmış, çatlak, çatlakçık (fissure, joint, diaclase) ağlarını doğurmuş olması;
7. Taşkömür havzalarında, işletme yapılmış ve yapılmakta olan bölgelerde,
kömür çıkartıldıktan sonra, kömürlerin yerine doldurma yapılmamış olduğu hal
lerde, tavan kayaç serisinin oynamış, çökmüş olmasıdır.
Bu koşullardaki kaya serileri, kömürden yayılmış olan gazları taşıyan: (gaz
yatağını) oluştururlar.

5. KÖMÜR ORİJİNLİ YANICI GAZLARIN BULUNABİLECEĞİ
BÖLGELER
1. Bugün kömür üretimi yapılmakta olan: Kandilli, Kireçlik, Zonguldak, Amasra
(ilişik haritada sırası ile: ia; lb; ila işaretleriyle gösterilmiştir). Bölgeleri olup IV.
maddenin 7. paragrafında kaydedilen gaz yatağı tipindedir. Gerçekten, bu kö
mür işletmelerinin doldurma yapmadıkları nedeniyle gazların toplanacağı ortam
meydana gelmiş bulunmaktadır.
2. Halen, kömür işletmesinin yapılmakta bulunduğu Gelik Kömür Üretim
merkezinin yakın doğusundan başlayarak Filyos Çayı ağzına kadar, muhtemelen
onu biraz aşan bölgede (haritada üzerinde İd İle gösterilmiştir). Yeniden kömür
leşme (rehoilîification) olayı ile serbest kalacak gazlardan oluşacağı düşünülen
"gaz yatağıdır". Bunun 2500 - 4000 m. derinliklerde bulunacağı öngörülmekte
dir.
3. Madde V/2 deki gazlar gibi, turbiyer (kömür oluşum alanı) de ve jeolojik
devirlerde vukua gelmiş kömürleşme ile yeniden kömürleşme olayı geçirmiş ol
ması beklenen (ilişik haritada IIb ile gösterilen) Bartın-UIus-Cide şehirlerini bir
leştiren çizgilerin oluşturduğu alan ve bunu çevreleyen komşu bölgelerdir. Şim
diye kadar yapılan etüdlerle, buralarda, itilmiş (chariee) veya yatık iltivalı bir jeo
lojik yapının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten, bu bölgedeki Arıtdere
yöresinde, kömür arama amacı güdülerek yapılmış olan sondaj:
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0-2-*li me'relerde kır",' i . ' • " . gre'eruıî; 381 metrede Westfa!ien-C
ya?n, OßJ meirelîk taşkömur I-L.» », Luıraıfa • ı42 m. ye kadar kumtaşı, silt,
kumlu şist tabakalarını k^vnışnı : ,r\>\ -jun /y2 m. ys kadar fosilli Barremiyen kalkerlerini; 792-8-.* 2 m.ltrde- «»t, ^2J-MS4 metrelerde: Barremiyen kalker
lerini; 835-870 metrHeı'de- :"At; S71-899 metrelerde yaş fosil tayinleri île üst
Seorîene ait olduğu ortu ;< ç.'^DLtn, nwtii kalker tabakaları geçilmiştir. Bu
sondajdan eide : liLn v< -«le^in ışığında yiyebiliri/, ki: Güneyden gelen baskı ile
tabakalar istifi kuı;i"e .iilr-:>, kwil.rs'f, büııy?M çatlak ve çatiakçıklardan örül
müş olarak, chariee vc><- va», ' istiva veyaher ikicinin beraber bulunacağı bir iç
yapıya dönüşmüş olara? MI dLv'i ,JI.--C *; ',-'.;. '.-laıAtır Ancak bu olaylarladır
ki kömür uzıirnı^, ı. _, *
v'/.
• •• ,vr.j own baskı gerilimi (tension)
boşanmış, kömür k u . .<< <\, ~r! *•*•
. ; _ı! _,,:^ _ ^ .u » u.ıcı gazlar ana
yatağından ayrılarak ku.nîjj i--'yûvkı „ ,. •
, .-' .. ,.„*;'I-; erlere hicret
etmiş olacaktır.
Yukarıda sunduğun^ • ,_ 3
orijinli gaz bölgesi olarak ele alım _

„• w„s-€îde bölgesinin kömür
' • .> ~ lutta zorunlu kılmaktadır.

6. flüMi'k L-.lî.'> • ' : ~. • . • -v ' ./• ı< •.* TERKİBİ

Kömür menşeiı üoğ.-ı „ .*.!*;'.> '"<v!-.*•. :.3.ı.,!-:l.t oir fikir vermek için H.Patijn tarafından yapılan yayından (»c-t. \f) faydalanılarak aşağıdaki tabloyu sürü
yoruz.. 3u tabloda: Birinci sua;». Ho!î^;ıda'd.ı % 30 uçucu madde ihtiva edeı.
Emma hükümet laşkömüf ycaklanndan vil.an g'_;Lf>»'., İkinci sütun: Hollanda'da
Siochteren mevkiinde açılan •;•' f'emıiy..';* labjk.iarından çekilen gazların; Övün
cü sütun: Hollanda-AIrnanya sınırı yakuılarınd«û. uroothusen'de açılmış olan
karbonifer taşkömur formasyonundan çekilen gazların; Dördüncü sütun: Alman
ya'da Ruhr taşkömur havzasında Hoya kasabası yakınlarında açılan Zl sondajı
ile karbonifer grelerindot. ç.:i.rlen gazların analiz sonuçlarını vermektedir:

7. KÖMÜR ORİJİNLİ YANICI GAZLARIN BULUNABİLECEĞİ
DÜZEY (SEVİYELER)
Bahiskonusu gazların toplanacağı tibal...Ur, gaz yatağını teşkil etmesi ba
kımından önemlidir. Genel olarak kömürlü formasyon içinde ve onun tavan sis
teminde, gazı barındıracak boşluk ve gözenekler ihtiva eden permeable katman
lar ile bunları örtecek geçirimsiz 'j«ıperr<•• -abı* * katmanların yataklaşmsş olması
gereklidii. Aşağ.J'<h: ıa!' d:> ' •• . • ' • s.: bölgelerinin stratigrafık sıralanışı
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Tabii gazın
unsurları

Emma
ocakları
gazları

Slochteren Groothersem
sondajı
sondajı
gazları
gazları

HoyaZj
sondajı
gazları

02

% 0,2

eser

N2

% 5,8

% 14,4

% 2-3

Argon

% 0,1

eser

-

eser

C02

% 0,4

% 0,8

% 2-7

eser

Yüksek karbonlu
hidrokarbür'îer . . .

% 0,2

% 3,5

% 16

% 13,5

% 93,3

% 81,3

% 75

% 86,5

CH 4

ve bunların petrografik özellikleri belirtilmiştir. Böylece gazların hangi katman
veya jeolojik dizide toplanabileceği de araştırmacıların incelemesine sunulmuş
bulunmaktadır.
Rezervuar Kaya: Kandilli-Filyos bölgesinde, prodüktif karboniferin gre ve
greîi konglomeraları; Karadon serisinin 200-250 m.ye varan kumlu konglomera
larıdır. Diğer taraftan Barremien-Aptien yaşlı, 450-500 m. ye varan kalkerleri ile
Aptien yaşlı Veli Bey greleri; Albien yaşlı glokonili yeşil grêler, gaz toplama dü
zeylerini teşkil edecektir.
örtü tabakası ise Senomonienin mavi marnları ile onları takip eden üst kretasenin kampanien şistleri, kalkerli, marnları ve daha genç volkanik aglomera ve
türleridir.
Amarsa-Uius-Azdavay-Cide kentleri ile sınırlanan bölgede ise, Rezervuar
Kaya:
FIiş niteliğindeki prodüktif karbonifer ile kırmızı Permien greleri ve bu so
nuncunun tabanındaki 50-60 m. lik kongiameralar; Lias-Dogger yaşlı gre ve ku
varsitler; yaşlı Malm-Urgon olarak tahmin edilen kalker ve dolomitler gaz rezer
vuar düzeylerini oluşturacaklardır. Üst kreîasenin Koniasien-Kampanien'e ait
açık renkli ve alaca marnlar ile Meastrichtien yaşlı olarak kabul edilebilecek olan
tüf ve andezitler ise geçirimsiz kayaçlar olarak, gazı yeraltında hapseden örtü kayaçlarıdır. Ancak önemle kaydetmek gerekir ki, gaz toplama miktarı, rezervuar
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olma ihtimalini taşıyabilecek olan, yukarda sayılan katman ve düzeylerin per
meable derecesi ile boşluk, çatlak ve çatlakçıklar şebekesinin derecesiyle oran
tılı olacaktır.
BÖLGELERİN STRATİGRAFİ« VE

PETROGRAFİK DURUMUNU

GÖSTERİR CîZELGE

8. TAVSİYELER
1. Sunduğumuz haritada IIb ve III işaretleriyle belirtilen bölgelerde, Karbon-Perm sahaları ile bunların tavan serilerini oluşturan Mesozoik yaşlı araziyi
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ihtiva »t'T 'V y,~rn ~r,;:-"'_t,^ •
ut •',,v\s gösterilmiş oh< ~!an--., ' '~ ~ın~c,ı> yç \7 <1'*;0 t!y*s ;">'."<•. '-j Vs-» . > .«•
' ••! olarak alınması,

: i- ,-'i «v„« '%k' "„ "' ' 1,5 km.-güneyindeki..Nanepınar Köyü i!e Çardak
Köyleri arasında mostra v "-• kömür damarSarı tavanianndan bitkisel fosii top
lanması ve kömür numuneleri alınarak bunlar özerinde Fitopaleontoîojik ve Palinolojîk etüdler yapılarak Pelitova kömürlerinin Stratigrafik yaşının kat'i olarak
tespit edilmesi;
3, Aynı çevrede kömürlü paket içinde bulunan kömür damarlarının hepsini
•"-,.—;•• .* Kalınlıklarını tayin edecek şekilde, gerektiği miktarda traverban veya
"-•,A " --^-~hr açılması;
— ~sırâz. hr<:~""Hii serinin en üst tabakasından başlayarak Permien'
, "-'ir'.-:
.«. >J- ">k detaylı olarak litolojik durumun tespit edil-

,*'. v , jnifer-Permien'in ve örtü tabakalarının k -ıklanma ve permiabiiite
-,
aptanması;
>• ", fesinin Arıtden» mevkiinde, yerli (insiıos) nrodüktîf karbonifere
^Q>- •>•-<• • , ; ' ' i - ! ';r !r ' ! > r'W-* ,ı yapılması,

-'>• '" ,••
'

"

.' -
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! - -
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.«ion yapılı.;:.
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.-ildikten sonra, son-

' ,. •' • -f"> >••!.•
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açılacak, prodüktif karboniferi 2500-3500 m. de kesecek bir sondaj, kanımızca,
doğal gaz verecektir. Şunu önemle belirtelim ki kömürlü karboniferîerden çok
evvel, Senomonien flişi ile Barremien kalkerleri arasında doğal gazın görünmeye
başlaması beklenmelidir.
Haritamızda IIb işaretli, Bartın-Azdavay-Ulus-Cide bölgesinde ise durum
değişik ve biraz daha çetindir. Yeri! kömürlü karboniferin 3000 ila 5000 m. ye
«.adar inebileceği şimdiye kadar yapılan jeolojik etüdlerden anlaşılmaktadır.
Ancak burada lehte olan faktörleride şöyie sıralayabiliriz:
1. 3000-5000 m. ye kadar inebilecek kömürlü dizi, tam bir (rehoullification) = yeniden gazlaşmaya tabi olacaktır.
2. Çok büyük tektonik hareketlere ve etkiye uğramış olması kömür tabaka
larının ezilmesine, ufalanmasına ve kömür içindeki sıkışmış gazların kömürden
daha fazla ayrılmasına ve ihtimal ki, cebri bir gazlaşmaya neden olacaktır.
3. Arazinin kırıklanması doğal gazın yukarılara gelmesine, üst kretase'nin
alt dizilerine kadar hicret etmesine imkan sağlayacaktır ki bu da doğal gazın ranîabîlitesîne yardımcı olacaktır. Bu bölgede, derindede olsa, kömürün varlığına
inanıyoruz. Bunun kanıtlarıda bulunmaktadır. ŞöylekhPelitovası mevkiinde, ku
rt *.a>ite kıyı kentinin 9 km. güneydoğusundaki Nanepınarı Köyünden başlaya
rak, pelitovası vadisi boyunca, W-E yönünden Çardak köyüne kadar uzanan, 8-9
kın.lîk bir mesafe içinde taş kömür mostralarına rastlanmaktadır. Dr.W.Grancy'
ş/ii göre (ref. 9,10), 40-60 m.lik karbonifer tabakaları içinde: 6,50 m. —0,60 m;
-1 10 m. -1,12 m. -2,00 m. yani toplam: 12,39 m.lik kömür kitlesi görülrnekledir. Bu kömürlü dizinin altında diğer kömür dizileri de beklenebilecektir.
Unutmamak gerekir ki, gaz aramalarını amaçlayacak derin istikşaf sondajı veya
sondajları, aynı zamanda, doğu taşkömür havzamızda jeolojik yapısının açıklığa
i 1 «masîîiî sağlayacak ve kömürlü formasyonun derinliğine ve genişliğine, nere' c kadar devam ettiğini ortaya çıkaracaktır.
Hollanda'da kömürün "Rehouîllifi )tion" teorisine dayanılarak, Gronning
Kolgesinde 1,5 trilyon metreküp hacminde, kömür orijinli doğal gaz rezervi orta
ya çıkarılmıştır. Bizde de tektonik hareketlerle çok derinlere inmiş ve yeniden
karbonizasyona uğramış taşkömür havzalarımızda Hollanda örneğinde olduğu
gibi taşkömür orijinli doğal gaz oluşması ve depolanması halinde, ülkemiz yeni
biı enerji kaynağına kavuşmuş olacaktır. Doğal gaz miktarı ise; Hoilanda'dakinin altında da olabilir, bunun çok üstünde de oiabilir. Gerçekten, Göbü-Fiîyos
bölgesinde gazlı olması öngörülen alanın genişliği: 4x20=80km 2 =(10 6 ) m 2 '
dir. Burada yalnız Kozlu katının kömür katmanlarına ait kömür varlığı düşünül
düğü taktirde bile bu kat içinde bulunan 20 işlenebilir kömür damarının 29-31
m. lik toplam kömür kalınlıkları ile:
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2

9

80.000.000 m x 30 m. x 1,3 (yoğunluk) = 3,1 x 10 = 3,1 milyar ton
3
miktarında bir kömür rezervi tahmin edilir. Her ton kömürün 100 m gaz sala
3
cağı varsayımı île burada 300.000.000.000 m doğal gaz beklenebilir.
Haritamızda sınırları gösterilmiş olan Amasra-UIus-Cide bölgesinde ise kö
2
6
2
mürlü olması muhtemel alan: 30 x50 km = 1500 km = 1500 (10 ) m dir.
Eski rapor ve yayınlara göre burada yalnız Pelitovası vadisinde 40-60 m. gibi çok
ince prodüktif üst karbonifer dizisi içinde: 10-12 m. lik toplam kömür kalınlığı
görülmüştür. Karadon (Westfalien C-D) yaşlı olarak kabul edilen bu kömürlü
dizinin altında, normal şartlar altında, Kozlu Katı kömürlerinin de mevcut olması
gerekmektedir. Fakat, yalnız Pelitovası vadisinde görülen kömür kalınlıkları ile
dahi, bu bölgede:
2
9
1500 000 000 m x 10 m x 1,3 (yoğunluk) = 19,5 x 10 takriben 20 mil
yar ton kömür varlığı mevcut olabilecektir. Kozlu katı kömürlerinin varolması
6
9
halinde ise: 1500 x (10 ) x (30 + 10) m. x 1,3 = 78.10 = 98 milyar ton kö
3
mür rezervi beklemek yerinde olacaktır. Her bir ton kömürden 100 m gaz olu
9
2
şumu kabul edilecek olursa, birinci halde 20 x 10 x 100 = 2 ( 1 0 ) ' = 2 trilyon
m3 gaz ve ikinci halde de: 78 x (10) 9 x 100=7,8 ( 1 0 ) 1 2 = 7,8 trilyon m 3 ,yak
laşık olarak 8 trilyon m3 doğal gaz oluşması imkan dahilindedir. Taşkömür hav
zamızın en doğusundaki Azdavay-Söğütözü bölgesinde (haritamızda sınırları gös
terilmiş olan III. bölge) deyukardaki diğer bölgeler gibi derinlerde taşkömürlerine sahip olabileceği ve bunların da doğal gaz neşredebileceği düşünülürse, ülkemi
zin kuzeybatısında yer alan taşkömür havzamızda, 10 trilyon m3'Un üstünde,
8000 Kcal/m3 'lük yüksek kalorifik değerli, büyük bir doğal gaz yatağının varol
ma imkanlarını taşıdığı sonucuna varırız.
Sözlerimizi şu cümlelerle bitireceğiz: Taşkömür bulunan heryerde, çoğun
luğu metan gazının teşkil ettiği, yanıcı gazlarda bulunmaktadır. Taşkömürlerinin
derînlerde cebri gazlaşma = yeniden karbonizasyon = (Rehoullification) terorisinin işaret ettiği jeolojik olaylar zincirinin gerçekleşmesi, büyük yanıcı gaz yatak
larının oluşmasına neden olacaktır. Bundan sonra, bize düşen ödev, onu yeraltının derinliklerinden çıkarıp ulusumuzun faydasına sunmak olacaktır.
Türk ekonomisinin güçlenmesine, enerji sıkıntısının ortadan kalkmasına,
sanayiimizin hızlanmasına ve sonuç olarak memleketimizin hızla ilerlemesine bü
yük katkısı olacak olan bu idealin gerçekleşmesini candan diliyoruz.
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