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YANICI / YANAN BUZ 

Son yıllarda artan nüfus oranıyla beraber enerji ihtiyacının da artmasıyla yeni yöntemler yeni kaynaklar 

arayışı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Son yıllarda Dünya’nın en büyük doğal gaz kaynağı olup derin 

okyanus tabanlarında ve donmuş karasal bölgelerin derin noktalarında bulunan bir kaynak olan metan 

hidrat diğer bir adıyla gaz hidrat gündemdedir ve geleceğin birincil enerji kaynağı olacağı şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Donmuş su ve metan karışımı olan metan hidrat ya da gaz hidrat yanan/yanıcı buz olarak bilinmektedir. 

Kristal yapıda olup deniz ve okyanus tabanlarında bulunan metan hidratlar, yüksek basınç ve düşük 

sıcaklıkta metan gazının buz içine hapsedilmiş halidir. Buz kristallerine benzeyen metan hidratlar 

moleküler seviyede incelendiğinde, metan moleküllerinin su molekülleri tarafından tutulduğu 

görülmektedir. Düşük sıcaklıklara rağmen metan hidratlar yanıcıdır. Basınç düşürüldüğünde veya 

sıcaklık yükseldiğinde, hidratlar suya ve metana ayrılır. Bileşiğin 1 m3’ü yaklaşık 164 m3’lük gaz açığa 

çıkarmaktadır. Gaz hidrat potansiyeli hakkında çeşitli sayılar öne sürülse de yapılan son çalışmalarda 

toplam potansiyelin 3000 – 30000 trilyon metreküp (tmc) olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 1: Dünya Genelinde Gaz/Metan Hidrat Kaynağı Potansiyeli 

Metan Hidrat rezervleri belirlenirken sismik metotlar ve karotlu sondajlar tercih edilebilmektedir. 

Üretim açısından en basit yolun metan hidrat rezervlerinin altında bulunan doğal gaz rezervine sondaj 

kuyusu açarak rezervuardan gaz çıkışı sağlandıkça metan gazının ortama salınması olduğu söylenebilir. 

Metan hidratın üretimi temel olarak petrol ve doğal gazın çıkarılmasından farklılık göstermektedir. 

Konvansiyonel yakıtlar doğal olarak rezervuar gözenekleri boyunca kuyulara akar. Ancak metan 

hidratlar sağlamdır ve önce metan gazının çıkarılabilmesi için metan hidratın çözünmesi gerekir. 

Metanın geri kazanımı için üç farklı prosedür düşünülmektedir.  



Su Sirkülasyonu: Sıcak su metan hidrat yataklarına doğru kuyu boyunca pompalanır. Böylelikle artan 

sıcaklıkla beraber metan hidrat parçalanır ve metan salınımı gerçekleşir. 

Basınçsızlandırma: Üzerindeki su ve tortu yükleri nedeniyle metan hidrat tabakalarında yüksek basınç 

baskın durumdadır. Bu katmanlara delik açıldığında basınç düşer ve hidrat yavaşça ayrışır ve metan 

serbest bırakılmış olur.  

Karbon Dioksit Enjeksiyonu: Metan, bir gazla infüze edildiğinde hidratlardan salınır. Su molekülü 

karbondioksit ile metanla olduğundan daha güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Böylelikle metan salınımı 

gerçekleşir. Araştırmacılar, enjeksiyon için gerekli olan karbondioksitin gaz ve kömür santrallerinden 

yayılan egzoz gazlarından elde edilebileceğini öne sürdü. Böylelikle karbondioksit atmosfere salınmaz 

ancak gemi veya boru hattı vasıtasıyla depoya sıvı halde taşınır ve hidratlara tutulur. 

 1960 yılında Sibirya’da keşfedilen metan hidrat için en kapsamlı araştırmaları Amerika Birleşik 

Devletleri yapmış olup 1980 yılından günümüze kadar olan süreçte keşif ve üretim bazlı çalışmalar 

yapmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir. Son on yıldan fazla süredir metan hidratlar üzerinde 

çalışmalar gerçekleştiren Japonlar, 2013 yılında altı günlük çalışmalar sonucunda 120000 m3’lük üretim 

gerçekleştirdi ve metan hidrattan doğal gaz üretmeyi başardılar. Son on yıllık süreçte Çin, metan hidrat 

üretimi için çeşitli testler yaptı ve son yapılan testlerde metan yoğunluğu %99,5 olan 309000 m3’lük 

gaz üretimi gerçekleştirdi.  

Metan hidrattan gaz üretimi, konvansiyonel doğal gaz üretimine göre daha zor ve maliyetli bir üretime 

sahiptir. Deniz veya okyanus tabanlarının birkaç kilometre altında bulunan rezervlerin üretime 

kazandırılması ve düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta eriyen buzun içinden ayrışan metan gazı üretim 

miktarının azalma durumu söz konusudur. Konvansiyonel gaz üretimi ile kıyaslandığı zaman metan 

hidrat üretim maliyeti 10 – 15 kat daha fazladır. 

Türkiye’ye bakıldığında ise metan hidrat için çok fazla çalışma yapılmamasına rağmen Türkiye’yi 

çevreleyen denizlerde zengin doğal gaz ve petrol varlığını gösteren ciddi metan hidrat yataklarının 

varlığı TPAO tarafından ifade edilmiştir. Karadeniz’deki aramalarda geniş bir yüzeyde 50 cm kalınlığında 

metan hidrat olduğu belirlendi. Ancak Türkiye’de metan hidrat gazını çıkarmak için gerekli ve yeterli 

teknoloji bulunmadığı belirtilmiştir. Söz konusu çalışmalar için iş birlikçilerin desteğinin beklenildiği 

belirtilmiştir. Eğer Türkiye ilerleyen 5-10 yıllık sürede kendi teknolojisi ile metan hidrat üretimine 

geçmiş olursa büyük oranda petrol ve doğal gazdaki dışa bağımlılığından kurtulacağı öngörülen bir 

düşüncedir. 



 

Şekil 2: Türkiye'de Metan Hidrat Potansiyeli Olan Bölgeler 

Ekonomik açıdan incelendiğinde ise, uzun vadeli bir üretim tesisi verileri olmamasından dolayı net bir 

ekonomik analiz söz konusu değildir. Ancak bu konuyla alakalı dünyada şirketler ve devlet kurumları 

arasında analiz çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar sonucunda elde edilen maliyet MMBtu başına 6 $ 

olarak hesaplanmıştır ve bu hesaplanan maliyete boru hattı tarifleri dahil olup, yerel vergi ve tarife 

dahil değildir.  %50’lik bir güven seviyesinde, geleneksel gaz kaynaklarına kıyasla derin sulardaki metan 

hidratlardan elde edilen ek maliyet MMBtu başına 3.40$ ile 3.90$ arasındadır. Uluslararası Enerji 

Ajansı’na göre metan hidratların 2025 yılına kadar MMBtu başına 4.70 $ ile 8.60$’lık bir maliyetle 

üretileceği tahmin edilmektedir. 

Metan hidratların çıkarılmasında denizaltı toprak kaymalarına sebep olabilecek ve denizaltı yaşam 

döngüsünde istikrarı bozabilecek potansiyelde sorunların olma ihtimali söz konusudur. Serbest kalan 

veya kaçan metanın, küresel ısınma için ciddi sonuçlar doğurabileceği tartışılmaktadır. Ancak tüm bu 

olası teknik sorunların olma ihtimaline karşın, metan hidratın potansiyeli ve artan enerji talebi göz 

önüne alındığında, metan hidrattan gaz üretimine geçilmesi şimdilik kaçınılmaz bir gelişme gibi 

durmaktadır. 

Metan Hidrat Potansiyeli Olan Bölgeler 


