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AVCIKORU (ĠSTANBUL) BÖLGESĠ KÖMÜR VE KĠL SAHALARINDAKĠ 

YERALTI VE YÜZEY SULARININ HĠDROJEOKĠMYASAL ÖZELLĠKLERĠ 

VE ÇEVRESEL ETKĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne yüksek lisans tezi olarak 

sunulan bu çalıĢma, Avcıkoru Köyü (ġile-Ġstanbul) ve civarında yer alan kil ve 

terkedilmiĢ kömür sahalarının, yeraltı ve yüzey sularına etkisinin araĢtırılmasını 

kapsamaktadır. Bu amaçla yağıĢlı (Mart 2011) ve kurak (Eylül-Ekim 2011) dönemi 

temsilen toplam 42 örnek alınmıĢtır. Bunlarda 22 adedi yağıĢlı dönemi 20 adedi ise 

kurak dönemi temsil etmektedir. Maden sahalarının aynı noktalarından yağıĢlı 

dönemde 8, kurak dönemde 7 yüzey suyu örneği alınmıĢtır. Kömür - kil - su 

etkileĢimini ortaya koymak için su örneklemesi yapılan 7 farklı maden sahasından 

toplam 10 kömür, 9 da kil örneği alınmıĢtır. Kil örneklerinin 3’ü kömür üstü kil 

diğerleri kömür altı kil örnekleridir. Kömürlerde sülfür minerali tayini, nem, kül, 

uçucu madde, sabit C, toplam S ve ısıl değer analizleri; kömür küllerinde, kömür altı 

ve kömür üstü killerde ana ve iz element analizleri yapılmıĢtır. Suların sıcaklık, Eh, 

pH, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüĢ oksijen (DO) 

değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında saptanmıĢtır. 

Yapılan analizler sonucu sahadaki kömürlerin ortalama nem değeri %32.26, kül 

değeri %27, uçucu madde değeri %39,06, sabit C değeri %34.84, toplam S değeri 

%3.97, üst ısıl değeri (kuru bazda) 5729.63 kcal/kg, alt ısıl değeri (kuru bazda) 

5492.63 kcal/kg olarak belirlenmiĢtir. Bu değerler kömürlerin linyit ve alt bitümlü 

kömürler sınıflarında yer aldığını göstermiĢtir. Kömür küllerinde ana ve iz element 

analizleri yapılmıĢ ve sağlık açısından risk teĢkil ettiği belirtilen iz elementlerin 

ortalama değerlerinin dünya ortalamalarının üzerinde olduğu ortaya konmuĢtur. Bu 

değerler As, Cd, Co, Ni, Pb, Th, U ve V için sırasıyla 253.2, 0.6, 147.5, 295, 22, 

26.7, 10.01 ve 215 ppm olarak belirlenmiĢtir. 

Kömür altı ve kömür üstü killerinde yapılan ana ve iz element analizleri sonucunda 

kömür küllerinde olduğu gibi As, Ni, Co, Pb, Th, U ve V değerlerinin yüksek olduğu 

ve Cd, Hg, Pb, Th, U ve V değerlerinin KeĢan bölgesi killerinin ortalamasını geçtiği 

ortaya konmuĢtur. Ayrıca iz elementlerin kömür altı killerinde zenginleĢtiği 

gösterilmiĢtir. 

Sularda yapılan analizlerde, maden sahalarındaki yüzey sularında ölçülen değerlerin  

tümü, çeĢme, kuyu ve depo sularından farklı çıkmıĢtır. Asit maden drenajının en 

önemli belirteçleri olan en düĢük pH (2.48) ve en yüksek EC (4080 μS/cm) ve 

tuzluluk (2110 mg/l) değerleri maden sahalarında ölçülmüĢtür.  Bu sonuç kömürlerin 

yüksek sülfür içeriği nedeniyle oluĢan asitli suların etkisi olarak değerlendirilmiĢtir. 

Bu değerler ıĢığında, suların Riverside ve Wilcox kullanılabilirlik diyagramları 

hazırlanmıĢ, maden sahalarındaki suların çoğunun yüksek EC ve tuzluluk 

değerlerinden dolayı sulama suyu için kullanıma uygun olmadıkları ortaya çıkmıĢtır. 

Suların iz element analiz sonuçları değerlendirilmiĢ, buna göre iz element 
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değerlerinin tümü çeĢme, kuyu ve depo sularına göre maden sahası sularında çok 

yüksek çıkmıĢtır. Yüksek değerlerin tümü, sülfür içeriği yüksek kömür sahalarında 

bulunan pH değerleri düĢük, Eh değerleri yüksek sulara aittir. ÇeĢme, kuyu ve 

depolardan alınan su örnekleri, EC, sertlik, tuzluluk, Cl ve SO4 değerlerine göre 

Schoeller’in içilebilirlik diyagramlarında çok iyi kaliteli ve kaliteli sular sınıfında yer 

almıĢtır. Maden sahalarından alınan yüzey sularında, pH değerleri çok düĢük olduğu 

için alkalinite ölçülememiĢtir. Bu nedenle ana anyonlardan olan HCO3 

hesaplanamamıĢtır.  

Suların litolojiyle olan iliĢkisi yarı-logaritmik Schoeller diyagramında 

değerlendirilmiĢtir. Buna göre maden sahası suları katyon dizilimi çoğunlukla rCa
+2

 

> rMg
+2

 > rNa
+
+K

+
 daha az oranda da rCa

+2
 > rNa

+
+K

+
 > rMg

+2
 Ģeklinde çıkmıĢtır. 

Ölçülebilen anyon dizilimleri ise rSO4
-
 > rCl

-
 Ģekindedir. Bu iyon dizilimleri, suların 

kimyasal bileĢimlerinin litolojiden çok, asitli maden sahası suları tarafından 

belirlendiğini göstermiĢtir. ÇeĢme, kuyu ve depo  sularında ise baskın katyon dizilimi 

rCa
+2

> rNa
+
+K

+
> rMg

+2
 (%57.2) Ģeklinde,  anyon dizilimi ise  rHCO3

-
 >rC1

-
 > rSO4

=
  

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Bu sonuç Bozhane ve Ballıkaya formasyonları içinde 

yeraltı sularının kimyasal bileĢiminin litoloji tarafından belirlendiğini göstermiĢtir.  

Elde edilen tüm sonuçlar birlikte değerlendirilmiĢ ve Avcıkoru maden sahasında, 

kömür oluĢumlarının asit maden drenejına (AMD) neden olabileceği ortaya 

konmuĢtur. 
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EVALUATION OF HYDROGEOCHEMICAL PROPERTIES AND 

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SURFACE AND GROUND WATERS IN 

AVCIKORU (ISTANBUL) REGION 

SUMMARY 

This study is submitted to Istanbul Technical University Institute of Science and 

Technology as a master thesis and covers to research the effects clay and inactive 

coal areas on surface and ground waters in Avcikoru Village (Sile-Istanbul) and its 

surroundings.  

Until the middle of 1990s, there was only coal mining in study area. Due to increase 

in demand of clay and coal gives place to the other fuels, coal mining ended and clay 

mining started. In the villages of Sile, drinking, cleaning and irrigation water is used 

by springs and wells.  

In this study, the aim is to determine if the ground water effected by coal formations 

and the extent of potential risks for environmental health. With this aim, 42 surface 

and subsurface waters were sampled in wet season (March 2011) and dry season 

(September 2011-October 2011). 22 of these samples represent wet season, 20 of 

them represent dry season. On the same points in mining fields, 8 surface waters 

were sampled in wet season and 7 surface waters were sampled in dry season.  

To determine the interaction of coal - clay - water, 10 coals and 9 clays were sampled 

in mining fields where waters were sampled. 3 of clay samples are over clay, 6 of 

them are under clay samples. Geology and drainage maps, which all of the samples 

were signed, were preapared.  

Sulphur determination, humidity, ash, volatile substance, stable C, total S, calorific 

value analyses were performed on coal; the major and trace element analyses were 

performed on coal ashes and clay samples. These samples were analyzed by ICP-MS 

method in ACME Laboratories. To determine the type of clays, XRD method was 

performed in Istanbul Technical University laboratories. According the results of 

XRD, it is proved that the clays were in the group of kaoline and smectite.   

As a result of mineralogical investigations, it is determined that the coal samples 

contained high amounts of pyrite minerals and amount of pyrite is between %0,5-

%6.  All of the low pH values were measured in the coal fields with high contents of 

pyrite.   

As a result of the analyses, following values were detected; average humidity value 

of lignite is 32.26%, ash value is 27%, volatile substance value is 39.06%, stable C 

value is 34.84%, total S value is 3.97% and higher heating value (on dry bases) is 

5739.63 kcal/kg, lower calorific value (on dry bases) is 5462.63 kcal/kg. These 

values show that the classification of coals are lignite and sub-bituminous coal.  
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The major and trace element analyses were performed on coal ashes and it is 

determined that the average of trace elements that pose a risk on human health were 

over the world averages.  

According to results of major and trace element analyses on clay samples, the values 

of As, Ni, Co, Pb, Th, U ve V are high as the coal ashes and the values of ve Cd, Hg, 

Pb, Th, U ve V are over the average of clays in Kesan region. It is also determined 

that trace elements are enriched in clay samples.  

Temperature, pH, Eh, conductivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and 

dissolved oxygen (DO) values of the waters were measured insitu, whereas, 

ingredients of major and trace elements were identified in the laboratory. 

In analyses of waters, the results of surface waters in mining fields are different from 

springs and wells. As the most important indicators of acid mine drainage, the lowest 

pH value (2.48), the highest EC value (4080 μS/cm) and salinity 2110 (mg/lt) were 

analyzed in mining fields. Hardness values of water was ranged between 1.81-81.67 
o
F; in mining fields these values were 3.71- 81.67 

o
F, in wells and springs the values 

were between 1.81-32.11
 o
F.  

This result is evaluated as acidic water effect caused by high sulphur content of coal. 

In the light of these values, Riverside and Wilcox availability diagrams were 

prepared and it is emerged that most of the waters in mining fields are not suitable 

for use as irrigation water due to high conductivity and salinity.  

Evaluated the result of the analyses of trace elements in waters, accordingly all 

values of trace elements are very high in mining areas compared to springs and wells. 

All of the high values belong to low pH values and high Eh values of waters in coal 

fields contains high content of sulphur. All datas which were close to maximum 

values are belong to waters which located in coal fields, have high contents of pyrite 

and total sulphur, with low pH and high Eh values. In waters of this group, two 

spring waters in mining area the highest Mn, Cd, Ni, Al values were measured, other 

trace element values remained above the average.  

According to values of EC, hardness, salinity, Cl and SO4 of water samples taken 

from springs and wells received in class of quality and very quality water in 

Schoeller’s potableness diagram. The alkalinity could not be measured due to low pH 

values in surface waters. Therefore, HCO3, one of major anions, could not be 

calculated.  

The correlation of waters and lithology is evaluated in semi-logaritmic Shoeller 

diagram. The cation permutation of surface waters is mainly as rCa
+2

 > rMg
+2

 > 

rNa
+
+K

+
 and with less ratio as rCa

+2
 > rNa

+
+K

+
 > rMg

+2
. Measurable anion 

permutaion is rSO4
-
 > rCl

-
. This ion permutations show that chemical compositions 

of water are determined by acidic mine waters rather than lithology. In waters of 

springs and wells, the cation permutation is mainly as rCa
+2

> rNa
+
+K

+
> rMg

+2
 and 

anion permutation is rHCO3
-
 > rC1

-
 > rSO4

=
. This result shows that the chemical 

compositions of ground waters in Bozhane and Ballikaya formations, are determined 

by lithology.  

In terms of anion and cation, water samples were evaluated by Piper triangular 

diagram which is the most common methods used in the classification of of waters. 

In the diagram, the anions and cations were evaluated in mg/l. In line with trends of 

cation and anion in semi-logarithmic Shoeller diagram, the distribution in Piper 

diagram were evaluated as a result of mixed/rich lithological diversity of the region.  



xxi 

 

In the study, all the data of the analyses were shown in graphs, the results were 

compared with studies in Kesan and Can regions. By the data derived and evaluated, 

it is proved that coal formations may cause to acid mine drainage (AMD) in 

Avcikoru mining area. In Avcikoru region, there are a lot of small lakes which pH 

valus are extremely low and rich in highly dangerous elements for environmental 

health as As, Cd, Pb, Ni, U ve Th. The physicochemical properties of these waters in 

the mining areas were greatly influenced by coal formations.  

As all results of water, coal and clay samples were obtained, the following 

conclusions have been reached: the potential of creating the acid mine drainage 

(AMD) is very high in the mining areas in Avcikoru region; the coal formations are 

enriched the content of trace elements and heavy metals of under clays; it has been 

revealed that the coals may pose a health risk if it is used for heating.   

At the end of the study, the solutions were mentioned to minimize the effects of acid 

mine drainage. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı 

ÇalıĢma alanının içinde kaldığı bölgede 90’lı yılların ortalarına kadar kömür üretimi 

yapılmıĢ, kile yönelik talebin artması ve kömürün yerini baĢka yakıtlara bırakması 

nedeniyle kömür madenciliği sona ermiĢ, kil madenciliği baĢlamıĢtır. Bu ocakların 

bazılarında ise kil üretiminin yanı sıra kil seviyelerinin üstünde ve altında bulunan 

kumlar iĢletilip, dolgu maddesi olarak iç piyasaya satılmaktadır. Özellikle büyük 

madencilik kuruluĢları kil seviyelerinin altında yer alan kırmızı renkteki killi kumları 

yıkandıktan sonra, üst seviye kumlar ise direkt satıĢa sunulmaktadır.   

Bölgede kömür ve kil yataklarına dair jeolojik, mineralojik, petrografik çalıĢmaların 

yanı sıra, ġile bölgesinde yaygın olarak izlenen volkaniklere yönelik de birçok 

mineralojik ve jeokimyasal çalıĢma mevcuttur. Bölgede fiilen kömür üretimi 

yapılmamasına karĢın eski ocakların çoğu kontrolsüz bir Ģekilde terkedilmiĢ, üretim 

artıkları herhangi bir tedbir alınmadan geliĢigüzel yığınlar halinde sahaya 

bırakılmıĢtır. Dünyada yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki gerek faal gerekse kapalı 

kömür sahaları çevreyi olumsuz yönde etkilemekte, bulundukları alanlarda asit 

maden drenajına (AMD) neden olabilmektedirler.  

Literatür araĢtırmasında bölgede mevcut kömür ve kil madenciliğinin çevresel 

etkilerinin belirlenmesine, özellikle kömürlerin iz elementlerinin yüzey ve yeraltı 

sularına etkisine dair bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Avcıkoru (ġile-Ġstanbul) ve 

çevresindeki yaklaĢık 20 yıl öncesine kadar kömür üretilen, günümüzde ise kil 

üretimi yapılan kömür arakatkılı maden sahalarının yeraltı ve yüzey sularına 

etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, kömürler, yeraltı ve yüzey suları ve bölgedeki 

kömür altı ve kömür üstü killer birlikte örneklenmiĢtir. Bunlardan kömür ve kil 

örneklerinde mineralojik ve kimyasal analizler yapılmıĢtır. Su örneklerinde ise 

suların fizikokimyasal özellikleri iz element içerikleri ile birlikte araĢtırılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda varılmak istenen hedef ise elde edilen tüm sonuçların birlikte 

değerlendirerek, bölgede içme, temizlik ve sulama amaçlı kullanılan suların, 
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sahadaki kömür oluĢumlarından ne derece etkilendiğinin ve bunun çevre açısından 

risk oluĢturma potansiyelinin ortaya konmasıdır. 

1.2 ÇalıĢma Alanı 

1.2.1 Coğrafi Konum 

ÇalıĢma alanı Ġstanbul iline bağlı, ġile ilçesinin güney batısında yer alan Avcıkoru 

köyü ve çevresini kapsamaktadır. YaklaĢık 70 km
2
’lik yüzeye sahip olan alan, 

1/25.000 ölçekli Ġstanbul F22-c1, F22-c2, F22-c3 ve F22-c4 paftalarında yer 

almaktadır. ÇalıĢma alanının doğusunda YeĢilvadi, Üvezli, Kömürlük, güneyinde 

Koçullu, güney batısında Sırapınar ve Hüseyinli, batısında Kılıçlı ve Ġshaklı, kuzey 

batısında Karakiraz ve Kurna, kuzeyinde Sofular, Alacalı ve Doğancılı, kuzey 

doğusunda ise ġile ilçesinin merkezi yer almaktadır. ÇalıĢma alanına Ġstanbul-ġile 

karayolu ile ulaĢılmaktadır. Ayrıca çalıĢma sahası içerisindeki ocaklar arasında 

stabilize yollar mevcuttur. ÇalıĢma alanının yer bulduru haritası ġekil 1.1’de 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 1.1 : ÇalıĢma alanının yerbulduru haritası. 
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ġile’de yerleĢim tarih öncesinde (Cilalı TaĢ Devri) baĢlamıĢtır. Kefken ile 

Bulgaristan arasındaki Karadeniz sahil kesiminde yapılan çalıĢmalarda çeĢitli 

yerlerde Paleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait 

bir çok yerleĢim yeri saptanmıĢtır. Buluntu yerlerinin sayısındaki artıĢtan, buzul 

sonrası dönemde (yaklaĢık M.Ö. 12000 ile 600 arasında) Karadeniz kıyısı üzerinde 

önemli bir nüfus yoğunluğunun olduğu belirlenmiĢtir. ġile Antik Çağ’da iki defa 

istilaya uğramıĢtır; birincisi Yunanlılar, diğeri ise Romalılar tarafından yapılmıĢtır. 

Selçuklu Türkleri tarafından 1090 yılında ele geçirilen ġile, 1097’de 1. Haçlı orduları 

tarafından Selçuklulardan geri alınmıĢtır. ġile’nin tekrar geri alınması ancak Yıldırım 

Bayezid döneminde mümkün olmuĢtur. 1. Dünya SavaĢı’na kadar 500 yıl boyunca 

Türklerin yönetiminde kalmıĢ, Ġstanbul’un iĢgaliyle birlikte yönetim Rumların eline 

geçmiĢ, bu iĢgal Dumlupınar Zaferi’ne kadar sürmüĢtür. Ayrıca ġile, Cumhuriyet’in 

kuruluĢu ile oluĢturulan ilk belediyelerden biridir.  

1.2.2 Ġklim ve Bitki Örtüsü 

ÇalıĢma bölgesinin iklimi Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiĢ özelliği 

gösterir. Her mevsimde bulutluluk ve nispi nemliliğin görüldüğü ilçede yıllık 

ortalama sıcaklık değeri 13.6’dır. 1975-2010 yılları arasında bölgedeki en yüksek 

sıcaklık yazın 40.6
o
C, en düĢük sıcaklık kıĢın -8

o
C olarak ölçülmüĢtür. ÇalıĢma 

sahası ormanlık alan olup bitki örtüsü MeĢe-Kayın ağaçları ile temsil edilir. 

1.2.3 Morfoloji 

ÇalıĢma alanı, çok yüksek olmayan tepeler ile akar ve kuru derelerden oluĢmaktadır. 

ÇalıĢma alanı içinde bulunan bazı önemli yükseltiler; MeĢe Tepe (149 m), Asker 

Tepe (139.7 m), KırpıntılıbaĢ Tepe (140.4 m), TaĢyığın Tepe (157 m)’dir. Bölgedeki 

ana akar dere Avcıkoru deresidir.  

ġekil 1.2’de çalıĢma sahasının uydu görüntüsü yer almaktadır. ġekilde, yeĢil renk 

ormanlık alanlar, açık sarı renk kil ve terkedilmiĢ kömür sahalarının bulunduğu 

yerlerdir. Görüntü üzerinde kırmızı yıldız sembolüyle iĢaretlenen noktalar kömür, kil 

ve su örneklerinin alındığı kömür arakatkıları içeren kil ocaklarını göstermektedir. 

ÇalıĢma alanındaki akar ve kuru dereler Ek-B’de bulunan drenaj haritasında 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1.2 : ÇalıĢma alanının uydu görüntüsü. 

 

1.2.4 Ekonomik Durum   

2008 nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 28.571’dir. Bunun 12.753’ü ilçe 

merkezinde, geri kalan 15.818 kiĢi ise, ilçeye bağlı 58 köyde yaĢamaktadır. Ancak 

haftasonları ve özellikle yaz aylarında nüfus 100.000’i geçmektedir. Turizm, 

özellikle yaz aylarında ġile için önemli bir gelir kaynağıdır. Ġlçede hiç sanayi 

kuruluĢu yoktur. Bölge kil ve sanayi kumu yönünden zengindir. Ömerli ile ġile 

arasında bulunan bölge gerek seramik kili gerek silis kumu açısından Türkiye’nin 

kalbi durumundadır. Ġlçenin yüzölçümü 775 km
2
’dir. Yüzölçümünün %79’u orman, 

%10’u tarım alanı, %11’i diğer alanlardan oluĢmuĢtur.  Ġlçenin büyük bölümü orman 

olduğundan, ormancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Her yıl köylülere kesimlik 

orman verilmekte; yapılan kesimin önemli bir kısmı yakacak odun olarak geri kalan 

kısım ise ağaç sanayi ve mangal kömürü üretiminde kullanılmaktadır. Ġlçenin %10’u 

tarım arazisi olduğundan, tarımsal faaliyetler genellikle aile içi tüketim için yapılır. 

Tarımsal üretimin baĢında, tahıl, sebze, meyve ve fındık gelir. Hayvancılık, avcılık 

ve balıkçılık da önemli geçim kaynaklarındandır. Özellikle yaz aylarında ġile bezi 

üretimi ve ürünlerin pazarlanması ağırlık kazanır. ġile bezinin ilçenin tanıtımına ve 

ekonomisine katkısı büyüktür. 

1.3 ÇalıĢma Yöntemleri 

1.3.1 Arazi ÇalıĢmaları 

Ġlk saha çalıĢması Eylül 2010 tarihinde yapılmıĢ, çalıĢma alanı içerisinde bulunan 

kömür ara katkıları içeren kil ocakları gezilmiĢtir. Aktif ve kapalı ocakların yerleri 
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ile, yer altı ve yüzey suyu örneği alınacak noktalar belirlenmiĢtir. Ekim 2010’da, 

önceki saha çalıĢmasında belirlenen noktalardan kil ve kömür örnekleri alınmıĢ, 

örnek yerleri jeoloji haritasına iĢaretlenmiĢtir (Ek-A). Yeraltı ve yüzey sularının 

örneklemesi yağıĢlı dönemi temsil etmesi için Mart 2011’de, kurak dönemi temsil 

etmesi için ise Eylül - Ekim 2011 tarihlerinde yapılmıĢ ve haritaya iĢaretlenmiĢtir. 

Suların sıcaklık (T), pH, Eh, ÇözünmüĢ oksijen (DO), Elektriksel iletkenlik (EC), 

tuzluluk (NaCl), asidite ve alkalinite değerleri arazide örnekleme sırasında yerinde 

ölçülmüĢtür. 

1.3.2 Örnek Alma KoĢul ve Yöntemleri 

ÇalıĢma alanındaki bütün ocaklar açık iĢletmedir. Bu iĢletmelerde kum ve kil 

madenciliği yapılmaktadır. Kömür arakatkısı içeren 7 adet aktif kil ocağından 

örnekleme yapılmıĢtır. Büyük olan 3 ocaktan ikiĢer örnekleme yapılarak, 10 adet 

kömür örneği elde edilmiĢtir. Alınan kömür örneklerinin taban ve tavan 

seviyelerindeki killerden de örnekler alınmıĢtır. Terk edilmiĢ açık iĢletmelerden 

bazıları toprak dolguyla düzleĢtirilip-ağaçlandırıldığı ve tel örgülerle kapatıldığı için 

örnekleme yapılamamıĢtır. Mart 2011 ve Eylül - Ekim 2011’de kömür örnekleri 

alınan ocaklardaki yüzey sularından, saha içinde bulunan çeĢmelerden, civardaki 

yerleĢim yerlerindeki çeĢme, kuyu ve depolardan su örnekleri alınmıĢtır. Bölgede 

devam eden Melen çayı projesinde çalıĢmakta olan Palet-YertaĢ firmasının açtığı ve 

saha içerisinde yer alan tünellerden 2 adet andezit numunesi alınmıĢtır. 

1.3.3 Optik ÇalıĢmalar 

ÇalıĢma alanındaki yüzey sularında asit maden drenajına neden olan sülfürlü 

mineralleri belirlemek amacıyla kömür örneklerinin parlak kesitleri hazırlanmıĢ ve 

üstten aydınlatmalı mikroskopta incelenmiĢtir. Volkanik kayaç örneklerinden yapılan 

ince kesitler ise mineralojik tanımlama yapılmak üzere alttan aydınlatmalı 

mikroskopta incelenmiĢtir. Kesitlerin tümü Ġ.T.Ü Maden Fakültesi ince kesit 

atölyesinde yapılmıĢtır. 

1.3.4 Kimyasal ÇalıĢmalar  

ÇalıĢmanın amacı olan kömür-kil-su arasındaki etkileĢimi ortaya koymak amacıyla 

alınan kömür, kil ve su örneklerinde kimyasal analizler yapılmıĢtır. Kömür örnekleri 

yakılarak elde edilen küller önce Kocaeli Standart Laboratuvarları’nda XRF yöntemi 
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ile analiz edilmiĢtir. Bu laboratuvardan gelen sonuçlara göre, iz element değerleri 

yüksek olan 7 adet örnek ACME (Kanada) Laboratuvarları’nda 4A-4B paket 

programları kapsamında ICP-MS yöntemiyle analiz edilmiĢtir.  

Kömür seviyelerinin altından ve üstünden alınan 9 adet kil örneği Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi Cevher Hazırlama Laboratuvarı’nda kurutulup öğütülerek analize hazır 

hale getirildikten sonra ACME (Kanada) Laboratuvarları’nda 4A-4B paket 

programları kapsamında ICP-MS yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Örnekler arasından 

seçilen 1 adet kömür altı kil ve 1 adet kömürüstü kil Ġstanbul Teknik Üniversitesi 

Mineraloji Laboratuvarı’nda XRD yöntemiyle analiz edilmiĢtir.   

YağıĢlı dönem su örneklerinin ana katyon ve iz element tayinleri ACME (Kanada) 

laboratuvarında 2D paket program kapsamında ICP-MS yöntemi ile anyonlar (F, Cl, 

Br, NO3, PO4, SO4) ise Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Laboratuvarları’nda IC 

yöntemi ile analiz ettirilmiĢtir.  Kurak dönem su örneklerinin ana katyon, iz element 

ve anyon tayinleri Kocaeli Standart Laboratuvarları’nda yaptırılmıĢtır. 

Suların arazide ölçülen pH ve Eh değerleri Crison User Manual pH-meter pH 25 

cihazı ile EC ve tuzluluk değerleri Crison User Conductivity Meter CM 35 cihazı ile 

çözünmüĢ oksijen (DO) değerleri Crison OXI 45 P cihazı ile yerinde ölçülmüĢtür. 

Asidite değerleri Aquamerck 1.11108.0001 numaralı asidite kiti ile alkalinite 

değerleri Aquamerck 1.11109.0001 numaralı alkalinite kiti ile titrimetrik yöntemle 

yerinde ölçülmüĢtür. 

1.4 Önceki ÇalıĢmalar 

ÇalıĢma alanında yapılan araĢtırmalar genel jeoloji, mineraloji, petrografi ve 

jeokimya ağırlıklı olup, çok sayıdadır. Çevre jeokimyası veya hidrojeokimya 

konusunda yapılan çalıĢmalar ise çok azdır. Bu çalıĢmalardan tarafımızca saptananlar 

aĢağıda kısaca tanıtılmıĢtır. 

Baykal, 1943: Baykal, ġile bölgesi ve civarında yaptığı araĢtırmalarda bölgenin 

1/50.000’lik jeoloji haritasını yapmıĢ, birinci, ikinci ve üçüncü zamana ait bütün 

serileri tanımlamıĢ ve ayrıca bölgenin tektonik yapısını incelemiĢtir. 

Yeniyol, 1984: ÇalıĢmasında Ġstanbul killerinin oluĢumu, killeri oluĢturan 

volkaniklerin mineralojik ve petrografik özelliklerini incelemiĢtir. Ġstanbul’un 

kuzeyindeki killeri kalıntı kaolen ve sedimanter killer olarak iki gruba ayırmıĢ, 
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kalıntı kaolenlerin Üst Kretasede volkanik kayaçların yüzeysel alterasyonu ile 

oluĢtuğunu, sedimanter killerin ise detritik malzemenin taĢınması ve göl ortamında 

çökelmesiyle oluĢtuğunu belirtmiĢtir.  

Yeniyol ve Ercan 1990: Ġstanbul – ġile bölgesindeki çalıĢmalarında türbiditik ve 

volkanojenik kumtaĢı-Ģeyl ardalanmasından oluĢan Ġshaklı Formasyonun yaĢını Üst 

Kretase olarak belirlemiĢlerdir. Üst Kretase yaĢlı volkanik kayaçların jeokimyasal 

özellikleri, oluĢum koĢulları ve oluĢtukları tektonik ortam hakkında geniĢ bilgiler 

sunmuĢlardır. 

Örgün ve diğ., 1995: ġile bölgesindeki suları hidrojeokimyasal açıdan incelemiĢler, 

suların anyon ve katyon dizilimlerine göre karbonatlı kayaçların (dolomit ve 

kireçtaĢı) suyun kimyasal bileĢimi üzerinde etkili olduğunu belirtmiĢler, bölgedeki 

suların inorganik bileĢimleri açısından içilebilir nitelikte olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. 

Esenli, Uz, Kumbasar, 1997: ġile bölgesi Üst Kretase volkaniklerinde alterasyona 

bağlı olarak oluĢan mordenit türü zeolit oluĢumu tespit etmiĢlerdir. Kalsiyumca 

zengin sıvı dolaĢımında yüksek kalsiyumlu zeolitleĢmenin meydana geldiğini, Si/Al 

oranında, hidrotasyonda, sıcaklık ve pH’da da zeolitleĢmeye uygun Ģartların 

sağlandığını, dolayısıyla ortamın killerin alterasyon sürecindeki kimyasal 

bileĢiminden farklı olduğunu ortaya koymuĢlardır.   

Özdamar, 1998: Avcıkoru-Domalı-Sofular yöresi kömür altı killerini mineralojik 

olarak incelemiĢ, sahadaki killerin kökensel açıdan sedimanter killer olduğunu; 

killerin Neojen’in ilk evrelerinde çevre kayaçlardan özellikle Üst Kretase yaĢlı 

kayaçların alterasyonuyla oluĢtuğunu ve sedimantasyon havzasına taĢınarak 

çökelmesiyle oluĢtuğunu belirtmiĢtir. 

Gedik ve diğ., 2005: Hazırladıkları MTA raporunda Kocaeli Yarımadası’nın 

jeolojisini incelemiĢ ve bölgenin 1/25.000’lik haritasını yapmıĢlardır. ÇalıĢma alanı 

sınırları içerisindeki kömür sahalarının yer aldığı Üst Miyosen-Pliyosen yaĢlı gevĢek 

tutturulmuĢ kömür arakatkılı kil, kum çökellerini MeĢetepe Formasyonu olarak 

adlamıĢlardır. 

Keskin ve diğ., 2007: Ġstanbul’un kuzeyinde yüzeylenen Üst Kretase yaĢlı volkano-

sedimenter birimleri Kavaklar Grubu altında toplamıĢ, birimlerin stratigrafisi, 



 
8 

petrolojisi ve tektonik ortamını incelemiĢlerdir. Üst Kretase volkanosedimanter 

kayalarındaki lavları, gerilmeli bir yay ortamından türediklerini ortaya koymuĢlardır. 

Örgün, 2007: Ġstanbul’da plansız ĢehirleĢmenin yeraltı sularında meydana getirdiği 

fiziksel ve kimyasal değiĢimleri ortaya koyabilmek için 233 yeraltı suyu örneğine ait 

analiz sonuçları Avrupa ve Anadolu yakası için karĢılaĢtırmalı olarak ele alınmıĢ ve 

Ġstanbul sularının hidrojeokimyasal karakteristikleri ortaya konmuĢ, suların 

sınıflamaları yapılmıĢ ve içilebilirlikleri değerlendirilmiĢtir.  

Yavuz, 2008: Ġstanbul kuzeyi volkaniklerinin jeolojik ve petrolojik incelemesini 

yapmıĢtır. Ġnceleme alanındaki volkaniklerin andezit, bazaltik andezit, bazalt ve 

dasit-riyodasit bileĢimli olduğunu, volkanik istif içerisinde lav breĢleri, lavlar, 

piroklastik akıntılar ve daykların oldukça yaygın olduğunu ve volkanik kayaların 

dalma-batma karakterli olduğunu belirtmiĢtir. 
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2. ÇALIġMA ALANININ JEOLOJĠK KONUMU 

2.1 Bölgesel Jeoloji 

ÇalıĢma alanı Bölüm 1.2.1’de bahsedildiği gibi F22c-1, F22c-2, F22c-3 ve F22-c4 

paftalarında yer almaktadır. ÇalıĢma alanı ve çevresinde Paleozoyik yaĢlı çökel ve 

mağmatik kayalar, Mesozoyik yaĢlı çökel ve volkanik kayalar ve Senozoyik yaĢlı 

çökel kayalar yer almaktadır. Bölgede Ġstanbul Paleozoyik istifine ait yüzeylemiĢ 

Paleozoyik çökelleri alttan üste doğru Kurtköy Formasyonu, Aydos Formasyonu, 

Gözdağ Formasyonu, Dolayoba Formasyonu, Kartal Formasyonu, Tuzla 

Formasyonu, Baltalimanı Formasyonu ve Trakya formasyonlarından oluĢur. ġekil 

2.1’de Ġstanbul Paleozoyik istifinin dikme kesiti verilmiĢtir. Kurtköy Formasyonu 

alacalı gri çakıltaĢı, kırmızı-mor kumtaĢı ve mavi-pembe Ģeyl ardalanmasından 

oluĢur. Kurtköy formasyonu üzerine uyumlu olarak alacalı mor renkli kuvars 

konglomeralarından ve kuvars arenitlerinden oluĢan Aydos Formasyonu gelir. Aydos 

Formasyonu üste doğru tedrici olarak kiltaĢı, silttaĢından ve kuvars arenit 

merceklerinden oluĢan Gözdağ Formasyonu’na geçer. Formasyonun üstüne doğru 

kireçtaĢı ara seviyeleri görülmeye baĢlar ve yer yer dolomitik kireçtaĢlarının 

bulunduğu fosilli Dolayoba Formasyonu’na geçilir. Formasyon, gri-açık mavi, 

pembemsi gri, yer yer kumlu, tabakalı ve fosilli kireçtaĢlarından ve Ģeyl ara 

seviyelerinden oluĢur. Ġstifin üstlerine doğru dolomitik kireçtaĢları ile ardalanır ve 

Kartal formasyonuna geçiĢ yapar. YeĢilimsi gri renkli, ince-orta tabakalı, kumtaĢı-

Ģeyl ardalanmasından oluĢan, yer yer killi kireçtaĢı arakatkıları içeren birim üste 

doğru kireçtaĢı-Ģeyl ardalanmasıyla Tuzla formasyonuna geçiĢ yapar. Tuzla 

formasyonu masif ve yumrulu kireçtaĢından oluĢur. Formasyon üzerine siyah açık gri 

renkli laminalı çörtlerden ve silisli Ģeyllerden oluĢan Baltalimanı formasyonu gelir. 

Baltalimanı formasyonu üstte Trakya Formasyonu ile geçiĢlidir. Türbidit özellikte 

olan Trakya Formasyonu genelde yeĢilimsi gri, yersel olarak pembe renkli, ince-orta 

tabakalı, kumtaĢı ve Ģeyl ardalanmasından oluĢur. Üstte Permo-Triyas yaĢlı ve daha 

genç birimler tarafından açılı uyumsuz olarak örtülür.  
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 ġekil 2.1 : Ġstanbul Paleozoyik istifinin genelleĢtirilmiĢ 

stratigrafik kesiti (Önalan, 1981). 

Bölgede görülen Mesozoyik yaĢlı birimler Hüseyinli Triyas istifi ve Kavaklar Grubu 

adı altında toplanmaktadır (Gedik ve diğ., 2005 ve Keskin, 2007). Hüseyinli Triyas 

istifi olarak adlandırılan birim, alttan üste doğru Kapaklı, Erikli, Demirciler ve 

Ballıkaya Formasyonlarından oluĢur. Kırmızı renkli, ince-kalın katmanlı, masif 

görünümlü çakıltaĢı, çakıllı kumtaĢı ve kumtaĢlarından oluĢan Kapaklı Formasyonu, 

üstte Erikli Formasyonu ile geçiĢlidir. Sarımsı beyaz, sarımsı kızıl renkli, ince-orta 

tabakalı, silttaĢı aratabakalı kuvars kumtaĢlarından oluĢan Erikli Formasyonu, üstte 

Demirciler Formasyonu ile geçiĢlidir. YeĢilimsi gri renkli, ince tabakalı, killi 

kireçtaĢı, silttaĢı, Ģeyl ve kumtaĢı ardalanmasından oluĢan Demirciler Formasyonu, 

Ballıkaya Formasyonu ile dereceli geçiĢlidir. Beyazımsı gri, pembe-kırmızı renkli, 

ince-kalın tabakalı dolomitik kireçtaĢı ve kireçtaĢlarından oluĢan Ballıkaya 

Formasyonu, üstte yer alan birimlerle tektonik geçiĢlidir. ÇalıĢma alanının da 

içerisinde bulunduğu Ġstanbul’un kuzey kesimindeki Üst Kretase yaĢlı volkanikler ve 
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volkanoklastik istifler Kavaklar Grubu adı altında toplanmıĢtır (Keskin, 2007). 

ÇalıĢma alanının ağırlıklı olarak içinde yer aldığı Kavaklar grubunda 3 farklı 

formasyon bulunmaktadır. En altta bulunan Bozhane formasyonu, baĢlıca 

silisiklastik türbiditlerden oluĢur. Bu birim, lav arakatkıları içeren 

volkanoklastiklerin egemen olduğu Garipçe formasyonu ile örtülür. ÖlçülmüĢ 

görünür kalınlığı 2000 m’den fazla olan Garipçe formasyonu, kalınlığı 50 m’yi yer 

yer aĢan moloz akıntısı ürünü volkanoklastik çökelme üniteleri, hyaloklastitler, 

volkanik breĢ, epiklastik kumtaĢı ve az oranda lav akıntılarından oluĢur; birim içinde 

piroklastik ürünlere hemen hiç rastlanmaz. Birim, Kavaklar grubunun ağırlıklı 

litolojisini oluĢturur.  

Senozoyik bölgede kömür seviyeleri içeren Miyosen yaĢlı kil tabakaları ile çapraz 

tabakalı, orta-kaba kum ve çakıl katmanların içeren Pliosen yaĢlı tortul birimlerle 

temsil edilir. Genel olarak kömür arakatkılı kil, gevĢek tutturulmuĢ siltli-kumlu kil, 

killi kum ve az oranda çakıllardan oluĢan Geç Oligosen-Erken Miyosen yaĢlı 

MeĢetepe Formasyonu Ġstanbul’un kuzey doğusunda dolayısıyla çalıĢma alanında 

çok geniĢ alanları kaplar. MeĢetepe Formasyonu, kendinden yaĢlı birimler üzerinde 

açısal uyumsuz olarak yer alır, üstte ise aĢınmalı olup bazı yerlerde kuvaterner yaĢlı 

güncel çökeller tarafından örtülmektedir (Gedik ve diğ., 2005; Keskin ve diğ., 2007; 

Akyüz, 2007; Yavuz, 2008) 

2.2 ÇalıĢma Alanının Jeolojisi 

ÇalıĢma alanındaki birimler yaĢlıdan gence doğru Kurtköy Formasyonu, Ballıkaya 

Formasyonu, Bozhane Formasyonu, Garipçe Formasyonu, MeĢetepe Formasyonu ve 

güncel çökeller olan alüvyonlardan oluĢmaktadır. MeĢetepe Formasyonu çalıĢma 

alanında en geniĢ yüzey alanına sahiptir (bakınız Ek-A, çalıĢma alanının jeoloji 

haritası). Bozhane, Garipçe ve Kısırkaya Formasyonları Keskin ve diğ. (2007) 

tarafından Kavaklar Grubu olarak adlanmıĢ ve kıta kabuğu üzerinde geliĢmiĢ ada 

yayı volkanikleri ve bu volkaniklerden türeme fliĢ çökellerinden oluĢtuğu ifade 

edilmiĢtir. Birimler aĢağıda genel hatlarıyla tanıtılmıĢtır. 

2.2.1 Kurtköy Formasyonu  

Ordovisyen yaĢlı Kurtköy Formasyonu, Paleozoyik istifin temelini oluĢturur. 

Formasyon orta-kalın tabakalı, feldspatlı kumtaĢı, çakıllı kumtaĢı, kumlu çakıltaĢı, 
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subarkoz, feldspatlı Ģeyl ardalanmasından (arkoz ve arkozik birimlerden) oluĢur. 

Üste doğru tane boyu incelen, kalınlığı 300-700 metre arasında değiĢen birimin 

değiĢik seviyelerinde çapraz tabakalanma, laminalar ve nadiren akıntı ripılları 

gözlenir. Birimde herhangi bir fosile rastlanamadığı için, yaĢı stratigrafik olarak daha 

üst seviyelerde bulunan Orta Ordovisyen yaĢlı Gözdağ formasyonunun fosillerine 

dayanılarak Erken Ordovisyen olarak kabul edilmiĢtir. Formasyon, örgülü ve 

menderesli akarsu çökelleri ile taĢkın ovası ve set çökelleri tarafından temsil edilir 

(Gedik ve diğ., 2005). 

2.2.2 Ballıkaya Formasyonu 

Açık renklerde, parçalı-kırıklı görünümlü karbonatlar (dolomit ve dolomitik 

kireçtaĢları) ile temsil edilen Ballıkaya formasyonu, çalıĢma alanının 

güneydoğusunda Üvezli civarında izlenir. Tabaka kalınlıkları 10-60 cm arasında 

değiĢen birimin ortalama kalınlığı 270 m’dir. Alt seviyelerde konglomera-kumtaĢı, 

üstte ise dolomitli sparitik kireçtaĢlarından oluĢur. Birim altta Kurtköy Formasyonu, 

üstte ise Üst Kretase volkanikleri ile tektonik dokanaklıdır (Gedik ve diğ., 2005; 

Yavuz, 2008). ġekil 2.2’de Ballıkaya Formasyonu’na ait bir görüntü bulunmaktadır. 

                   
                          ġekil 2.2 : Ballıkaya Formasyonuna ait bir görüntü. 

2.2.3 Bozhane Formasyonu 

Batıda Kilyos-Kısırkaya’dan doğuda ġile’ye kadar doğu-batı uzanımlı bir yayılım 

gösteren Üst Kretase yaĢlı Bozhane Formasyonunun, tabanı 2-6 m kalınlıkta alacalı 
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konglomera seviyesi ile baĢlar. Üste doğru sarımsı çakıllı kumtaĢları, kum-silt 

boyutlu silisiklastik çökeller ile devam eden birimin orta seviyelerinde genelde ince-

orta tabakalı yeĢilimsi gri, yeĢilimsi kahve, bej renkli silttaĢı-çamurtaĢı ardıĢımı 

gözlenir. Ġstifte üste doğru çakıllı kumtaĢlarının oranı azalırken, kumtaĢı-çamurtaĢı 

ardalanması baskın hale gelir. Ġstifin en üst kesiminde, kumtaĢı-çamurtaĢı 

ardalanması içerisinde andezit, bazaltik andezit bileĢimli volkanik bloklar ara 

seviyeler olarak katılır. Üste doğru, koyu gri ve yeĢilimsi gri renkte, masif veya 

breĢik görünümlü andezitik ve bazaltik andezitik bileĢimli lavlar yaygınlaĢır. 

Bazaltlar, siyahımsı gri renkte olup, ince taneli, sert ve masiftir. Bazaltik andezit ve 

andezit bileĢimli lavlar bazaltlara göre daha iri tanelidir, yeĢilimsi gri ve koyu gri 

renklerde görülür. Andezit bileĢimli lavlar, bazalt ve andezitik bazaltlara göre daha 

çok altere olmuĢtur. ġekil 2.3’te Bozhane Formasyonu’na ait bir görüntü ile ġekil 

2.4’te formasyona ait kayacın yakın plan görüntüsü bulunmaktadır. 

Bozhane Formasyonunun toplam kalınlığı 280 m’dir; birim içerisinde bulunan 

volkanik kayaların kalınlığı ise yaklaĢık 80 m’dir (Yavuz, 2008). Volkanik katkının 

artmasıyla birlikte birim Garipçe Formasyonu’na geçiĢ yapar.  

 

 
ġekil 2.3 : Bozhane Formasyonuna ait bir görüntü (Üvezli’den Avcıkoru Köyü’ne 

                     giderken yol kenarından çekilmiĢtir). 

 



 
14 

 

ġekil 2.4 : ġekil 2.3’te verilen kayaca ait yakın plan görüntüsü. 

2.2.4 Garipçe Formasyonu 

Garipçe formasyonu baĢlıca volkanoklastik sedimentler (>%98) ve az oranda 

lavlardan (<%1-2) oluĢur (Keskin ve diğ, 2007). Bozhane Formasyonu üzerine 

uyumlu olarak gelen Garipçe Formasyonu, üstte Kısırkaya Formasyonu ile uyumlu 

olarak örtülür. Birim, tabanda blok ve iri çakıl içeren konglomera tabakalarıyla 

baĢlar, üste doğru ince taneli konglomera ve kaba kumtaĢı düzeylerine geçer. 

Tabakaların kalınlıkları 50 m ile birkaç cm arasında geniĢ bir aralıkta değiĢir. Kalın 

çökelme birimleri, ince taneli matriks içinde çapları 7 m’ye ulaĢan boyutlarda bloklar 

içerirler. Garipçe formasyonunun blok veya çakıl tanelerinin tümü lav parçalarından 

oluĢmuĢtur. Bu tanelerin çoğu bazaltik andezitten andezite değiĢen bileĢimler 

gösterirler; birim içerisinde yer yer dasit gibi ileri derecede evrimleĢmiĢ lavlara da 

rastlanmaktadır. Keskin ve diğerleri (2007), Garipçe formasyonunun stratigrafik 

olarak orta kesimlerinde birkaç metre kalınlıkta bazaltik andezitik lavların yer 

aldığını ve porfirik dokulu andezitlerin istifin alt düzeylerinde daha yaygın olduğu 

belirtmiĢlerdir.  

2.2.5 MeĢetepe Formasyonu 

Ağırlıklı olarak kömür arakatkılı kil, gevĢek tutturulmuĢ siltli-kumlu kil, killi kum ve 

az oranda çakıltaĢından oluĢan birim, yaygın olarak MeĢetepe civarında izlenir. Göl, 

akarsu ve yelpaze çökelleri ile temsil edilen Geç Oligosen - Erken Miyosen yaĢlı 
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formasyon, genel olarak ince tabakalı, kömürlü Ģeyl, marn, silttaĢı ve kiltaĢı ile 

mercekler halinde bulunan çapraz tabakalı, zayıf tutturulmuĢ kuvars, kumtaĢı ve 

çakıltaĢından oluĢur; üste doğru kumtaĢı- çakıllı kumtaĢı- kumlu çakıltaĢı egemen 

duruma geçer (Gedik ve diğ., 2005). Bölgedeki killerin tabanının volkaniklerle sınır 

oluĢturduğu ve sondaj verilerine göre kömür arakatkılı kil-kum ardalanmasından 

oluĢan bu genç çökellerin topoğrafya yüzeyinden itibaren 134 m seviyelerine kadar 

devam ettiği görülmüĢtür (Gedik ve diğ., 2005). Çökelme koĢullarının yerden yere 

değiĢken olması nedeniyle kum çökellerinin istiflenme düzeninde kalınlık, renk ve 

tane özellikleri bakımından da farklılıklar görülür. Formasyonun ortalama kalınlığı 

75-80 m arasında değiĢmektedir. Kendinden yaĢlı birimler üzerinde açısal uyumsuz 

olarak yer alır, üstte ise aĢınmalı olup bazı yerlerde Kuvaterner yaĢlı birimler 

tarafından örtülmektedir (Gedik ve diğ., 2005; Yavuz, 2008).  

ġekil 2.5’te kömür (örnek no: 1A, 1B), kil (örnek no: 1A, 1B) ve su (örnek no: 15A, 

15B) örnekleri de alınmıĢ olan MeĢetepe Formasyonu içindeki bir kil ocağı ve ocak 

içinde geliĢmiĢ yapay gölcük görülmektedir. 

 
  ġekil 2.5 : MeĢetepe formasyonuna ait bir görüntü. 

2.2.6 Kuvaterner 

Ġnceleme alanındaki Kuvaterner yaĢlı çökeller yamaç molozu ve alüvyonlarla temsil 

edilir. Kuvaterner çökellerinin yamaç molozu Ģeklinde olanları, yamaçlardan kaya 

parçalarının yuvarlanıp depolanmasıyla oluĢan birikintilerdir. Moloz Ģeklindeki 

çökeller bazen tutturulmuĢ olup çoğunlukla kötü tabakalanmalıdır. Alüvyon çökelleri 



 
16 

ise akarsu vadilerinde çakıl, kum, silt ve killerden meydana gelen kötü boylanmalı ve 

gevĢek tutturulmuĢ çökellerdir.  

2.3 Bölgenin Tektonik Konumu 

Bulgaristan’daki Srednogoria’dan baĢlayarak Pontidlerin uzanımı boyunca doğuda 

Gürcistan ve Kafkaslar’a kadar Karadeniz’in güney sahiline paralel uzanan Üst 

Kretase Volkano Sedimanter KuĢağı, Akdeniz Tetisleri’nin önemli tektonik 

unsurlarından biridir (Keskin ve diğ., 2007).  

Ġnceleme alanı Türkiye’nin baĢlıca tektonik birliklerinden olan Pontidlerin batı 

bölümünde yer almaktadır. Pontid kuĢağının temeli, farklı yaĢlarda ve farklı tektono-

magmatik ve magmatik geçmiĢe sahip üç farklı kıtasal kabuk ile temsil edilir: (1) 

Batıda Trakya bölgesinde temeli oluĢturan Istıranca Masifi, (2) Paleozoyik yaĢlı bir 

çökel seri ile temsil edilen Ġstanbul Zonu ve (3) Sakarya Kıtası. Keskin (2007) 

tarafından hazırlanan ve çalıĢma alanının da içinde kaldığı Ġstanbul’un 

kuzedoğusunun tektono-stratigrafik kesiti ġekil 2.6’da verilmiĢtir. Volkanik istifin 

önceki çalıĢmalarda Neotetis okyanusal litosferinin kuzey kolunun kuzeye doğru 

Ġstanbul Zonu altına dalması sonucunda geliĢen yitim iliĢkili doğu-batı uzanımlı bir 

yay volkanizmasının ürünü olduğu kabul edilmiĢtir. Keskin ve diğ. (2007) tarafından 

yapılan çalıĢmada, Üst Kretase Volkano-Sedimenter KuĢağı’nın Türoniyen ile Geç 

Kampaniyen arasında kalan bir dönemde, denizel bir ortamda çökelmiĢ bir dizi 

formasyondan oluĢtuğu, çökelmenin gerilmeli bir tektonik rejimde gerçekleĢtiği 

belirtilmiĢtir. Yaygınca geliĢen normal faylanmalar, henüz püskürmüĢ volkanik 

malzemenin sürekli olarak kitle Ģeklinde taĢınmasına ve önceden taĢınıp çökelmiĢ 

volkanoklastik malzemenin de tekrar taĢınıp çökelmesine neden olmuĢtur. Fay-

kontrollü çökelim, bu havzadaki sayısız moloz akıntısı ve yüksek enerjili türbidit 

çökellerinin oluĢumunu denetleyen temel iĢlem olmuĢtur. Türoniyen-Koniasiyen 

(Erken Evre) döneminde Ġstanbul kuzeyinde çok az oranda volkanizma içeren 

terrijen birimler çökelmiĢ, bu süreçte Bozhane Formasyonuna ait kırıntılı çökeller ile 

bunlarla ardalanan volkanoklastik tabakalar (baĢlıca moloz akıntıları) oluĢmuĢtur. 

Geç Santoniyen ve Erken Kampaniyen döneminde tüm Batı Pontid kuĢağında 

volkanizma durmuĢtur. Volkanizma açısından sessiz bu dönem, Batı Pontidlerin 

jeolojik geçmiĢinde önemli bir dönüm noktasına (volkanik yay-hendek çarpıĢması) 

karĢılık gelmektedir. 
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ġekil 2.6 : Ġstanbul’un kuzeydoğusunun tektono-stratigrafik kesiti (Keskin, 2007). 

Erken Kampaniyen’de Ġstanbul kuzeyinde Garipçe Formasyonu çökelirken 

volkanizma tekrar baĢlamıĢtır. Geç Evre olarak isimlendirilen bu dönemde volkanik 

aktivite daha da ĢiddetlenmiĢ, Erken Evre’ye göre daha büyük hacimde volkanik 

malzeme üretilmiĢtir. Volkanik malzemenin kitle Ģeklinde aĢındırılıp taĢınması, bu 

dönemde de egemen iĢlem olmuĢ, hatta Erken Evre’ye göre daha Ģiddetli 

gerçekleĢerek büyük hacimlerde kalın volkanoklastik çökel birimleri üretmiĢtir 

(Keskin ve diğ., 2007). 
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3. KÖMÜR 

3.1 Kömürün Tanımı ve Sınıflandırılması 

Kömür; siyah, koyu gri veya kahverengi-siyah renkli, parlak veya mat bir fosil yakıt 

olup, çoğunlukla karbon, hidrojen ve oksijenden oluĢan, az miktarda kükürt ve 

nitrojen içeren sedimanter bir kayaçtır. Kömürler, bataklık ortamlarda Ģu koĢulların 

bulunması halinde meydana gelir:  

 Nemli ve sıcak iklim,  

 Bataklık ortamında yeterli organik maddenin bulunması,  

 Bataklık suyu pH Ģartlarının 4-5 civarında olması,  

 Bataklığın malzeme gelimi ile birlikte aĢağı doğru çökelmesi,  

 Bataklığın zamana bağlı olarak örtülmesi,  

 Bitki parçalarının bozuĢması, parçalanması,  

 Bataklık suyu içerisinde bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu bu organik 

malzemenin fiziksel ve kimyasal değiĢikliğe uğraması. 

Kömürler turba, kömür, taĢ kömürü ve antrasit olarak sınıflandırılmaktadır (Kural, 

1998). Turba, kömür oluĢumunun ilk evresi olup, belirli bir jeolojik zaman içerisinde 

artan sıcaklık ve basıncın etkisiyle fiziksel ve kimyasal değiĢikliklerden geçerek 

antrasite dönüĢür. Bu döneme, kömürleĢme süreci denir. KömürleĢme süreci, 

turbanın oluĢtuğu bataklıkta, turbanın üzerinin ince klastik veya diğer sedimanter 

malzemeyle örtülmesiyle baĢlamaktadır. KömürleĢmenin ilerlemesinde zaman, 

ortamın sıcaklığı, jeotermal gradyan, iletkenlik ve akıĢ, ısı etki süresi, ısınma hızı, 

litostatik ve hidrostatik basınç, tektonik olaylar, yapısal unsurlar, bölgesel ve yerel 

metamorfizma olayları ve radyoaktivite etkili olur (Ercan, 1998).  

Kömürün fiziksel veya kimyasal özellikleri kömür kalitesinin ve dolayısıyla 

kömürün kullanım alanlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kömürlerde 
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nem, kül, uçucu madde ve sabit karbon miktarı, kömürleĢmenin derecesine göre 

farklılık gösterir. Çizelge 3.1’de ve 3.2’de bu özelliklere göre yapılan iki ayrı 

sınıflama verilmiĢtir.  

Çizelge 3.1: ÇeĢitli ranklarda (kömürleĢme derecelerinde) kömürlerin özellikleri  

                        (DPT, 2009). 

RANK              
(Kömürleşme 

Derecesi) 

UÇUCU MADDE 
İÇERİĞİ % Ağırlık, 

Islak-Külsüz 

     KARBON 
İÇERİĞİ        

%Ağırlık, 
Islak-Külsüz 

       KALORİFİK 
DEĞER Btu/Lb 

Mineral maddesiz 

   NEM 
İÇERİĞİ 
%Ağırlık 

LİNYİT 69-44 76-62 8.300-6.300 52-30 

ALT BİTÜMLÜ 52-40 80-71 11.500-8.300 30-12 

BİTÜMLÜ                  
Yüksek Uçuculu-B* 50-29 86-76 13.000-10.500 15-2 

Yüksek Uçuculu-C* 
Yüksek Uçuculu-A* 49-31 88-78 14,000 5-1 

Orta Uçuculu*            
Düşük uçuculu* 

31-22                                   
22-14 

91-86                                
91-86 

14.000                            
14.000 

5-1                      
5-1 

ANTRASİT 14-2 91-99 14,000 5-1 

*
işareti olan dereceler BİTÜMLÜ Kömürleşme derecesine aittir. Kaynak : Tsai, S.C., 

Fundamentals of Coal Beneficiation and Utilization, Elsevier, New York (1982). 

 

              Çizelge 3.2: Amerikan standardı kömür sınıflaması (ASTM, 1991). 

    

Sabit C 
Sınırları 

* (%) 

 Uçucu Mineral 
Madde Sınırları 

(%) 
Isıl Değer 
(Kcal/kg) 

Sınıf Alt Grup >= > >= < 

Antrasit 

Meta Antrasit 98   7,780   

Antrasit 92 2 7,780   

Semi Antrasit 86 8 7,780   

Bitümlü 
Kömürler 

Düşük Uçuculu 78 14 7,780   

Orta Uçuculu  69 22 7,780   

Y. Uçuculu -A   31 7,780   

Y. Uçuculu -B   31 7,220 7,780 

Y. Uçuculu -C   31 5,835 7,220 

Alt Bitümlü 
Kömürler 

    31 5,835 6,390 

    31 5,275 5,835 

    31 4,610 5,275 

Linyit 

    31 3,500 4,610 

    31   3,500 

*:Kuru mineral maddesiz bazda.     
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3.2 ÇalıĢma Alanındaki Kömürlerin OluĢum Ortamı ve Genel Özellikleri  

ġile bölgesinde en son 1984 yılında MTA tarafından yapılan çalıĢmalarda toplam 

kömür rezervinin 12.273.000 ton, muhtemel rezervin 6.282.000 ton olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Palmer ve diğ., (2004) tarafından yapılan bölümlendirmede Kuzey 

Marmara bölgesi içinde kalan ve flüvyal - deltaik ortamda oluĢtuğu belirtilen kömür 

yatakları, çok uzun yıllar baĢta Ġstanbul olmak üzere Marmara bölgesinin kömür 

ihtiyacını karĢılamıĢtır. 90’lı yılların ortasından itibaren, kömürün yerini doğalgaza 

bırakması ve bölgedeki killerin seramik sektöründeki öneminin anlaĢılmasıyla, 

bölgedeki kömürler değerini kaybetmiĢ, kömürlerin alt ve üst seviyelerinde bulunan 

killer değer kazanmıĢtır.  

Bölgedeki kil yataklarının baĢlıca kaynağının Üst Kretase yaĢlı volkanizma ve bunun 

ürünleri olduğu ifade edilerek iki tür kil oluĢumu tanımlanmıĢtır: in-situ killer ve 

sedimanter killer (Yeniyol, 1984; Yeniyol ve Ercan, 1990; Yılmaz, 1994).  Ġn-situ 

killer volkanik mostraların ileri derecede bozuĢmasıyla meydana gelen ayrıĢma 

örtüsünün üzerine gelen Neojen sedimantasyonu sırasında korunarak zenginleĢmesi 

sonucu oluĢurken, ayrıĢma örtüsünün bir kısmının, taĢınıp çökelmesi ile de 

sedimenter killer oluĢmuĢtur. Kil yataklarının oluĢumunda ve kalitesinde, üzerine 

gelen kömür seviyelerden kaynaklanan hümik asitli sular önemli rol oynamaktadır 

(Yılmaz, 1994). Bu asitlerin, feldspat artıklarını killeĢtirdiği, kilin refrakterlik 

özelliğini bozan unsurları erittiği ve renkli oksitleri uzaklaĢtırıp kilin kalitesini 

arttırdığı bilinmektedir. Kömür tabakasından sızan asitli suların yüzeysel bozuĢma 

sürecindeki yüksek yıkama etkisi, bileĢiminde Al2O3 oranının yükselmesini ve MgO, 

K2O, Na2O gibi oksit oranlarının azalması sağlayarak in-situ kilin refrakterlik 

özelliğini arttırmaktadır. Bölgedeki kil oluĢumları, koyu yeĢil-mavi renkli ve 1,5-2 

metre kalınlığında taban kili ile baĢlar. Üst Kretase andezitlerinin altere üst 

yüzeylerini temsil eden bu birim, dereceli olarak andezitlere geçmektedir. Kömür 

tabakasının altında kalması ve dolayısıyla organik madde içeriğinin artıĢı kilin esmer 

renkte olmasına sebep olmuĢtur. Killer ağılıkla kaolinit grubundadır. Kaolinit grubu 

kil minerallerine eĢilik eden baĢlıca bileĢen kuvars ve çok daha az oranda opak 

minerallerdir (Yılmaz, 1994; Ünalan, 2010). Bununla beraber organik malzeme de 

oldukça fazladır. Havza içinde hümik asitin etkili olduğu ortamda asitlerin killi 

malzeme ve volkanik kökenli feldispatları çözmesi, büyük bir çoğunluğunu düzensiz 

yapıda olan kaolinitik kil minerallerini meydana getirmiĢtir.  
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Ortamın zaman zaman asidik özelliğini kaybetmesi ise simektit bileĢimli kil 

minerallerinin oluĢumunu sağlamıĢtır. Kuvars parçalarının çok küçük taneli ve erimiĢ 

halde olmasının nedeni de asidik ortamın bir sonucudur.  Sahadaki Neojen çökellerin 

gerek Miyosen gerekse Pliyosen dönemde sığ göl ortamında baĢlayan oluĢumları, 

havzaların tamamıyla doldurulması ve taban topografyasının yükselmesine bağlı 

olarak delta fasiyesi koĢullarında tamamlanmıĢtır (Kırıkoğlu, 1993). Göl yada delta 

ortamının belirteci olarak tespit edilen veriler; tabakalı kaolinitik killerin yanal 

süreksizliği, kumlarda derecelenme ve boylanma görülmeyiĢi, çapraz tabakalanma, 

denizel ve karasal hiçbir fosile rastlanmaması, piritlerin sülfür bakımından fakir 

oluĢu olarak sayılabilir (Yılmaz, 1994). Bölgede Miyosen çökelleri uyumsuz olarak 

flüvyal ortamda geliĢen Pliyosen çökelleri tarafından takip edilir. Pliyosen çökeller 

12 m kalınlığından sarı kum ve daha sonra pekiĢmemiĢ kil içerikli 2 m kalınlığındaki 

kırmızı kumla devam eder. Yüzeye yakın yerlerde içerdikleri demiroksit nedeniyle 

kumların renkleri sarı, kırmızı, kızılımsı-kahvenin çeĢitli tonlarda izlenmektedir. 

Ayrıca kumlar farklı boyutlarda, ince-kaba taneli, yer yer yüksek enerjili bir ortamda 

çökeldiğini kanıtlayan çapraz tabakalar içermektedir.  

Avcıkoru ve civarındaki kömür damarları yer yer siyah parlak bantlara sahip, 

genellikle mat, kahverengi-siyah renklerde izlenir. KömürleĢmenin tam olmadığı 

yerlerde ise kömürler odunumsu görünüme sahiptir.  

3.3 ÇalıĢma Alanındaki Kömürlerin Sülfür Minerali Ġçerikleri   

Kömürler, değiĢik oranlarda pirit, pirotin, arsenopirit, markasit, kalkopirit gibi sülfür 

mineralleri içerebilmektedir. Bu minerallerin kolay okside olup, asit üretmesi de çok 

önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır (ġengüler ve diğ, 2010; Finkelman ve 

diğ., 2004; Finkelman, 2002). ÇalıĢma kapsamında örneklenen Avcıkoru 

bölgesindeki kömür oluĢumlarının içerisindeki sülfürlü mineralleri tayin etmek 

amacıyla çalıĢma alanından alınan örneklerden parlak kesitler hazırlanmıĢ ve üstten 

aydınlatmalı mikroskopta incelenmiĢtir (ġekil 3.1 a, b, c, d, e, f, g ve h). Amacımız, 

çalıĢma alanında asit maden drenajı olup olamayacağı sorusuna yanıt aramaktır. 

Çünkü, bu tip sahalarda asit maden drenajının temel kaynağı kömürler içinde var 

olan, baĢta pirit olmak üzere sülfür minerallerinin bozuĢmasıyla açığa çıkan 

asitlerdir. Bu incelemeler sadece sülfür minerallerinin tayinine yönelik olduğu için 

kömürlerin yansıma özellikleri, dolayısıyla maseral incelemesi yapılamamıĢtır. 
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(a)                                                   (b) 

  

(c)                                                 (d) 

  

(e)                                                     (f) 

  

(g)                                                      (h) 

ġekil 3.1 : Kömür örneklerinin üstten aydınlatmalı mikroskopta çekilmiĢ parlak kesit 

                   görüntülerinde pirit mineralinin dağılımı. 
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Yapılan incelemelerde, örneklerde gözlenen sülfürlü mineralin çoğunlukla 

framboidal yapıda pirit olduğu saptanmıĢtır (ġekil 3.1a, ġekil 3.1b). En yüksek pirit 

oranı 7A (ġekil 3.1g, ġekil 3.1h) ve 1B (ġekil 3.1a, ġekil 3.1b) no’lu örneklerde 

tespit edilmiĢtir ve oranlar yaklaĢık % 5-6 arasında değiĢmektedir. Bölüm 4’te 

etraflıca anlatıldığı gibi, sahada incelenen sulardan en düĢük pH değerleri bu 

örneklerin alındığı sahalardaki yüzey sularında ölçülmüĢtür. Pirit oranı diğer 

örneklerde azalmıĢ ve yaklaĢık %0.5-%2 arasında değiĢmiĢtir. 

3.4 ÇalıĢma Alanındaki Kömürlerin Kısa (Kaba) Analizleri  

ÇalıĢma alanındaki kömürlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için, 

çalıĢma alanında 7 farklı sahadan alınan 10 adet kömür örneğine nem, kül, uçucu 

madde, sabit karbon, toplam kükürt ve ısıl değer analizleri yapılmıĢtır. Büyük 

sahalardan ikiĢer örnekleme yapılması nedeniyle aynı sahanın farklı örnekleri, örnek 

numaralarının yanında A ve B harfleriyle belirtilmiĢtir. Bu analizlerin yapılmasında 

Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarından ve 

Kocaeli Standart Laboratuvar ĠĢl. Ltd. ġti. laboratuvar olanaklarından 

yararlanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar KeĢan ve Çan bölgesi kömür sonuçlarının 

ortalama değerleriyle birlikte Çizelge 3.3’te verilmiĢtir. ÇalıĢmaya ait ortalama 

değerler minimum ve maksimum değerler çıkartıldıktan sonra hesaplanmıĢtır. Ġlgili 

çizelge incelendiğinde tüm parametreler bazında değerlerin son derece geniĢ bir 

aralıkta değiĢtiği görülecektir. Bu durum kömürlerin kalitesini düĢüren çok önemli 

bir etkendir. Havzada kömür üretiminin terk edilmesinde bu durumun da etkili olmuĢ 

olabileceği düĢünülmektedir. 

 3.4.1 Nem Analizi 

Araziden alınan kömür numuneleri, nem analizi için önce ĠTÜ, Cevher Hazırlama 

Mühendisliği Laboratuvarı’ndaki kırıcıdan geçirilerek daha küçük parçalar haline 

getirilmiĢ sonra, bilezikli öğütücüden geçirilerek 100 meshin altında tane boyutuna 

indirilmiĢtir. Darası ölçülmüĢ vezin kabı 104-110 
o
C’lik etüvde 15-30 dakika 

kurutulmuĢ; soğuduktan sonra vezin kabını kapağıyla beraber hassas terazide darası 

ölçülüp-kaydedilmiĢtir. Öğütülen bu numunelerden 1 gr ± 0.1 mg alınıp, darası 

alınan vezin kaplara konmuĢ ve toplam tartım kaydedilmiĢtir. Bu kaplar, kapakları 

yarı açık Ģekilde daha önceden 104-110 
o
C’ye getirilmiĢ etüve konup, iki saatte bir 

ölçüm yapılmıĢtır. DeğiĢmez tartım elde edilene kadar bu iĢlem devam etmiĢ, 
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değiĢmez tartım elde edildikten sonra gerekli iĢlemler yapılarak nem oranı 

hesaplanmıĢtır.  

Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi kömür örneklerinin maksimum nem oranı 1B no’lu 

örneğe ait olup % 45.24’tür. Minimum nem oranı 3 no’lu örneğe ait olup % 17.10 

olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar ortalama değerleriyle Çizelge 3.1’de 

verilen sınıflandırmada linyit sınıfında yer almaktadır.  

3.4.2 Kül Analizi 

Krozenin sabit tartımı alınmıĢ, nemi alınmıĢ kömür numuneleri hassas terazide 1’er 

gram tartılarak daha önceden açılmamıĢ, 0 
o
C’lik fırına konulmuĢtur. 500 

o
C’de 2 

saat, 815 
o
C’de 2 saat olmak üzere toplam 4 saat fırında tutulduktan sonra çıkarılıp 

desikatörde soğutulmuĢ ve tartımları yapılmıĢtır. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan 

sonra numunelerin kül miktarları belirlenmiĢtir.  

Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi çalıĢma alanındaki kömürlerin maksimum kül değeri % 

70.22 (örnek no:4B), minimum kül değeri % 2.31 (örnek no: 4A) olarak ölçülmüĢtür; 

bu örnekler faal olarak kil üretimi yapan açık ocak iĢletmesinin farklı noktalarından 

alınmıĢtır. En yüksek değerin ölçüldüğü örnek, arazide odunumsu görünümünde olan 

kömüre aittir. Maksimum değer dikkate alınmazsa, elde edilen ortalama kül değerleri 

KeĢan ve Çan bölgesi kömürleri için verilen değerlerden yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuç 

kömürlerin nem değerlerine göre yer aldığı linyit sınıfı değerleriyle de uyumludur.  

3.4.3 Uçucu Madde Analizi 

Kömürün havasız ortamda ısıtılması sırasında ortaya çıkan su buharı dıĢındaki CH4, 

CO2, CO, N2 gibi gazlara uçucu madde denir.  

Uçucu madde tayini için havasız ortamda 1’er gram tartılan örnekler, kuvars 

krozelere konup önceden ısıtılmıĢ 905 
o
C’lik fırına konmuĢtur. Fırında 7 dakika 

bekletilen numuneler, desikatörde soğutulduktan sonra tekrar tartılmıĢtır. Ġki tartım 

arasındaki fark hesaplanarak örneklerin uçucu madde miktarı hesaplanmıĢtır.  

Çizelge 3.3’te verilen uçucu madde ortalama değeri KeĢan ve Çan kömürlerinin 

ortalama değerleriyle uyumlu olup, Çizelge 3.1’de verilen sınıflamaya göre yüksek 

uçuculu-A bitümlü kömür sınıfında yer almaktadır.  
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Çizelge 3.3 : Kömür örneklerinin nem, kül, uçucu madde, sabit C, toplam S ve kalorifik değer analiz sonuçları. 

 

Örnek No %Nem %Kül %Uçucu 

%Sbt 

C 

%Toplam 

S 

    Üst Isıl Değer Kcal / Kg 

Orijinal Kömür / Kuru Kömür 

   Alt Isıl Değer  Kcal / Kg 

Orijinal Kömür / Kuru Kömür 

1A 35.4 42.6 30.35 27.05 4.12 3257 5674 3123 5441 

1B 45.24 16.97 42.12 40.91 5.92 5154 6207 4951 5963 

2 44.13 6.31 48.35 45.34 3.48 5839 6232 5605 5982 

3 17.1 30.86 37.91 31.23 1.69 3995 5778 3826 5534 

4A 21.35 2.31 51.16 46.53 3.38 5996 6138 5753 5889 

4B 27.53 70.22 20.74 9.04 3.94 808 2713 751 2522 

5 29.67 22.62 42.72 34.66 4.69 4080 5273 3903 5044 

6 27.84 41.27 33.05 25.68 2.9 3156 5374 3017 5137 

7A 40.9 24.82 38.14 37.04 17.57 4317 5742 4145 5513 

7B 31.25 23.34 39.84 36.82 3.36 4332 5651 4155 5420 

Ortalama
1
 32.26 27 39.06 34.84 3.97 4266.25 5729.63 4090.63 5492.63 

Keşan2 22.24 15.84 39.66 44.5 2.02 3929.64 5055.55 3593.36 4794.55 

Çan3 21.79 11.69 32.25 34.27 2.73 4489.58 5731.75 - - 
1
:Minimum ve maksimum değerler dikklate alınmadan hesaplanmıştır. 

2
Erarslan (2010)’dan alınmıştır; 

3
Gürdal (2007)’den alınmıştır. 

 

 

 

 



 
27 

3.4.4 Sabit Karbon Miktarının Belirlenmesi 

Isıtma yöntemiyle nemi ve uçucu maddeleri alınmıĢ kömürden geriye kalan artığın 

içinde bulunan katı haldeki yanıcı karbona sabit karbon (fixed carbon) denir. Bu 

karbon, bünyesinde az da olsa N, S, H ve O bulundurmaktadır. Artığın geri kalanını 

kül oluĢturmaktadır. Sabit karbon, kömürleĢme derecesinin belirlenmesinde ve 

kömür sınıflamasında kullanılan önemli parametrelerden biridir. Sabit karbon 

yüzdesi arttıkça kömürleĢme derecesi de artmaktadır. Sabit karbon miktarı aĢağıdaki 

denklemde değerlerin yerine yazılmasıyla hesaplanır. 

% sabit karbon + % uçucu madde + % kül miktarı = % 100 

Daha önceden hesaplanan değerler formülde yerlerine yazılarak, kömür 

numunelerinin sabit karbon miktarı hesaplanmıĢtır. Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi 

sabit karbon değeri % 9.04 - % 46.53 arasında değiĢmektedir. Bu sonuçlar Çizelge 

3.2’de kömürlerin ısıl değerleri ile birlikte değerlendirildiğinde, çalıĢma sahasından 

alınan örneklerin linyit ve alt bitümlü grupta yer aldığı görülmektedir.  

3.4.5 Toplam Kükürt Analizi (Toplam S) 

Kükürt, kömürün kalitesini belirleyen bileĢenlerdendir. Kömür içerisindeki kükürt 

oranı arttıkça kömürün kalitesi düĢer. Numunlerin toplam kükürt analizi için LECO 

SC-144DR cihazı kullanılmıĢtır (ġekil 3.2).  

 

 

ġekil 3.2 : Örneklerin toplam kükürt analizinin yapıldığı cihaza ait bir görüntü. 
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Numunelerden 0.25 gr tartılarak porselen kayıkçıklara konulmuĢtur. Bu kayıkçılar 

sıcaklığı en az 1350 
o
C olan karbon-kükürt cihazına konularak 4-5 dakika 

bekletilerek toplam kükürt değerleri belirlenmiĢtir. Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi en 

düĢük toplam kükürt değeri %1.69 ile 3 no’lu örnekte, en yüksek değer % 17.57 ile 

7A no’lu örnekte ölçülmüĢtür. Bu sonuçlara paralel olarak yapılan mineralojik 

incelemelerde en yüksek pirit oranı 7A no’lu örnekte saptanmıĢtır (Bakınız ġekil 

3.1). Kömür sahalarının neden olabileceği en önemli çevre sorunlardan biri asit 

maden drenajı (AMD) sorunudur ve yukarıda da belirtilmiĢ olduğu gibi bunun en 

önemli kaynağı kömürlerdeki sülfür mineral içeriği ve dolayısıyla toplam kükürt (S) 

bileĢenidir. ÇalıĢma sonucunda elde edilen toplam S değerleri, KeĢan ve Çan bölgesi 

kömür sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, Avcıkoru bölgesindeki kükürt değerlerinin 

yaklaĢık 2 kat fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu durum da bölgedeki kömür 

sahalarında asit maden drenajı oluĢması olasılığının yüksek olduğu gösterebilir. Bu 

sonuç Bölüm 4’te verilen çalıĢma alanındaki maden sahalarında biriken yüzey 

sularının düĢük pH değerleriyle örtüĢmektedir.  

3.4.6 Kalorifik Değer Analizi  

Kalorifik değer, kömürün sınıflandırılmasında ve ticari değerinin belirlenmesinde 

kullanılan önemli bir parametredir. Kalorifik değer, birim ağırlıktaki kömürden, tam 

yanma koĢulu ile elde edilen ısı miktarıdır.  

Kalorifik değer analizleri IKA – C4000 kalorimetre cihazı (ġekil 3.3) ile Ģu Ģekilde 

yapılmıĢtır: Krozenin içine 1 gram numune konur, üstüne 1 ml saf su eklenir. Cihaz 

açılır ve su 19 
o
C’ye gelene kadar bekletilir. Numune konulan kroze, bombanın içine 

yerleĢtirilir. 30 bar basınç uygulanır ve kalorimetre kabına alınır. Örneklere ait tartım 

bilgileri cihaza girilerek analiz baĢlatılır. Analizin sonunda cihazdan üst ısıl değerler 

okunarak, bu bilgilerle alt ısıl değerlerine ulaĢılır.  

Çizelge 3.3’te görüldüğü gibi üst ısıl değerler orijinal kömürde (nemi alınmamıĢ) 

maksimum 5996 kcal/kg, minimum 808 kcal/kg; kuru kömürde maksimum 6232 

kcal/ kg, minimum 2713 kcal/kg olarak ölçülmüĢtür. Alt ısıl değerler ise orijinal 

kömürde maksimum 5753 kcal/kg, minimum 751 kcal/kg; kuru kömürde maksimum 

5982 kcal/kg, minimum 2522 kcal/kg olarak ölçülmüĢtür. Maksimum değerler 

sırasıyla 4A ve 2 no’lu örneklere, minimum değerler ise 4B no’lu örneğe aittir. 
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Çizelge 3.2’deki ASTM sınıflamasına göre kömürler kalorifik değer açısından alt 

bitümlü ve linyit sınıfına girmektedir.  

 

 

ġekil 3.3 : Örneklerin kalorifik değer analizinin yapıldığı düzeneğe ait bir görüntü. 

3.5 Kömür Küllerinin Ana ve Ġz Element Analizleri 

Kömür küllerinin ana ve iz element analizleri paket program kapsamında Kanada 

ACME laboratuvarlarında yaptırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar ülkemizden KeĢan ve 

Çan bölgesi kömür sonuçlarıyla karĢılaĢtırılarak incelenmiĢtir. 

3.5.1 Ana elementler 

Kömürün kül içeriği, standart koĢullar altında (750 
o
C’de) yanma sonucu arta kalan 

inorganik kalıntıyı gösterir. Kömürde yüksek kül miktarı ısıl değeri azalttığı için 

istenmez, tercih edilen miktar havada kuru bazda %10-20 arasındadır (Karayiğit, 

1989). Na2O, K2O, CaO ve MgO içeriklerinin artmasının külün erime sıcaklığını 

düĢüreceği, Al2O3 ve SiO2 içeriklerinin artmasının ise erime sıcaklığını yükselteceği 

ortaya konmuĢtur (Güner, 1990).  

Çizelge 3.4’te minimum ve maksimum değerleriyle verilen ana element değerlerinin 

örnek bazında dağılımı ġekil 3.4’te verilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi SiO2, Al2O3 

ve Fe2O3 değerleri diğer ana elementlere göre oldukça yüksektir. 
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Çizelge 3.4 : Kömür külü örneklerinin ana bileĢenlerinin istatistiksel özeti (% ağırlık). 

  SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 A.Z. 

Min 6.6 7.66 6.44 0.13 0.11 0.05 0.24 0.15 0.04 0.01 0.009 1.4 

Max 52.36 34.96 76.29 1.65 7.39 0.24 3.21 1.69 0.18 0.16 0.047 13.7 

Ortalama 31.14 27.01 28.97 0.78 2.05 0.16 1.41 0.71 0.1 0.04 0.025 3.6 

KeĢan
1
 33.67 17 16.97 6.62 13.3 0.93 1.18 0.7 0.14 0.04 0.03 5.02 

Çan
2
 6.72 2.1 1.98 0.2 0.72 0.38 0.06 0.07 0.03 0.01 0.001 87.73 

1
Erarslan (2010)’dan alınmıştır; 

2
Gürdal (2007)’den alınmıştır. 

 

 

 

                                                                     ġekil 3.4: Kömür külü örneklerinin ana element dağılımı (%). 
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En yüksek SiO2 değeri (%52.6) 6A no’lu örnekte, en yüksek Al2O3 değeri (%34.96) 

3B no’lu örnekte, en yüksek Fe2O3 değeri (%76.29) 7A no’lu örnekte ölçülmüĢtür.    

ÇalıĢma kapsamında incelenen kömür külü örneklerinin ana element analiz sonuçları 

minimum, maksimum ve ortalama değerleriyle Çizelge 3.4’te verilmiĢtir. Çizelgede 

verilen ortalama değerleri KeĢan bölgesi sonuçlarıyla karĢılaĢtırdığımızda, ilk dikkat 

çeken husus Al2O3 ve Fe2O3 değerlerinin yüksek, MgO, CaO ve Na2O değerlerinin 

ise düĢük olmasıdır, diğer değerler birbirine yakındır.  

BaĢta Al2O3 değerlerinin yüksek, CaO değerlerinin ise düĢük olması Avcıkoru 

bölgesinde kömürlerin killi birimlerle beraber çökelmesi ve bunlarla ardıĢımlı halde 

bulunmasıyla açıklanabilir. Aynı zamanda MeĢetepe Formasyonu içinde karbonatlı 

litolojiler de çok az bulunmaktadır (bakınız Bölüm 2.2).    

3.5.2 Ġz Elementler 

Önemli bir fosil yakıt olan kömürün çıkarılması, taĢınması ve kullanılması 

aĢamalarında çevre üzerindeki etkileri 20. yy’ın sonlarına doğru araĢtırılmaya 

baĢlanmıĢ, 21. yy’da bu çalıĢmalar daha da hızlanmıĢtır. (Kagey ve Wixson, 1983). 

Benzer nitelikteki çalıĢmalara devam edilmiĢ ve kömür madenciliği yapılan çeĢitli 

bölgelerde, özellikle kömürün içindeki sülfürlü minerallerin (pirit, pirotin, arsonepirit 

vb.) asit maden drenajına (AMD) sebebiyet verdiğini, çevre ve insan sağlığı üzerinde 

olumsuz etkiler bıraktığını ortaya konmuĢtur (O’Bara ve Estes, 1985; Tiwary 2000; 

Finkelman 2002 ve 2004; Gürdal ve Baba, 2009). Kagey ve Wixson (1983) 

tarafından yapılan çalıĢmada kömür kullanımının değiĢik aĢamalarda çevreye ve 

insan sağlığına zarar verdiği ortaya konmuĢ ve bu etkiler bir çizelgede özetlenmiĢtir 

(Çizelge 3.5). Çizelgede kömürlerin yüzey madenciliği sırasında AMD, ağır metaller 

(Pb, Cd, As) ve pH yükselimine neden olarak, kanser ve kalp rahatsızlıklarına (belirti 

gözlenmemiĢ) neden olduğu görülmektedir. Kömürlerin uçucu küllerinin ise As, B, 

Vr, Cd, Cr, Mn ve Se elementlerini içerebildiği ve bu elementlerin solunum yolu 

hastalıkları ve kansere neden olabileceği gösterilmiĢtir. ÇalıĢma alanında Ģu an aktif 

olarak kömür iĢletmeciliği yapılmamasına rağmen, yukarıdaki bölümlerde de ifade 

edildiği gibi geçmiĢte yoğun olarak kömür üretimi yapılmıĢtır. Günümüzde ise aktif 

olarak çalıĢılan kil ocaklarında kömür seviyelerine rastlanmakta ve çıkarılan 

kömürler ruhsat sahiplerine verilmektedir. Ekonomik değeri olmadığı için satılmayan 

bu kömürler ya köylülere verilmekte ya da geliĢigüzel yığınlar halinde sahaya  
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bırakılmaktadır. Dolayısıyla bölge, Çizelge 3.5’te bahsedilen etkilerden pek çoğuna 

Avcıkoru ve civarındaki maden sahalarında rastlamak olasıdır. 

Çizelge 3.5: Kömürün olası çevresel ve sağlık etkileri (Kagey and Wixson, 1983). 

Kaynak Ġlksel Maruziyet Olası Sağlık Etkileri 

Yer altı 

Madenciliği 

Toz, gürültü, egzoz gazı, 

PNAs, CO,  CO2, SO2, 

H2SO4 

Kömür iĢçilerinde akciğer 

hastalıkları, iĢitme kaybı, 

kanser (mide, pankreas), 

solunum yolları hastalıkları 

Yüzey Madenciliği  
AMD, Ağır metaller (Pb, 

Cd, As), pH yükselimi 

Kanser, kalp rahatsızlıkları 

(belirti gözlenmemiĢ) 

Temizleme ve 

Hazırlama 

Toz, iz elementler (Cd, 

Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, 

Zn, As, Mn, Se), SO2, 

organikler 

Solunum yolu kanseri, deri 

iltihabı, sperm ve enzim 

azalması 

TaĢınma 
Toz, su, kirlilik (metalik 

ve organik) 

Solunum yollarında tahriĢ, 

kanser 

Yakma Hava 

Emisyonu 

SO2, NO2, TSP, O3, CO, 

Ni, Bi, Se, Cu, As, Pb, 

Fe, Hg, Cr, V, PNAs 

Solunum yolu tahriĢi, kronik 

hastalıklar, kanser, 

enfeksiyona karĢı bağıĢıklık 

azalması, duyma kaybı 

Uçucu Kül 
As, B, Vr, Cd, Cr, Mn ve 

Se partikülleri 

Solunum yolu hastalıkları, 

kanser 

Tortu Organikler   

Ürün Halinde Benzen, toulen vs. Kanser 

Kullanma 
Radyonükleikler, 

Organikler, Ġz elementler 

Kanser, belirtisiz sinir 

sistemi bozukluğu 

 

Avcıkoru ve çevresinde bulunan sahalardan alınan kömür külü örnekleri bir paket 

program kapsamında 44 element açısından analiz edilmiĢtir. Bu elementlerden 

bazıları Ģunlardır: As, Ba, Be, Ce, Cd, Co, Cu, Cs, Ga, Hg, La, Mo, Ni, Pb, Rb, Se, 

Sr, Th, U, V, W, Zn ve Zr. Literatürde kömürlerde bulunan iz elementlerden özellikle 

As, Be, Cd, Co, Ni, Pb, Se, Th, U ve V içeriklerinin sağlık açısından risk teĢkil 

edebileceği belirtilerek bu elementler için sınır değerler belirlenmiĢtir. Bu 

elementlerin Avcıkoru bölgesi kömür küllerinde tespit edilen değerlerinin minimum, 

maksimum ve ortalama değerleri Çizelge 3.6’da dünya ortalaması, KeĢan ve Çan 

bölgeleri kömür külü ortalama değerleriyle beraber verilmiĢtir.  
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                        Çizelge 3.6: ÇalıĢma alanındaki kömür küllerinin risk teĢkil eden iz element içeriklerinin istatistiksel özeti (ppm). 

   As  Be Cd Co  Hg Ni Pb      Se      Th U V 

Min 16.7 2 <0.1 15.3 <0.01 63 6.6 <0.5 5.5 3.1 136 

Max 755.0 53 1.2 655.4 <0.01 1048 146.8 10.2 52.2 20.8 532 

Ortalama 253.2 7 0.6 147.5 <0.01 295 22 0.8 26.7 10.1 215 

D.O
1
 0.5-80 0.1-15 0.1-0.3 0.5-30 0.02-1 0.5-50 2-80 0.2-10 0.5-10 0.5-10 2-100 

KeĢan
2
 54.83 9.22 <0.1 26.6 <0.01 246.90 18.42 <0.5 19.0 9.41 185.89 

       Çan
3
 36.5 1.10 0.10 2.66 0.06 3.80 2.99 0.79 2.28 7.69 119 

                          
1
D.O: Dünya Ortalama iz element değerleri (Swaine,1990). 

2
 Erarslan (2010), 

3
Gürdal (2007) alınmıştır. 
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ġekil 3.5 : Kömür örneklerindeki iz elementlerin dağılımı (ppm). 

Çizelge 3.6’da verilen değerlere göre çalıĢma sahasından alınan kömürlerin ortalama 

As, Cd, Co, Ni, Th, U ve V değerleri, dünya ortalama iz element değerlerinin 

üzerinde kalmıĢtır. Çizelge 3.6’da verilen değerlerin örnek bazında dağılımı ġekil 

3.5’te verilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi, 7A no’lu örnek, Ni, Co, As ve V 

değerlerinin yüksek olmasıyla hemen dikkati çekmektedir. ÇalıĢma alanındaki en 

yüksek As değeri (755 ppm) 4A no’lu örnekte, en düĢük As değeri (16.7 ppm) ise 6A 

no’lu örnekte ölçülmüĢtür. En yüksek Cd değeri (1.2 ppm) 1B no’lu örnekte 

ölçülürken, en düĢük Cd değeri (<0.1ppm). 3A, 4A ve 6A ölçülmüĢtür. Co için, en 

yüksek değer (655.4 ppm) 1B’de, en düĢük değer (15.3 ppm) 6 no’lu örnekte 

ölçülmüĢtür. En yüksek Ni değeri (1048 ppm) 7A no’lu örnekte ölçülürken, en düĢük 

değer (63 ppm) 6A no’lu örnekte ölçülmüĢtür. En yüksek Th (52.2 ppm)  ve U (20.8 

ppm) değerleri 5 no’lu örnekte ölçülürken, en düĢük değerler (5.2 ppm Th; 3.1 ppm 

U) 7A no’lu örnekte ölçülmüĢtür. Dünya ortalamasını geçen baĢka bir element olan 

V için en yüksek değer 532 ppm ile 1B no’lu örnekte, en düĢük değer (136 ppm) ise 

2 no’lu örnekte ölçülmüĢtür.  

3.6 Kömür Altı ve Kömür Üstü Killerinin Özellikleri 

Kömür altı kili, kömür katmanlarının altında yer alan ve kaolinit, illit ve karıĢık 

tabakalı killerden veya ince taneli diğer kırıntılardan oluĢan bir kömür altı çökelidir. 
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Killer, genel olarak birincil veya rezidüel killer ve ikincil, sedimanter, detritik veya 

taĢınmıĢ killer olmak üzere iki gruba ayrılır. AyrıĢmanın gerçekleĢtiği temel kaya 

üzerinde korunan, baĢka bir yere taĢınmamıĢ olan killere birincil killer; akarsu, 

rüzgar veya buzullar aracılığıyla aĢınma alanından baĢka bir sedimanter havzaya 

taĢınmıĢ ve orada depolanmıĢ killere ikincil (sedimanter) killer denir. Ġkincil killer, 

birincil killere göre daha ince taneli olup, doğada daha yaygın olarak bulunur.  

Kömür altı killeri genellikle ikincil killer grubunda yer almaktadır. ÇalıĢma 

sahasındaki killerin, Üst Kretase yaĢlı volkaniklerden kaynaklandığı, volkaniklerin 

altere ürünlerinin Miyosen havzasına taĢınarak depolandıkları ve bataklık ortamında 

ikinci bir ayrıĢma (alterasyon) geçirdikleri belirlenmiĢtir (Yeniyol, 1984; Yılmaz, 

1994). ġile kömür altı killeri; kaolinit, illit, simektit ve daha düĢük oranlarda olmak 

üzere jips, kuvars ve organik maddeden oluĢmaktadır (Ünalan, 2010).  

Bu çalıĢmada 7 farklı sahadan kömür altı ve kömür üstü killerini temsilen 9 örnek 

alınmıĢtır. Örnek numara ve lokasyonları Çizelge 3.7’de verilmiĢtir. Fiziksel 

koĢulların elveriĢsizliği nedeniyle 2, 5, 6, 7 numaralı örneklerden kömürüstü kil, 4 

no’lu örnekten ise kömür altı kil örneği alınamamıĢtır. Kömür altı ve kömür üstü 

killerini temsil eden iki örneğin XRD analizleri ĠTÜ Maden Fakültesi Jeoloji 

Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında yapılmıĢ ve kömür altı kil minerali türünün 

kaolen, kömür üstü kilinin ise simektit türü olduğu ortaya çıkmıĢtır. 1B ve 4A 

numaraları kil örneklerinde yapılan XRD sonuçları Ek C’de bulunmaktadır. 

Örneklerinin ACME Kanada Laboratuvarları’nda ICP-MS yöntemiyle ana ve iz 

element analizleri yapılmıĢtır. Kömür üstü ve kömür altı killerinin ana element 

değerlerinin örnek bazında dağılımı ġekil 3.6’da verilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi 

SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 değerleri diğer ana elementlere göre oldukça yüksektir. En 

yüksek SiO2 değeri (%74.51) 2B no’lu örnekte, en yüksek Al2O3 değeri (%29.87) 1A 

no’lu örnekte, en yüksek Fe2O3 değeri (%5.9) 1B no’lu örnekte ölçülmüĢtür.  

Killerin SiO2 değerlerinin yüksek olmasından dolayı bölgede üretilen killer özellikle 

refrakter sanayiinde kullanılmaktadır. Killerin ana element bileĢimleri ġekil 3.4’te 

verilen kül örneklerinin ana element dağılımlarıyla karĢılaĢtırıldığında büyük bir 

benzerlik olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Üst Kretase volkaniklerinin hem 

kömür oluĢumlarını etkilemiĢ olması hem de kilin ana kaynağını temsil etmesidir. 
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                                 Çizelge 3.7: ÇalıĢma sahasından alınan kömür altı ve kömürüstü killerinin iz element içerikleri (ppm). 

  As Cd Co Hg Ni Pb Se Th U V Lokasyon 

 1A
1
 1.4 0.1 9.4 0.16 6.3 20.5 0.6 15.8 4.3 147 Kalemaden 

1B
2
 19.7 0.5 27.2 0.24 43.4 32.9 1.2 18.8 5.4 144 Kalemaden 

2B 2.0 0.1 2.7 0.10 1.5 5.1 0.6 12.1 3.2 81 Bilek maden 

3A 1.5 0.1 10.1 0.20 6.1 15.6 0.6 15.7 4.6 132 Matel 

3B 3.6 0.1 11.5 0.11 7.8 18.4 1.1 13.6 4.5 132 Matel 

4A 2.2 0.1 17.3 0.13 11.8 30.4 1.0 13.8 5.5 165 Ertepe 

5B 8.3 0.3 9.0 0.29 10.3 22.3 0.8 7.8 2.4 91 Ergenler 

6B 0.9 0.1 4.4 0.11 2.6 15.3 0.5 12.0 3.8 90 Etiler 

7B 3.5 0.1 20.8 0.11 14.7 18.9 0.5 14.0 4.1 107 Matel 

Ortalama 4.8 0.2 12.5 0.16 11.6 19.9 0.8 13.7 4.2 121  

KeĢan
3 

11.0 0.1 14.3 0.03 142 14.3 0.6 10.2 3 76  

                1
A: Kömürüstü ki örnekleri, 

2
B: Kömür altı kil örnekleri,

3
: Erarslan (2010) çalışmasından alınmıştır. 
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            ġekil 3.6: Kömür üstü ve kömür altı kil örneklerindeki ana elementlerin  

                            dağılımı (% ağırlık). 

Killer kristal yapılarının bir sonucu olarak güçlü yüzey soğurma ve katyon değiĢ 

tokuĢu yeteneğine sahiptir. Bunun bir sonucu olarak kömürlerden kaynaklı asitli 

suların, temas halinde oldukları kayaç ve topraklardan çözdükleri katyonları ve ağır 

metalleri tutarak, ciddi çevre kirlenmelerine neden olabilirler. Bölüm 4’te ayrıntılı 

olarak verildiği gibi çalıĢma alanındaki yüzey sularında pH düĢük olmasına karĢın,  

sudaki iyonların toplamını temsil eden EC değerinin emsallerine göre düĢük 

olmasının nedeni killer olabilir.  

Kömür külünde yapılan iz element analizlerinin tümü killerde de yapılmıĢtır. 

Küllerde olduğu gibi sağlık açısından risk teĢkil ettiği ifade edilen iz element 

sonuçları Çizelge 3.6’da verilmiĢtir. Çizelgede 1 ve 3 no’lu örneklerin kömür üstü ve 

kömür altı killerinin değerleri incelendiğinde ağır metal elementlerin kömür altı 

killerinde zenginleĢtiği açıkça görülmektedir. Bu durum 1 no’lu örneğin kömür üstü 

(1A) ve kömür altı (1B) killerinin As, Co, Ni değerlerinde çok dikkat çekicidir. 1 ve 

3 no’lu örneklerin alındığı sahalar aynı zamanda 1B ve 3B no’lu kömür örneklerinin 

de alındığı sahalardır. 1A ve 1B no’lu kil örneklerin alındığı saha yüzey sularında en 

düĢük pH değerinin ölçüldüğü sahadır (bakınız Bölüm 4). Aynı zamanda buradan 

alınan kömür küllerinde yapılan iz element analiz sonuçlarına göre As, Ba, Be, Cd, 
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Co, Ni, Th, U, V değerleri ortalamanın üzerindedir. Bu değerler, 1B no’lu kömür altı 

kil örneği iz element sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, As, Cd, Co, Ni, Th, U, V 

elementlerinin değerleri bu örnek için de ortalamanın üzerinde kalmıĢtır. Çizelge 

3.6’da verilen KeĢan bölgesindeki kömür sahalarından alına killerin ortalama 

sonuçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, Avcıkoru bölgesindeki killerin Cd, Hg, Pb, Th, U ve 

V değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. ÇalıĢma alanında en geniĢ yüzey 

alanına sahip MeĢetepe Formasyonu ağırlıkla kil ve killi birimlerden oluĢmuĢtur. 

Kocaeli Standart Laboratuvarları’nda yapılan XRF analizi sonuçlarına göre, 

killerdeki SO3 cinsinden sülfür miktarı % 0.0001 ile % 0.0985 oranları arasında 

değiĢmektedir.  

. 
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4. SULARIN HĠDROJEOKĠMYASAL ÖZELLĠKLERĠ 

4.1 ÇalıĢma Alanının Hidrojeolojik Özellikleri 

Türkiye 26 hidrolojik havzaya ayrılmıĢtır (ġekil 4.1). ÇalıĢma alanı haritada 13 

numarayla gösterilen Batı Karadeniz Havzası içerisinde yer almaktadır. Batı 

Karadeniz Havzası su kaynakları açısından zengin olup tarımın yapıldığı önemli 

havzalardan biridir. 

                  

                  ġekil 4.1: Türkiye’deki 26 topoğrafik su havzası haritası (Akın, 2007) 

ÇalıĢma alanının bulunduğu Avcıkoru ve civarı, uzunluğu 12.1 km olan Avcıkoru 

deresi ve kolları ile drene edilmektedir. Bütün yıl boyunca su taĢıyan Avcıkoru deresi 

çalıĢma alanını güneydoğudan kuzeybatıya drene etmektedir. Ġstanbul meteoroloji 

istasyonunun verilerine göre yaz aylarında ortalama sıcaklık 23
o
C, kıĢ aylarında ise 

6
o
C’dir. 2010 yılında yıllık yağıĢ miktarı 1218.2 mm’dir. 1971-2000 yılları 

arasındaki yıllık toplam yağıĢ miktarı 916-2000 mm aralığındadır. 2010 yılı 

buharlaĢma miktarı 751-1000 mm aralığında verilmiĢtir. 

Neojen, Paleojen ve Üst Kretase yaĢlı kalkerler, Triyas yaĢlı kireçtaĢları ve 

konglomeralar, Paleozoyik kireçtaĢı, kumtaĢı ve kuvarsitler ve magmatik ve volkanik 

kayaçlardan oluĢan çatlaklı kaya ortam akiferleri Ġstanbul Boğazı’nın doğu yakasında 

yaygın ve geniĢ yüzey yayılımına sahiptir. DüĢük, yer yer de yüksek verimli serbest-
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basınçlı akifer oluĢturan bu ortamların beslenme alanları fazla geniĢ değildir ve 

korunması zordur (ÖztaĢ, 1982, 1983; Yüzer ve ÖztaĢ, 1992; Örgün ve Uğur, 1996). 

Bununla beraber, Bölüm 2.2.5’te bahsedildiği gibi çalıĢma alanında en yaygın litoloji 

MeĢetepe Formasyonudur ve kiltaĢı, silttaĢı, kumtaĢı, çakıltaĢı ardalanmasından 

oluĢur. Ġnceleme alanında dereler ve akarsular çevresinde gözlenen alüvyonlar, çökel 

karakteri nedeniyle ayrık ve kil boyutundan çakıl boyutuna kadar değiĢen çeĢitli 

malzemelerden oluĢur. Bu özellikleriyle çalıĢma alanı yarı gözenekli-taneli akifer 

ortam özelliğine sahiptir.  

4.2 Su Noktaları 

Eskiden kömür üretimi yapılan kömür arakatkılı aktif kil sahalarında biriken yüzey 

sularından, sahaya yakın 2 çeĢmeden, Bozhane Formasyonu içinde kalan Avcıkoru 

ve Ballıkaya Formasyonu içinde kalan Üvezli köyleri içinde ve köylerin civarındaki 

çeĢme, kuyu ve depolardan su örnekleri alınmıĢtır. KapatılmıĢ kömür ocakları ıslah 

edildiği için yüzey suyu örneklemesi yapılamamıĢtır. 

Örnek alınan yüzey suları madencilik faaliyetleri sırasında biriken, yüzey alanı fazla 

olmayan küçük gölcükler Ģeklindedir. Bu gölcüklerde güncel yağıĢlarla beslenen 

sular genellikle temiz görünümlü ve mavi renklerde izlenirken, daha yaĢlı sular 

kızılımsı kahve renklidir. Su örneklerinin sadece maden sahalarına yakın noktalardan 

değil, kıyaslama yapabilmek için çalıĢma alanının farklı noktalarından alınmasına 

dikkat edilmiĢtir.  

Örnek alınan yerlerden ancak iki çeĢmede debi ölçümleri, iki kuyuda ise yeraltı suyu 

seviyesi ölçümleri yapılabilmiĢtir. Örnek numaraları, alındıkları yerler, ölçülen debi 

ve yeraltı suyu verileri Çizelge 4.1’de topluca verilmiĢtir. Su örneklerinin alındığı 

yerler Ek-A’da verilen jeoloji haritasında belirtilmiĢ olup, bu noktalardan bazılarının 

görüntüleri ġekil 4.2, 4.3, 4.5, 4.6’da verilmiĢtir. Yeraltı suyu seviye ölçüm sonuçları 

Çizelge 4.1’de örnek alınan su noktalarının lokasyon bilgileri ile birlikte 

belirtilmiĢtir. Çizelgeden de görüldüğü gibi yağıĢlı dönemde yapılan ölçümlerde 1 

no’lu örneğin debisi 0,14 lt/sn iken, kurak dönemde bu değer 0,1 lt/sn olarak 

ölçülmüĢtür. 20 no’lu örnek noktasında debi yağıĢlı dönemde 0,071 lt/sn 

ölçülmüĢtür; ancak fiziksel koĢulların elveriĢsizliği nedeniyle bu örneğin kurak 

dönem örneklemesi yapılamamıĢtır.   
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Çizelge 4.1: ÇalıĢma alanında yağıĢlı ve kurak dönemde alınan su örneklerinin 

                   numaraları, örnek alınan lokasyonlar, ölçülen debi ve yer altı su 

                           seviyeleri. 

 

Örnek 
No 

Debi 
(lt/sn) 

Yeraltı suyu 
seviyesi (m) 

Lokasyon 

1 
Y:2lt/20sn 
K:2lt/14sn 

  

Üvezli Köyü - Birinci çeşme 

2 

  

Üvezli Köyü - İkinci çeşme 

3 Üvezli köyü - Üçüncü çeşme 

4 Üvezli köyü - Dördüncü çeşme 

5 
Y: 0,48 m 
K: 2,69 m 

Üvezli Köyü - Hane kuyusu 

11 

  

Avcıkoru Köyü - Su deposu 

12 Avcıkoru Köyü - Birinci çeşme 

14 Avcıkoru Köyü - Hane kuyusu (çeşme) 

15A Yeşilvadi Kil sahası - Yüzey suyu (kırmızı) 

15B Yeşilvadi Kil sahası - Yüzey suyu (mavi) 

16 Sofular yolu - Yıldız hayratı 

17 
Y: 18.8 m 

  K: 47.66 m 
Avcıkoru Köyü - Alkan Elektronik kuyusu 

18 

  

Avcıkoru Köyü - Su deposu 

20 
Y:2lt/28sn 
K:     - 

Üvezli - Kömürlük yolu - Çeşme 

21 

  

Kil sahaları - Ertepe Madencilik - 
Yüzeysuyu 

22 Kil sahaları - Ergen Madencilik - Yüzey suyu 

23 Kil sahaları - Bilek Madencilik - Yüzey suyu 

24 Kil sahaları - Etiler Madencilik - Yüzey suyu 

25 Kil sahaları - Kale Maden - Yüzey suyu 

26 Kil sahaları - Matel - Yüzey suyu 

27 Kil Sahaları - Birinci çeşme 

28 Kil Sahaları - İkinci çeşme 

        K: Kurak dönem, Y: Yağışlı dönem 

ÇalıĢma kapsamında 2 kuyuda yer altı su seviyesi ölçülmüĢtür. 5 no’lu örneğin 

alındığı kuyuda yeraltı su seviyesi yağıĢlı dönemde 48 cm ölçülürken, kurak 

dönemde seviye 269 cm’ye düĢmüĢtür. 17 no’lu örneğin alındığı kuyuda ise yağıĢlı 

dönemde yeraltı suyu seviyesi 18,8 m ölçülürken, kurak dönemde su seviyesi düĢmüĢ 

ve 47,66 m ölçülmüĢtür. Ġki noktada elde edilen bu sonuçlar, çalıĢma sahasının da 

içinde kaldığı bölgede yazların kurak geçmesi ve özellikle kırsal yerleĢim alanlarında 

sulama ve temizlik suyu ihtiyacının yeraltı suyundan karĢılandığı gerçeğiyle 

örtüĢmektedir.  
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                                    ġekil 4.2: 17 No’lu örneğin alındığı  su kuyusu. 

       

 

           ġekil 4.3 : 5 No’lu örneğin alındığı Avcıkoru Köyü’nde hane kuyusu. 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

ġekil 4.4 : 20 no’lu örneğin alındığı Üvezli-Kömürlük yolu üzerindeki çeĢme. 
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 ġekil 4.5 : 1 no’lu örneğin alındığı Üvezli Köyü giriĢindeki çeĢme. 

 

ġekil 4.6 : 15A no’lu örneğin alındığı terkedilmiĢ kömür/kil sahasındaki gölcük. 

4.3 Suların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  

Avcıkoru bölgesinde temizlik ve sulama suyu ihtiyacı kuyular, çeĢmeler ve depolar 

vasıtasıyla yeraltı suyundan karĢılanmaktadır. Ġçme suyu ihtiyacı ise köy içlerindeki 

çeĢmelerden ve Ģebeke suyundan sağlanmaktadır. Bu nedenle bölgedeki yeraltı 

sularının fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi önemlidir. 

Normal koĢullarda suların fiziksel ve kimyasal özellikleri içinden geçip-geldikleri 

kayaçların mineralojik ve kimyasal özellikleri tarafından belirlenir. Ġnsan eliyle 

yaratılan yapay-antropojenik kirleticilerin olduğu bölgelerde ise suların 

fizikokimyasl özellikleri bozulmakta ve sular kirlenerek kullanılamaz hale 

gelmektedir. Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi çalıĢma alanında 1990’lı yılların 
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ortalarına kadar kömür üretilen, daha sonra ise kömür üretimi bırakılıp kil üretilmeye 

baĢlayan çoğu faal bir kısmı ise terkedilmiĢ kömür ara katkıları içeren maden 

sahaları vardır. TerkedilmiĢ ocakların bir kısmı maden üretimi bittikten sonra 

toprakla doldurulup-ağaçlandırılmıĢ, bir kısmı ise olduğu gibi bırakılmıĢtır. Aktif 

ve/veya kapalı bu sahalardaki irili-ufaklı çukur alanlarda biriken sular yapay 

gölcükler oluĢturmuĢ durumdadır.  Bu tip sahaların baĢta yeraltı suyu kirliliği olmak 

üzere önemli çevre sorunlarına neden olduğu bilinmektedir (Finkelman ve Diğ., 1999 

ve 2002; Finkelman, 2004; Erarslan, 2010) 

ÇalıĢma alanında bulunan suların fiziko-kimyasal özelliklerinin eski kömür/yeni kil 

ocaklarında bulunan kömürlerden ne kadar etkilenmiĢ olduğunu ortaya koymak 

amacıyla yağıĢlı dönemde 9 çeĢme, 3 kuyu, 8 yüzey suyu ve 2 su deposu; kurak 

dönemde ise 7 çeĢme, 5 kuyu, 1 su deposu, 7 yüzey suyu örneği alınmıĢtır. Suların 

sıcaklık, pH, Eh, EC, tuzluluk (NaCl), çözünmüĢ oksijen (DO), asidite ve alkalinite 

değerleri arazide yerinde ölçülmüĢtür.  

4.3.1 Suların arazide ölçülen parametreleri 

YağıĢlı ve kurak dönemde alınan su örneklerinin sıcaklık, pH, Eh, EC, tuzluluk 

(NaCl), çözünmüĢ oksijen (DO), asidite ve alkalinite değerleri Bölüm 1.3.4’te verilen 

yöntemlerle arazide ölçülmüĢtür. Ölçülen parametrelerin sonuçları yağıĢlı ve kurak 

dönem bazında maden sahaları ve kuyu ve çeĢmeler için Çizelge 4.2 ve 4.3’te 

istatistiksel olarak ayrı ayrı verilmiĢtir. Ġçme, sulama ve temizlik amaçlı kullanılan 

çeĢme ve kuyu örneklerinin değerleri Türkiye içme suyu ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) içme suyu limit değerleri ile karĢılaĢtırılarak verilmiĢtir. Ölçülen 

parametrelerin sonuçları ayrı ayrı baĢlıklar halinde aĢağıda verilmiĢtir.   

4.3.1.1 Sıcaklık (
o
C) 

Çizelge 4.2 ve 4.3’te görüldüğü gibi maden sahalarındaki yüzey sularında ölçülen 

maksimum sıcaklık değerleri yağıĢlı dönemde 20
o
C (21 no’lu örnek), kurak dönemde 

24.8
o
C dir (15A no’lu örnek).  En düĢük değer yağıĢlı dönemde 12

o
C’dir (25 no’lu 

örnek). Kurak dönemde ölçülen en düĢük sıcaklık değeri 21, 23, 24, 25, 26 no’lu 

örneklerde 24
o
C olarak ölçülmüĢtür. ÇeĢme ve kuyularda ölçülen maksimum sıcaklık 

yağıĢlı dönemde 18
o
C  (17 no’lu örnek), kurak dönmede 21.6

o
C dir (1 no’lu örnek). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), suların sıcaklığı için herhangi bir limit değer 

vermemiĢtir; TS266 ise 12
o
C değerini tavsiye etmekte, 25

o
C değerini ise maksimum 
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izin verilen değer olarak kabul etmektedir. Buna göre içme suyu amaçlı da kullanılan 

çeĢme ve kuyu suları TSE266’da verilen limit değerlere uygundur.  

Çizelge 4.2: Suların yağıĢlı dönemde ölçülen parametrelerinin istatistiksel özeti 

                                                     Kömür Sahalarından Alınan Su Örnekleri 

  

Sıcaklık              

(
o
C) 

pH 
Eh 

(mV) 

EC 

(µS/cm) 

NaCl 

(mg/lt) 

Asidite 

(mmol/lt) 

Alkalinite 

(mmol/lt) 

D.O 

(mg/lt) 

Minimum 12 2.48 -38 204 97.1 0.1 0.5 8.59 

Maksimum 20 7.57 228 2850 1452 12.7 2.8 10.33 

Ortalama 16.21 3.75 162.75 1497.87 749.14 5.69 1.65 9.86 

Çeşme ve Kuyulardan Alınan Su Örnekleri 

Minimum 10 5.48 -29 56 41.9 0.1 0.3 0.81 

Maksimum 18 7.5 74 1346 663 1.1 6.5 10.84 

Ortalama 13.54 6.48 25 334.61 179.47 0.6 2.56 38.39 

Limit Değerler 

TS266 (T) 12 6,5-8,5 - - - - - 8 

TS266 

(MĠV) 
25 6,5-8,5 - 2000 - - - - 

WHO - - - - - - - - 

TS 266T : Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS266MV : Türkiye içme suyu standardı, 

maksimum izin verilen değer; WHO: Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Standartları. 

 

        Çizelge 4.3 : Suların kurak dönemde ölçülen parametrelerinin istatistiksel özeti. 

                                                Kömür Sahalarından Alınan Su Örnekleri 

  

Sıcaklık                 
o
C 

pH 
Eh 

(mV) 

EC 

(µS/cm) 

NaCl 

(mg/lt) 

Asidite 

(mmol/lt) 

Alkalinite 

(mmol/lt) 

D.O 

(mg/lt) 

Minimum 24 2.71 148 783 382 0.4 - 3.95 

Maksimum 24.8 4.31 244 4080 2110 21.3 - 4.51 

Ortalama 24.18 3.38 203.5 1992.1 1007.5 7.3 - 4.25 

     Çeşme ve Kuyulardan Alınan Su Örnekleri 

Minimum 14 5.45 -42 81.5 37.6 0.2 0.4 1.57 

Maksimum 21.6 7.48 66 803 345 6.3 8 4.36 

Ortalama 16.28 6.68 3 318.38 153.1 1.05 2.9 3.62 

Limit Değerler 

TS266 (T) 12 6,5-8,5 - - - - - 8 

TS266 

(MĠV) 
25 6,5-8,5 - 2000 - - - - 

WHO - - - - - - - - 

TS 266T : Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS266MV : Türkiye içme suyu standardı, 

maksimum izin verilen değer; WHO: Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Standartları. 
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4.3.1.2 Hidrojen iyon konsantrasyonu (pH) ve redoks potansiyeli (Eh) 

Maden sahalarındaki yüzey suları ve kuyu ve çeĢme sularına ait pH - Eh ölçüm 

sonuçları yağıĢlı ve kurak dönem olarak grafikler üzerinde gösterilmiĢtir. ġekil 4.7 ve 

4.8’de görüldüğü gibi çeĢme ve kuyu sularının yağıĢlı ve kurak dönem pH değerleri 

yaklaĢık 5.5-7.5 aralığında değiĢirken, maden sahalarındaki yüzey sularında yağıĢlı 

dönemde 2.48-7.57 aralığında, kurak dönemde ise 2.71-4.38 aralığında değiĢmiĢtir.  

                    

               ġekil 4.7 : Maden sahalarındaki yüzey sularının pH-Eh iliĢkisi.  

        

            ġekil 4.8 : ÇeĢme ve kuyulardan alınan yeraltı sularının pH-Eh iliĢkisi. 

YağıĢlı dönemde en yüksek pH değeri (7.57) 15B no’lu örnek ve en düĢük pH değeri 

(2.48) 15A no’lu örnekte kaydedilmiĢtir. Her iki örnek de aslında aynı maden 

sahasında bulunmakta olup, 15B no’lu örnek, güncel yağıĢlar sonucu oluĢmuĢ mavi 

renkli-temiz su birikintisinden alınmıĢtır (ġekil 4.8). Bu su birikintisi kurak dönemde 
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kurumuĢ olduğu için örnekleme yapılamamıĢtır. 15A no’lu örnek ise uzun yıllardır 

var olan, daha yaĢlı, kırmızı renkli bir su birikintisinden alınmıĢtır (ġekil 4.9).  

 

                    ġekil 4.9 : 15A ve 15B no’lu örneklerin alındığı terkedilmiĢ  

                                       kömür/kil sahasındaki gölcükler. 

 

Ek-A ve Ek-B de verilen sahanın jeoloji ve drenaj haritalarından da görüleceği gibi 

bu örnek noktaları bölgedeki ana maden sahalarının dıĢında kalmaktadır. Ġstanbul-

ġile yolu kenarında Ģu an hiçbir faaliyet bulunmayan bu sahada, iki yıl öncesine 

kadar özel bir Ģirket kil üretimi yapmıĢtır. ġekil 4.10’da görüleceği gibi ocak kil, 

kömür ara katkılıdır ve sahada biriken su kırmızı renkte ve oldukça kirlenmiĢ bir 

haldedir. 15A ve 15B örneklerinin pH değerleri arasındaki fark, bölgedeki kömür 

oluĢumlarının yüzey sularında ciddi kirlenmelere yola açabileceğinin en net kanıtıdır.  

 
ġekil 4.10 : 15A ve 15B no’lu örneklerin alındığı kömür/kil  

           sahasının üretim aĢamasındaki görüntüsü. 
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Sahada en düĢük Eh (-38 mV) değeri de 15B no’lu örneğin alındığı yerden, en 

yüksek Eh değerleri ise 15A örneğinin alındığı su noktasının fiziksel görüntüsüne 

sahip, genelde kırmızı renklerde izlenen yaĢlı su birikintilerinden alınan 22 (228mV), 

23 (227 mV), 21 (225 mV), 15A (224 mV) ve diğer örneklerde ölçülmüĢtür. 22 no’lu 

örneğin alındığı yere ait görüntü ġekil 4.11’de verilmiĢtir. 

            

             ġekil 4.11: 22 no’lu örneğin alındığı kil/kömür sahasındaki gölcük. 

ÇeĢme ve kuyulardan alınan örneklerin en düĢük Eh değeri -29 mV (5 no’lu örnek, 

kuyu suyu) en yüksek Eh değeri ise 74 mV dur (27 no’lu örnek). ÇalıĢma alanındaki 

kuyu ve çeĢmelerden alınan örnekler içinde ikinci yüksek Eh değeri 28 no’lu örneğe 

aittir (61 mV). 27 ve 28 no’lu örneklerin alındığı çeĢmelerin suyu 21, 22, 23, 24, 25, 

ve 26 no’lu örneklerin alındığı maden sahalarından gelmektedir. Bunun bir sonucu 

olarak 26 ve 27 no’lu örneklerin pH değerleri, çeĢme ve kuyu suları için ölçülen en 

düĢük pH değerleri olup, sırasıyla 5.48 ve 5.72’dir. Saha genelinde pH dağılım 

haritası ġekil 4.12’de verilmiĢtir. Haritada konturların sık olduğu bölgeler düĢük pH 

değerlerinin ölçüldüğü yerlerdir. Bu bölgeler kömür sahalarıyla örtüĢmektedir; 

sahalardan uzaklaĢtıkça pH değerlerinin yükseldiği görülmektedir.  

TS266’ya göre içilebilir suların pH değerleri 6.5-9.2 arasında iken Eh için verilen bir 

aralık yoktur. WHO ise her iki parametre için de limit değer vermemiĢtir. Saha 

çalıĢmaları sırasında maden ocaklarında çalıĢan iĢçilerin, içme ve kullanma suyu 

ihtiyaçlarını bu çeĢmelerden karĢıladıkları gözlenmiĢtir. 
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ġekil 4.12: Saha geneline ait pH dağılım haritası (Ģeklin açıklaması için bakınız Ek- 

                   A Sahanın Jeoloji Haritası).  

4.3.1.3 Ġletkenlik (EC) 

Sularda çözünmüĢ iyonların toplamını ifade eden EC değerlerinin istatistiksel özeti 

Çizelge 4.2 ve Çizelge 4.3’te belirtilmiĢtir. YağıĢlı ve kurak dönem örnekleri 

arasında en yüksek EC değerleri sırasıyla 2850 µs/cm ve 4080 µs/cm olup, bu 

değerler 21 no’lu örneğe aittir. Bu örnek halen kil üretimi yapılan maden sahasındaki 

bulanık-kızılımsı kahve renkli su birikintisinden alınmıĢtır (ġekil 4.13). Maden 

sahalarından alınan yağıĢlı ve kurak dönem örnekleri arasında en düĢük EC değeri 

sırasıyla 204 µs/cm (24 no’lu örnek, yağıĢlı dönem) ve 783 µs/cm’dir (25 no’lu 

örnek, kurak dönem). Her iki örnek de faal kil sahalarında birikmiĢ, diğer 

birikintilere göre daha az bulanık ve daha açık renkli yüzey sularından alınmıĢtır 

(ġekil 4.14 ve ġekil 4.15). Maden sahalarında ölçülen EC değerlerinin, KeĢan kömür 

sahası sularıyla karĢılaĢtırıldığında biraz düĢük olduğu görülmektedir. Erarslan 

(2010) tarafından Küçükdoğanca (KeĢan) kömür sahası sularında yapılan ölçümlerde 

EC değerleri 1528-4470 µs/cm arasında ölçülmüĢtür.  
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          ġekil 4.13: 21 no’lu örneğin alındığı kil/kömür sahasındaki gölcük. 

 

           

          ġekil 4.14 : 24 no’lu örneğin alındığı kil/kömür sahasındaki gölcük. 
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             ġekil 4.15 : 25 no’lu örneğin alındığı kil/kömür sahasındaki gölcük. 

ÇalıĢma alanında sularda EC değerlerinin diğer kömür sahalarına göre düĢük 

olmasının nedeni, Bölüm 3’te de belirtildiği gibi sahada kil oluĢumlarının yaygın 

olmasıyla açıklanabilir. 

KeĢan bölgesinde kömürler çoğunlukla DaniĢment formasyonunun kumtaĢı 

seviyeleriyle ara katkılı olup, sahada kömür bantlarıyla ara katkılı kil hemen hemen 

çok azdır (Erarslan, 2010). Literatürde kil minerallerinin kristal yapılarının bir 

sonucu olarak güçlü iyon değiĢ-tokuĢ özelliğine sahip olduğu ve bu nedenle baĢta 

SO4 anyonu olmak üzere sulardaki ana anyon ve katyonları absorpladıkları 

bildirilmektedir (Aykol ve diğ, 1985). AĢağıdaki bölümlerde de görüleceği gibi su 

örneklerinde ölçülen diğer anyon ve katyon değerleri de emsal örneklere göre 

beklenilen değerlerin altında kalmıĢtır.  

ÇeĢme sularında yağıĢlı dönemlerde ölçülen EC değeri en düĢük 56 µs/cm (5 no’lu 

örnek), en yüksek 1346 µs/cm (16 no’lu örnek); kurak dönemde ise en düĢük 81.5 

µs/cm (1 no’lu örnek), en yüksek değer 803 µs/cm dir (14 no’lu örnek). EC için 

WHO ve TS266 tarafından herhangi bir limit değer belirtilmemiĢtir. 

Saha genelinde EC değerlerinin dağılımı ġekil 4.16’da verilmiĢtir. ġekilde görüldüğü 

gibi yüksek EC değerleri kömür sahalarının bulunduğu alanlarla örtüĢmüĢtür.  
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ġekil 4.16: Saha geneline ait EC dağılım haritası (Ģeklin açıklaması için bakınız Ek- 

                   A Sahanın Jeoloji Haritası). 

4.3.1.4 Tuzluluk (mg/lt NaCl) 

Bir kilogram suda karbonatlar okside, bromür ve iyodür klorüre dönüĢüp organik 

maddeler yükseltgendikten sonra 480 
o
C’de sabit tartımda elde edilen kütlenin gram 

olarak ağırlığına tuzluluk denir. Tuzluluk, suların iletkenliğinde önemli rol oynayan 

bir parametredir. WHO ve TS266 standartlarında tuzluluk için herhangi bir limit 

belirtilmemiĢtir. ÇalıĢma alanındaki kömür sahalarında bulunan NaCl değerleri 

yağıĢlı dönem için 97.1-1452 mg/lt arasında değiĢmekte olup, en yüksek değer EC 

değerlerinde olduğu gibi 21 no’lu örneğe, en düĢük değer ise 24 no’lu örneğe aittir. 

Kurak dönemde yapılan ölçümlerde suların tuzluluk değerleri 382-2110 mg/lt 

aralığında değiĢmekte olup en yüksek değer 21 no’lu örnekte, en düĢük değer 25 

no’lu örnekte ölçülmüĢtür. ÇeĢme ve kuyularda yapılan ölçümlerde ise NaCl 

değerleri yağıĢlı dönem için 41.9-354 mg/lt aralığında olup, en yüksek değer 11, en 

düĢük değer 28 no’lu örneğe aittir. Kurak dönemde yapılan ölçümlerde ise tuzluluk 

değerleri 37.6-345 mg/lt aralığında değiĢirken, en yüksek değer 11, en düĢük değer 1 

no’lu örneğe aittir. 
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Örneklerin tuzluluk değerleri EC değerlerine paralel olarak değiĢmiĢtir. Suların EC-

Tuzluluk iliĢkisi maden sahası, çeĢme, kuyu ve depo örneklerine göre ayrı ayrı 

diyagramda değerlendirilmiĢ ve ġekil 4.17 ve 4.18 verilmiĢtir.  

 

         ġekil 4.17 : Maden sahalarından alınan yüzey sularının NaCl-EC iliĢkisi. 

 

ġekil 4.18 : ÇeĢme ve kuyulardan alınan yer altı sularının NaCl-EC iliĢkisi. 

4.3.1.5 Asidite, Alkalinite ve ÇözünmüĢ Oksijen (DO) 

Suyun kuvvetli bir bazı belirli bir pH değerine kadar nötralize edebilme kapasitesine 

asidite, güçlü bir asidi nötr hale getirebilmesine alkalinite denir. Asidite, sulardaki 

mineral asitleri, asetik asit, karbonik asit, Fe, Al, SO4 gibi bileĢenlerle ilgilidir. 

Alkalinite ise sudaki karbonat, bikarbonat ve hidroksitlerin toplamıdır. 
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Asidite, alkalinite ve çözünmüĢ oksijen için WHO ve TS266 tarafından herhangi bir 

limit değer verilmemiĢtir. YağıĢlı ve kurak dönemde kömür sahalarında ölçülen en 

yüksek ve en düĢük asidite değeri sırasıyla 12.07 ve 21.3 mmol/lt olup 21 no’lu 

örneğe aittir. Her iki örnekleme dönemi için en düĢük asidite değeri 0.1 ve 0.4 

mmol/l t olarak 25 no’lu örneğe aittir.  

ÇeĢme ve kuyu sularında yağıĢlı dönemde ölçülen en yüksek asidite değeri 1.1 

mmol/lt (14 no’lu örnek), en düĢük değer 0.1 mmol/lt dir (2 no’lu örnek). Kurak 

dönemde çeĢme ve kuyu sularında ölçülen en yüksek asidite değeri 6.3 mmol/lt (30 

no’lu örnek), en düĢük değer 0.2 mmol/lt dir (28 no’lu örnek). 30 no’lu örnekte 

yağıĢlı dönem analizi yapılamamıĢtır.  

pH değerinin 4.5’in altında olduğu durumlarda alkalinite ölçümleri yapılamaz. Bu 

nedenle yağıĢlı dönemde maden sahalarında ancak 2 adet alkalinite ölçümü 

yapılabilmiĢ, ölçüm yapılabilen 15B no’lu örnekte alkalinite değeri 2.8 mmol/lt, 25 

no’lu örnek ise 0.5 mmol/lt olarak ölçülmüĢtür. YağıĢlı dönemde kuyu ve çeĢmelerde 

en yüksek alkalinite değeri 6.5 mmol/lt ile 14 no’lu örnekte, en düĢük değer 0.3 

mmol/lt ile 28 no’lu örnekte ölçülmüĢtür. Kurak dönemde maden sahalarında pH 

değerlerinin düĢük olması nedeniyle alkalinite ölçümü yapılmazken, kuyu ve 

çeĢmelerden alınan örneklerde en yüksek alkalinite değeri 8 mmol/lt ile 14 no’lu 

örnekte, en düĢük değer ise 0.4 mmol/lt ile 27 no’lu örnekte ölçülmüĢtür.  

ÇalıĢma alanında yağıĢlı ve kurak dönemde alınan tümü örneklerin asidite ve 

alkalinite değerlerinin örnek bazında değiĢim diyagramları ġekil 4.19 ve 4.20’de 

verilmiĢtir. ġekillerden görüleceği gibi maden sahalarından alınan örneklerin asidite 

değerleri alkalinite değerlerinden yüksekken, çeĢme ve kuyularda durum tam tersidir. 

Asidite değerlerinin maden sahalarında yüksek olması, pH‘nın düĢük olmasının 

doğal bir sonucudur. YağıĢlı dönemde kömür sahalarında en yüksek çözünmüĢ 

oksijen (DO) değeri 10.67 mg/lt olup 15A no’lu örneğe aittir. En düĢük değer ise 

8.59 mg/lt ile 23 no’lu örnekte ölçülmüĢtür. ÇeĢme, kuyu ve depolardan alınan 

örneklerde en yüksek çözünmüĢ oksijen değeri 446 mg/lt ile 20 no’lu çeĢme suyu 

örneğinde, en düĢük değer 0.81 mg/lt ile 11 no’lu depo suyu örneğinde ölçülmüĢtür. 

Kurak dönemde kömür sahalarında en yüksek çözünmüĢ oksijen (DO) değeri 4.51 

mg/lt olup 26 no’lu örneğe aittir. En düĢük değer ise 3.95 mg/lt ile 23 no’lu örnekte 

ölçülmüĢtür.  
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                   ġekil 4.19 : YağıĢlı dönem asidite-alkalinite dağılımı (mmol/lt). 

 

 

                    ġekil 4.20 : Kurak dönem asidite-alkalinite dağılımı (mmol/lt). 

ÇalıĢma alanına ait suların asidite, alkalinite ve çözünmüĢ oksijen dağılım haritaları 

hazırlanmıĢ ve ġekil 4.21, ġekil 4.22 ve ġekil 4.23’te gösterilmiĢtir.  Saha genelinde 

asidite değerlerinin dağılımı pH dağılımına az da olsa benzer çıkarken (ġekil 4.21), 
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alkalinite değerlerinin dağılımı çeĢme, kuyu ve depo sularının örneklendiği maden 

sahalarına uzak alanları temsil etmiĢtir (ġekil 4.22). ġekil 4.23’te görüldüğü gibi 

maden sahalarında çözünmüĢ oksijen miktarı beklenildiği gibi düĢük, maden 

sahalarından uzaklaĢtıkça yüksek çıkmıĢtır. 

 

ġekil 4.21:  Saha geneline ait asidite dağılım haritası (Ģeklin açıklaması için bakınız 

                    Ek-A sahanın jeoloji haritası).  

 

 

     ġekil 4.22:  Saha geneline ait alkalinite dağılım haritası (Ģeklin açıklaması için   

                         bakınız Ek-A sahanın jeoloji haritası). 
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ġekil 4.23:  Saha geneline ait çözünmüĢ oksijen dağılım haritası (Ģeklin açıklaması  

                    için  bakınız Ek-A sahanın jeoloji haritası). 

4.4 Suların Anyon ve Katyonları 

Ana anyon ve katyonları iki dönem halinde örneklenen suların analizleri yapılmıĢ, 

sonuçlarda sistematik bir azalma ya da artıĢ gözlenmemiĢtir. Bu nedenle yalnızca 

örnek sayısı da çok olan yağıĢlı dönemin analiz sonuçları dikkate alınmıĢtır. Tüm 

örneklerin ana anyon-katyon değerlerinin değiĢim diyagramı ise ġekil 4.24’te 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.24 : Tüm su örneklerinin ana anyon-katyon değerlerinin değiĢim diyagramı  

                      (mg/lt). 
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Su örneklerinin ana anyon ve katyon değerlerinin istatistiksel özeti suların Fransız 

sertliği cinsinden toplam sertlik değerleriyle birlikte Çizelge 4.4’te kömür sahaları, 

kuyu, çeĢme ve depo suları olarak ayrı ayrı verilmiĢtir. Çizelgede ayrıca, 

karĢılaĢtırma amaçlı olarak WHO ve TS266 limit değerleriyle birlikte KeĢan bölgesi 

yüzey ve yeraltı suyu örneklerinin ortalama değerleri de verilmiĢtir.  

4.4.1 Anyonlar 

4.4.1.1 Bikarbonat  (HCO3
-
) 

Suların ana anyonlarından olan bikarbonat değerleri alkalinite değerlerinden 

hesaplanarak bulunmuĢtur. Suların pH değerleri 4.5’u altında kaldığı için kömür 

sahalarında kurak dönemde alkalinite ölçülememiĢtir; yağıĢlı dönemde ise yanlızca  

15B ve 25 no’lu su noktalarında  ölçüm yapılabilmiĢtir. Hesaplanan HCO3 değerleri 

30.5 mg/lt ve 170.80 mg/lt olup, en düĢük değer 25 no’lu örneğe, en yüksek değer 

15B no’lu örneğe aittir. ÇeĢme ve kuyulardan alınan örneklerde yağıĢlı dönem HCO3 

değerleri 18.30-470 mg/lt arasında, kurak dönemde ise 24.40-61 mg/lt arasında 

değiĢmektedir ve sonuçlar maden sahasında ölçülen değerlerden yüksektir (ġekil 

4.21). Maden sahalarında suların HCO3 değerlerinin düĢük olmasında suların pH 

değerlerinin düĢük olmasının yanı sıra suların temas halinde olduğu litolojinin 

karbonat açısından fakir, kil ve killi birimler açısından zengin olması da belirleyici 

olmuĢtur. ÇeĢme ve kuyu suları,  iki örnek hariç (27 ve 28 no’lu örnekler), dolomit 

ve dolomitik kireçtaĢlarının yaygın olduğu Ballıkaya formasyonu ve kumtaĢı, siltaĢı, 

andezi, bazaltikandezit ve bazaltların yaygın olduğu Bozhane formasyonları içinde 

yeralmaktadır (bakınız Ek-A, çalıĢma alanının jeoloji haritası). Bikarbonatla ilgili 

WHO ve TS266 tarafından herhangi bir limit değer belirtilmemiĢtir.  

4.4.1.2 Nitrat (NO3
=
) 

Çizelge 4.3 incelendiğinde ölçülen NO3 değerlerinin düĢük olduğu ve değerlerinin 

0.05-8.04 mg/lt arasında değiĢtiği gözlenmiĢtir. En düĢük değer 18, en yüksek değer 

11 no’lu çeĢme suyu örneklerinde ölçülmüĢtür. Sonuçları ortalama bazında KeĢan 

bölgesi su sonuçlarıyla karĢılaĢtırdığımızda, KeĢan bölgesine ait değerlerden çok 

düĢük olduğu görülmektedir. Ölçülen nitrat değerlerin tümü WHO ve TS266 

tarafından verilen limit değerlerin de altında kalmıĢtır. Bu da suların nitrat açısından 

risk oluĢturmayacağını göstermektedir.   
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Çizelge 4.4 : ÇalıĢma alanındaki yağıĢlı dönem sularının anyon, katyon ve toplam sertlik değerlerinin istatistiksel özeti (mg/lt). 

 

TS266T: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS266MİV: Türkiye içme suyu standardı, maksimum izin verilen değer; WHO: Dünya Sağlık Örgütü, içme suyu 

standartları; 
1
:Erarslan (2010)’dan alınmıştır. 

  F Cl     NO3 SO4 HCO3  Ca Mg Na K 
  Top.Ser. 

(Fr
o
) 

                Kömür Sahalarından Alınan Su Örnekleri 

Minimum 0.21 7.38 0.67 68.76 30.5 10.29 2.77 6.87 0.92 3.71 

Maksimum 1.04 81.53 1.41 1862.81 170.8 253.73 44.51 93.84 6.29 81.67 

Ortalama 0.63 24.9 1.09 802.35 25.1625 120.73 23.5 29.46 3.43 38.86 

KeĢan
1 0.19 62.80 16.27 969.79 706.92       185.69 132.07      328.94         7.71      101.45 

                 Çeşme ve Kuyulardan Alınan Su Örnekleri 

Minimum 0.02 12.6 0.05 2.93 18.3 4.16 0.87 7.03 0.29 1.81 

Maksimum 0.12 316.27 8.04 32.16 396.5 98.42 31.27 182.59 5.34 32.11 

Ortalama 0.07 42.73 1.26 11.11 137.48 32.21 7.39 24.04 1.5 10.01 

KeĢan
1        0.35 46.98       89.70      125.04 540.58 92.14        82.63        63.04         2.67 57.46 

        Limit Değerler 

WHO 1.5 250 25 250  -   -  - 200 - - 

TS266T - 25 25 25  - 100 30 20 10 - 

TS266MĠV 1.5 600 50 250  - 200 50 175 12 150 
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4.4.1.3 Sülfat (SO4
=
) 

Suların ana anyonlarından olan SO4 değerleri 2.93-1862.81 mg/lt arasında 

değiĢmekte olup bu değerler maden sahalarında 68.76-1862.81 mg/lt arasındadır. 

SO4 değerlerinin maden sahalarında çok yüksek olması ġekil 4.21’de de açıkça 

görülmektedir. Bu sonuç maden sahalarında sülfür minerallerinin varlığını ve etkisini 

bir kez daha kanıtlamaktadır. Sırasıyla kuyu ve depo suyunu temsil eden 5 ve 11 

no’lu örneklerin SO4 değerleri TS266 tarafından tavsiye edilen 25 mg/lt limit 

değerini aĢmıĢtır; diğer örneklerde ölçülen değerler limit değerin altında kalmıĢtır. 

Bu sonuç kuyu ve çeĢme sularının SO4 açısından sakıncalı olmadığını 

göstermektedir.   

Maden sahalarından alınan örneklerin SO4 değerleri KeĢan bölgesi kömür sularıyla 

karĢılaĢtırıldığında KeĢan bölgesindeki sülfat oranının daha fazla olduğu 

görülmektedir. ÇeĢme ve kuyu suları karĢılaĢtırıldığında ise farkın çok daha fazla 

olduğu, KeĢan bölgesi çeĢme ve kuyu sularındaki sülfatın Avcıkoru bölgesindeki 

sulardan 11 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bunun sebebi, Avcıkoru 

bölgesinde kil ve killi birimlerin yaygın olması ve diğer iyonlarda olduğu gibi 

sülfatın da killer tarafından absorbe edilerek yeraltı sularına karıĢmasını engellemesi 

olabilir.  

4.4.1.4 Klorür (Cl
-
) 

ÇalıĢma alanında dönemde Cl değerleri genel olarak 7.38-316.27 mg/lt aralığında 

değiĢmektedir. Ölçülen en yüksek değer çalıĢma alanını doğusunda Sofular yolu 

üzerindeki çeĢmeden alınmıĢ olan 16 no’lu örneğe, en düĢük değer ise 26 no’lu 

örneğe aittir (ġekil 4.21).  

Kömür sahalarından alınan örneklerdeki Cl değerleri 7.38-81.53 mg/lt arasında 

değiĢmekte olup, diğer parametrelerde olduğu gibi killi  birimlerden dolayı değerler 

düĢüktür. 16 no’lu örneğe ait olup, WHO tarafından verilen limit değeri aĢmaktadır. 

Bu örnek Sofular yolu üzerindeki hayrat çeĢmeden alınmıĢtır. Örnek lokasyonu 

çalıĢma sahasının harita sınırları dıĢında kalmakta olup, akifer kayası Bozhane 

formasyonudur. 11, 15A, 15B, 16 ve 27 no’lu örneklerin de TS266 tavsiye edilen 

limit değer olan 25’i aĢtıkları belirlenmiĢtir, TS266 tarafından tavsiye edilen 

maksimum değer olan 600 mg/lt’i aĢan örnek bulunmamaktadır.  
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4.4.1.5 Florür (F)  

Ġnsanlar için en önemli flor kaynağı içme sularıdır. Bununla beraber yiyecekler ve 

solunum yoluyla da vücuda flor alınabilir. Flor, özellikle alkali ortamlarda kaynak 

kayaçlardan çözünüp taĢınarak toprakta ve yeraltı sularında birikir. Ġçme sularında en 

fazla 1.5 mg/lt flor bulunabileceği WHO tarafından belirtilmiĢtir. Bu değerin 

üzerinde F içeren sular insan sağlığı açısından ciddi riskler taĢımaktadır (Cooper ve 

diğ., 1990; Gray, 1994). Suda çözünmüĢ flor iyonlarının fazlalığı florozis hastalığına 

neden olmaktadır.  

Bölgedeki suların genelinde F değerleri 0.02-1.04 mg/lt aralığında değiĢmektedir. En 

düĢük F değeri 0.02 mg/lt ile 4 ve 12 no’lu örneklerde ortaya çıkmıĢtır. Bu örnekler 

Üvezli ve Avcıkoru köy merkezlerindeki çeĢmelerden alınmıĢtır. Maden sahalarında 

F değerleri 0.21-1.04 mg/lt aralığında değiĢmekte olup en yüksek F değeri 21 no’lu 

örnekte ölçülmüĢtür.  

Bölgede içme amaçlı kullanılan suların F değerleri 0.02 ile 0.12 mg/lt aralığında 

değiĢmekte olup, WHO ve TS266 tarafından verilen limit değerlerin altında 

kalmıĢtır.   

4.4.2 Katyonlar 

4.4.2.1 Kalsiyum (Ca) 

Suların ana anyonları Ca, Mg, Na ve K’dur. ÇalıĢma alanından yağıĢlı dönemde 

alınan örneklerin genelinde Ca değerleri 4.16-253.73 mg/lt aralığında değiĢmekte 

olup, en düĢük değer maden saha içerisinde bulunan 2 çeĢmeden biri olan 28 no’lu 

örneğe aittir. En yüksek değer ise kömür sahalarından alınan 21 no’lu örneğe aittir. 

Ca değerleri kömür maden sahalarında geniĢ bir aralıkta değiĢmekte olup bu aralık 

10.29-253.73 mg/lt dir. En yüksek Ca değerinin ölçüldüğü suyun yağıĢlı dönemde 

pH değeri 2.63, sıcaklığı ise 20
o
C’dir. Bu durum asitli suların ortamdaki Ca 

elementinin tümünü çözerek bünyesine aldığını ve Ca elementinin çökelmeyip, 

askıda kaldığını göstermektedir. Zira pH değeri 5.84 olan yüzey suyunda Ca değeri 

52.48 mg/lt olarak ölçülmüĢtür. Maden sahalarından alınan suların pH-Ca iliĢkisi 

ġekil 4.25’te gösterilmiĢtir. ġekilde görüldüğü gibi suların pH değerleri ile Ca 

değerlerinin arasında negatif yönde  kuvvetli bir iliĢki vardır. 
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                                          ġekil 4.25: Suların pH-Ca iliĢkisi. 

ÇeĢme, depo ve kuyulardan alınan örneklerde ise değerler 4.16-98.42 mg/lt 

aralığında değiĢmektedir. ÇeĢme ve kuyulardan alınan örnekler Ca değerleri TS266 

tarafından belirlenen limit değerlerinin altında kalmıĢtır. WHO, Ca için herhangi bir 

limit değer belirtmemiĢtir.  

4.4.2.2 Magnezyum (Mg) 

ÇalıĢma alanında suların Ca değerlerinde olduğu gibi Mg değerleri de düĢüktür ve  

0.87-44.51 mg/lt aralığında değiĢmektedir. En düĢük değer 1 no’lu örneğe ait olup, 

en yüksek değer ise kömür sahalarından alınan 21 no’lu örneğe aittir. ÇeĢme, depo 

ve kuyulardan alınan örneklerin Mg değerleri 0.87-31.27 mg/lt aralığında 

değiĢmektedir. WHO, içme sularında Mg için herhangi bir limit değer vermezken, 

TS266 için limit değer 50 mg/lt’dir. Alınan örneklerin hepsi bu limit değerin altında 

kalmıĢtır. 

4.4.2.3 Sodyum (Na) ve Potasyum (K) 

Örneklerde Na değerleri 6.87-182.59 mg/lt aralığında değiĢmektedir. En yüksek 

değer 16 no’lu örneğe, en düĢük değer ise kömür sahalarından alınan 26 no’lu örneğe 

aittir. Kömür sahalarından alınan örneklerin Na değerleri 6.87-93.84 mg/lt aralığında 

çeĢme ve kuyulardan alınan örneklerin değerleri ise 7.03-182.59 mg/lt aralığında 

değiĢmektedir. WHO tarafından verilen limit değerin aĢılmadığı görülmüĢ, bazı 
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örneklerin TS266 tarafından tavsiye edilen ve maksimum izin verilen limit 

değerlerini aĢtığı görülmüĢtür. 

Örneklerde K değerleri 0.29-6.29 mg/lt aralığında değiĢmektedir. En yüksek değer 

kömür sahalarından alınan 15B no’lu örnek, en düĢük değer 18 no’lu depo suyu 

örneğine aittir.  

Kömür sahalarından alınan örneklerde K değerleri 0.92-6.29 mg/lt aralığında 

değiĢirken, çeĢme ve kuyulardan alınan örneklerde 0.29-5.34 mg/lt aralığında 

değiĢmektedir. K için WHO tarafından bir limit değer belirlenmemiĢtir. TS266 

tarafından belirlenen limit değerlerin de aĢılmadığı görülmüĢtür.  

4.5 Suların Sertliği 

Suların sertliklerinin hesaplanmasında esas olarak Ca
2+

 ve Mg
2+

 iyonları dikkate 

alınmaktadır. Analiz edilen örneklerde suların sertlikleri Fransız sertliği cinsinden 

hesaplanmıĢtır (ġahinci, 1991).  

Çizelge 4.4’te görüleceği gibi suların sertlik değerleri 1.81-81.67 
o
F arasında 

değiĢmekte olup, bu değerler maden sahalarında 3.71- 81.67 
o
F, çeĢme ve kuyularda 

1.81-32.11
 o

F aralığında değiĢmiĢtir. WHO tarafından toplam sertlik için herhangi bir 

limit değer belirtilmemiĢtir. Değerler TS266 tarafından izin verilen maksimum limit 

değerleri aĢmamaktadır. 

4.6 Suların Schoeller-Ġçilebilirlik Diyagramındaki Konumu 

Bölgede çeĢme, depo ve kuyu suları çoğunlukla temizlik ve sulama, daha az oranda 

da içme amaçlı kullanılmaktadır. Bu nedenle çeĢme ve kuyulardan alınan örneklerin 

EC, sertlik, tuzluluk, Cl ve SO4 değerlerine göre Schoeller’in içilebilirlik 

diyagramları hazırlanmıĢtır (ġekil 4.26). ġekilde, örnekleme yapılan suların 16 no’lu 

örnek hariç diğerleri çok iyi kaliteli ve kaliteli sular sınıfına girmektedir.   
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ġekil 4.26: ÇeĢme, kuyu ve depo sularının Schoeller içilebilirlik diyagramındaki  

                     konumları. 

4.7 Suların Riverside ve Wilcox Kullanılabilirlik Diyagramlarındaki Durumu 

Suların tarımsal amaçlı kulanılıp kullanılmayacağını belirlemek için Riverside 

diyagramı kullanılmaktadır. Değerler birbirine yakın olduğu için çalıĢma alanına ait 

örneklerden sadece yağıĢlı döneme ait olanları Riverside diyagramına uygulanmıĢ ve 

sonuç ġekil 4.27’de verilmiĢtir. Diyagramda, çeĢme ve kuyulardan alınan örnekler 

yeĢil renk ile gösterilirken, sahalardan alınan yüzey suları turuncu renk ile temsil 

edilir. ÇeĢme ve kuyu suları ağırlıklı olarak C1-SI alanında yer alırken maden 

sahalarından alınan sular diyagramda çoğunlukla C3-S1 alanında yer  almıĢtır. C1-

S1, C2-S1, C3-S1 alanına düĢen sular her türlü sulamada, C4-S1, C3-S2 alanına 

düĢen sular bazı özel koĢullarda (toprağın yıkanması, tuza dayanıklı bitki seçimi 

gibi) kullanılabilir. C4-S2, C4-S3 alanına düĢen sular, sulamada kullanılamaz. 
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Sahalardan alınan örneklerden 21 no’lu örnek C4-S1 alanına, 15A no’lu örnek C4-S2 

alanına, 15B no’lu örnek C3-S2 alanına; 16, 22, 23, 26 no’lu örnekler C3-S1 alanına; 

11 no’lu örnek C2-S2 alanına; 17, 20, 25 no’lu örnekler C2-S1 alanına; 1, 2, 3, 4, 5, 

18, 24, 27, 28 no’lu örnekler C1-S1 alanına düĢmüĢlerdir. 

 

 ġekil 4.27 : YağıĢlı dönem maden sahası çeĢme, kuyu ve depo sularının   

                           Riverside diyagramındaki durumu 

Sulama amaçlı kullanılan suların sınıflandırılmasında Wilcox diyagramı da 

kullanılmaktadır. Benzer Ģekilde yağıĢlı dönemde alınan örnekler Wilcox 

diyagramına uygulanmıĢ ve diyagram ġekil 4.28’te gösterilmiĢtir.  

 

                             ġekil 4.28 : Suların Wilcox diyagramındaki durumu. 
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ġekilde yeĢil renk ile gösterilen örnekler kuyu ve çeĢmeleri alınan örnekleri, turuncu 

renk ile gösterilenler maden sahalardan alınan yüzey sularını temsil etmektedir.  

ġekil 4.27’deki dağılıma benzer olarak çeĢme ve kuyu suları çoğunlukla çok iyi-iyi 

sular alanında, maden sahalarındaki sular ise Ģüpheli ve kullanılmaz alanda yer 

almıĢlardır. Maden sahalarına ait olan ve pH değerleri diğer örneklere göre yüksek 

olan 25 no’lu örnek iyi-kullanılabilir, 24 no’lu örnek ise çok iyi-iyi sınıfında yer 

almıĢtır. 

4.8 Suların Ġz Element Ġçerikleri  

ÇalıĢma alanından yağıĢlı dönemde alınan 21 adet su örneği 72 elementi kapsayan 

paket program kapsamında Kanada ACME Laboratuvarı’nda, kurak dönemde alınan 

örneklerden ise bütçe yetersizliğinden dolayı ancak 11 adet su örneği Kocaeli 

Standart Laboratuvarları’nda analiz ettirilmiĢtir. Sonuçlar arasında önemli bir 

sistematik değiĢim olmadığı için suların iz element içerikleri yağıĢlı dönem sonuçları 

baz alınarak değerlendirilmiĢtir.  

Analiz edilen iz elementlerden sağlık açısından önemli olduğu WHO tarafından ifade 

edilen Al, As, Ba, Be, B, Br, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn, U, Zn 

değerlerinin ististiksel özeti Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Standartları tarafından 

verilen limit değerlerle birlikte Çizelge 4.5’te maden sahası ve çeĢme, kuyu ve depo 

suları için ayrı ayrı verilmiĢtir.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde maden sahalarından alınan su örneklerinin iz element 

sonuçlarının kuyu ve çeĢme sularından yüksek olduğu görülmektedir. Maden 

sahalarına ait örneklerde minimum ve maksimum değerler çıkartıldıktan sonra 

hesaplanan ortalama değerler yaklaĢık As’de 3, Cd’da 6, Cr’da 4, Co’da 270, Pb’da 

17, Ni’de 25, U’da 50, Al’da 400, Fe’de 20 bin kat daha büyüktür. Maden 

sahalarından alınan örnekler ile kuyu ve çeĢme sularının element içerikleri arasındaki 

fark ġekil 4.29’da verilen histogramda çok net görülmektedir. Ni, Co, Mn, Fe ve Al 

değerleri özellikle kömür sahalarında diğerlerinden çok yüksek olduğu için ayrı 

diyagramlarda değerlendirilmiĢtir (ġekil 4.30, 4.31, 4.32). Daha önce de belirtildiği 

gibi maden sahalarında kaydedilen iz element değerlerin tümü çok yüksek çıkmıĢtır. 

ġekil 4.30’da maden sahalarındaki suların Ni ve Co içeriklerinin diğer örneklere göre 

ne kadar yüksek olduğu görülmektedir. 
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                                                         Çizelge 4.5 : Suların YağıĢlı Dönem Ġz Element Ġçeriklerinin Ġstatistiksel Özeti (ppb). 

       Kömür sahalarından alınan örneklerin istatistiksel özeti        

  Al As Ba Be B Br Cd Cr Cu Fe Pb Mn Hg  Mo  Ni Sb Se Co U Zn 

Min 108 0.5 31.23 0.17 5 20 0.35 3.7 2.1 10 0.1 438.14 0.1 3.7 50.9 0.05 0.7 23.36 0.05 41.1 

Max 84744 4 138.79 32.73 84 623 13.09 62.9 566.5 111282 56 17898 0.1 4.8 807.6 0.08 6.4 624.9 27.77 2768 

Ort 30339 2,7 56,57 14,63 44 114 5,02 20,3 111,2 36824 17,0 4607,40 <0.1 4,2 430,4 0,07 6,0 263.9 9,85 954,4 

KeĢan
1
   8.11 1.76 50.29 0.14 2077.8 194.2  0.07 17  3.48 1210.8 0.17 167  0.1 2.08 20.3 0.11 2.02  0.94  4.09  12.2 

        Çeşme ve kuyulardan alınan örneklerin istatistiksel özeti        

Min 46 0.5 11.79 0.05 5 42 0.05 4.3 0.6 10 0.1 0.53 0.1 2.8 11.2 0.05 0.5 0.02 0.02 6.3 

Max 186 1.9 132.82 0.49 35 203 0.08 7.5 26.4 43 0.9 37.31 0.1 5.3 25.3 0.62 2.1 4.43 1.22 106.1 

Ort 71 1,0 41,06 0,17 12 81 0,07 5,2 3,6 22 0,2 8,13 <0.1 3,7 16,2 0,08 0,7 0.3 0,12 20,8 

KeĢan
1
  3.2 0.95 66.48 0.05  76.25 218.5  0.05 15.89 1.5  25.17 0.2 38.55  0.1 0.79 2.43 0.05 2.8 0.12 5.56 5.5 

           Limit değerler          

WHO 200 10 700  - 500  - 3 50 2000 300 10 50 1 70 20  - 10  -  - 5000 

TS266T 50  - 100  - 1000  -  -  - 100 50  - 20  -  -  -  -  -  -  - 100 

TS266MIV 200 50 300  - 2000  - 5 50 3000 200 50 50 1  - 50 10 10 -  - 5000 

1: 
Erarslan

 
(2010)’dan alınmıştır;

 
TS266T: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS266MİV: Türkiye içme suyu standardı, maksimum izin verilen değer; WHO: 

Dünya Sağlık Örgütü, içme suyu standartları 
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Bu sonuçlar Bölüm 3, ġekil 3.6’ da verilen kömür külü analiz sonuçlarıyla bire bir 

örtüĢmüĢtür. Örneğin kömür kül örneklerinde yapılan analizlerde Ni değerleri 63-

1048 ppm aralığında değiĢip, dünya ortalamasının 4 katı üstüne çıkarken, Co 

değerleri dünya ortalamasının  yaklaĢık 5 katıdır. Dolayısıyla maden sahalarındaki 

yüzey sularında ölçülen bu yüksek element değerlerinin killi birimlerden ziyade 

baskın olarak kömürlerden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Zira Bölüm 3, Çizelge 

3.6’da verilen kömür altı ve kömür üstü killerinin ilgili element içerikleri kömür külü 

içerikleriyle kıyaslanamayacak oranda düĢüktür.  

Maden sahası sularında ölçülen Fe, Mn, Al ve Si değerlerinin dağılımı ġekil 4.30, 

4.31 ve 4.32’de gösterilmiĢtir. Ni ve Co değerlerinde olduğu gibi kömür küllerinin 

Fe, Al ve Si değerleri de yüksektir (bakınız Bölüm 3, ġekil 3.4). Mn değerleri kömür 

külü örneklerinde Fe ve Al’a oranla düĢüktür; Mn için değerler kömür külünde 

%0.01-%0.16 MnO aralığında değiĢmiĢtir. Dolayısıyla suların Fe, Al, Si ve Mn 

değerleri de kömürlerden kaynaklı olarak yükselmiĢtir. 

Ortaya çıkan bu durum, kömür oluĢumlarının, suların pH, Eh değerlerinde olduğu 

gibi iz element içeriklerini de olumsuz yönde etkileyerek çevre sağlığı açısından risk 

oluĢturduğunu göstermektedir. 

 

ġekil 4.29 : YağıĢlı dönem su örneklerinin iz element dağılımı (ppb).                                                   
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      ġekil 4.30 : YağıĢlı dönem su örneklerinin Ni-Co içeriklerinin dağılımı (ppb). 

 

    ġekil 4.31 : YağıĢlı dönem su örneklerinin Fe-Mn içeriklerinin dağılımı (ppb). 

 

ġekil 4.32: YağıĢlı dönem su örneklerinin Al-Si içeriklerinin dağılımı (ppb). 



70 

 



71 

5. SULARIN KĠMYASAL BĠLEġĠMĠ ĠLE LĠTOLOJĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

VE SULARIN SINIFLANDIRILMASI 

Yeraltı suları normal koĢullarda yağıĢ sularıyla beslenir. Bu sular, akifer kayaçlara 

ulaĢmadan önce süzüldükleri ortamlarda iyon alıĢveriĢinde bulunurlar. Dolayısıyla, 

yeraltı sularının kimyasal bileĢimi, suların içinden geçip geldikleri akifer kayaçların 

mineralojik bileĢimi, akifer kayaçlarda suyun akıĢ koĢullarının ve suyun akiferdeki 

dinlenme süresinin bir fonksiyonudur (Freeze ve Cherry, 1979; Appelo ve Pastma, 

1993; Örgün ve diğ., 1995, 1996, 2004; Örgün 1997; Andreo ve Carrasco, 1999). 

 Kalsit, dolomit gibi karbonat ve jips, halit, kolamanit gibi evaporit grubu 

minerallerinin çözünmesi ve ayrıĢması hızla geliĢir ve suyun kimyasal yapısını 

önemli derecede değiĢtirir. Örneğin kireçtaĢı, mermer gibi yerkabuğunda çok yaygın 

bulunan ve karbonatlı mineraller açısından çok zengin olan kayaçların bozunup-

çözünmesi, suları Ca
+2

 ve Mg
+2

 açısından zenginleĢtirir. Dolayısıyla bu iki katyon, 

yeraltı sularında baskın katyonlar, açığa çıkan CO2 ve HCO3 da baskın anyondur.  

Yerkabuğunda yaygın olan bir diğer mineral grubu evaporitlerdir. Na, K, Ca, Mg 

gibi katyonlar ve SO4, Cl, B2O5 gibi anyonlar açısından çok zengin olan bu 

mineraller de sulu ortamda kolayca çözünerek, suyu bu katyonlar ve anyonlar 

açısından zenginleĢtirir. Dolayısıyla SO4 ve Cl da HCO3 gibi suların ana anyonları 

olarak kabul edilir. Kuvars gibi silikat grubu mineraller ise daha yavaĢ çözünür ve 

suyun kimyasal yapısı üzerinde daha az etkiye sahiptir. Bu nedenle Si miktarı, yer 

kabuğunda en fazla bulunan elementler arasında olmasına karĢın sularda normal 

koĢullarda K’dan azdır. Bu ve benzeri minerallerin çözünmesi ana iyonların yanı 

sıra, suların iz element miktarlarını da belirler. Bu miktarlar bazen Dünya Sağlık 

Örgütü gibi kuruluĢlar tarafından belirlenmiĢ limitlerin üzerine çıkarak ciddi çevre 

sorunlarına da neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı suların 

hidrojeolojik karakteristiklerini belirlemek için su-litoloji iliĢkisinin tanımlanması 

gereklidir. 
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5.1  Suların Kimyasal BileĢiminin Litolojiyle ĠliĢkisi 

ÇalıĢma alanında incelenen suların kimyasal bileĢimlerinin litolojiyle iliĢkisini oraya 

koymak için yağıĢlı dönem su örneklerinin ana katyon (Ca
+2

, Mg
+2

, Na
+
, K

+
) ve ana 

anyon (HCO3
-
, SO4

=
 ve Cl

-
) değerleri meq/l cinsinden hesaplanarak yarı-logaritmik 

Schoeller diyagramına uyarlanmıĢtır. Elde edilen sonuç maden sahaları için ġekil 

5.1’de; çeĢme, depo ve kuyular için ise ġekil 5.2’de verilmiĢtir. 

                 
                    

                   ġekil 5.1 : YağıĢlı dönemde maden sahası su örneklerinin yarı-  

                                      logaritmik Schoeller diyagramı 

ġekil 5.1’de katyon trendleri incelendiğinde, rCa
+2

, rMg
+2

, rNa
+
+K

+
 değerlerinin 

birbirine yakın olduğu, bununla beraber örneklerin katyon dizilimlerinin  

                    rCa> rMg >rNa+K (% 62.5) ve  rCa>rNa+K>rMg (%37.5)  

Ģeklinde olduğu görülmektedir. Bölüm 4.4’te de belirtilmiĢ olduğu gibi maden 

sahasında 15B ve 25 numaralı örnekler hariç, pH değerleri 4.5 ve altı olan sularda 

alkalinite ölçümü yapılamadığından HCO3 hesaplanamamıĢtır. 15B ve 25 nolu 

örneklerin anyon dizilimleri;  

                                      rSO4
= 

> rHCO3
- 
> rC1

-
  

Ģeklindedir. Bikarbonatı hesaplanamamıĢ örneklerde ise baskın olan anyon SO4 olup, 

dizilim rSO4
-
 > rCl

-
 Ģeklinde çıkmıĢtır. ÇalıĢma alanının içinde kaldığı bölgedeki 

hakim litoloji MeĢetepe Formasyonunun kömür arakatkılı kil, gevĢek tutturulmuĢ 

siltli-kumlu kil, killi kum ve az oranda çakıltaĢından oluĢan birimleridir. Ek-A’da 
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verilen sahanın jeoloji haritasında iĢaretlenen örnek noktalarından görüldüğü gibi 

maden sahalarının tamamı bu formasyon içinde yer almaktadır ve su örnekleri bu 

sahalardan alınmıĢtır. Normal koĢullarda bu formasyondan beslenen suların 

ülkemizden ve dünyadan örneklerinde olduğu gibi katyon ve anyon diziliminin 

aĢağıdaki gibi olması beklenirdi (ġahinci, 1991). 

 rCa
+2

 > rNa
+
+rK

+
>rMg

+2
 veya rNa

+
+rK

+
 > rCa

+2
> rMg

+2
 ve rC1

-
 > rSO4

=
 > rHCO3

-
   

 

Dolayısıyla ortaya çıkan katyon ve anyon dizilimleri MeĢetepe formasyonunun 

litolojik bileĢiminden çok, kömürlü birimlerden kaynaklanan asitli suların etkisi 

altında ĢekillenmiĢtir. Yukarıda da belirtilmiĢ olduğu gibi karbonatlı mineraller suda 

kolay çözünür ve suya karıĢır. Maden sahalarında yüzey suların pH değerleri Bölüm 

4.4’te tartıĢılmıĢtır; suların Ca değerleri pH değerinin düĢmesiyle artarken, pH 

değerleri yükseldikçe Ca değerleri düĢmüĢtür (bakınız Bölüm 4; ġekil 4.22). Bu 

koĢullarda asitli suların, ortamda mevcut tüm karbonatlı bileĢikleri çözerek suları Ca 

ve Mg açısından normalin dıĢında zenginleĢtirmiĢ olduğu ileri sürülebilir. SO4
= ‘

ün 

baskın anyon olması da sahada sülfür minerallerinin zengin olmasının bir sonucudur. 

 

ġekil 5.2 : ÇeĢme ve kuyu sularının yarı-logaritmik Schoeller diyagramı. 

ġekil 5.2’de verilen çeĢme, kuyu ve depo suyu örneklerinde üç farklı katyon ve tek 

bir anyon dizilimi ortaya çıkmıĢtır.  
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                      Katyon Dizilimi             Anyon Dizilimi                  

         rCa
+2

 > rNa
+
+K

+
 > rMg

+2
 (%57.2)                        rHCO3

-
 >rC1

-
 > rSO4

=
   

         rCa
+2

 > rMg
+2

 > rNa
+
+K

+
 (%21.4)                  

         rNa
+
+K

+
 > rCa

+2
> rMg

+2
 (%21.4)                

ÇeĢme ve kuyu suları sahanın güneyinde yüzeyleyen Bozhane ve Ballıkaya 

formasyonları içinde yer almaktadır (Ek-A). Bozhane Formasyonu, konglomera 

seviyesi ile baĢlar, üste doğru çakıllı kumtaĢları, kum-silt, silttaĢı, çamurtaĢı, üste 

doğru kumtaĢı-çamurtaĢı ardalanması baskın hale gelir. Ġstifin en üst kesiminde, 

kumtaĢı-çamurtaĢı ardalanması içerisinde andezit, bazaltik andezit bileĢimli volkanik 

blokların ara seviyeler olarak katılır. Üste doğru andezitik ve bazaltik andezitik 

bileĢimli lavlar yaygınlaĢır. Bu formasyonda 3 çeĢme, 2 depo suyu ve 2 kuyu suyu 

örneklenmiĢtir. 5 adet su örneği ise çalıĢma alanının en güneyinde çok küçük bir 

alanda yüzeyleyen ve dolomit ve dolomitik kireçtaĢları ile temsil edilen Ballıkaya 

formasyonu içindeki çeĢmelerden alınmıĢtır. 2 adet su örneği ise MeĢetepe 

formasyonu içinden beslenip-boĢalan çeĢmelerden alınmıĢtır. Ballıkaya 

formasyonundan alınan örnekler baĢta olmak üzere Ca
+2

’un baskın katyon olması, 

Mg
+2

‘un
 
üç örnekte Na+K’dan büyük olması formasyonun zengin litolojik çeĢitliliği 

ile tamamen örtüĢmektedir. rNa
+
+K

+ 
> rCa

+2 
> rMg

+2
 katyon dizilimi ise volkanik 

birimlerin yaygın olduğu Bozhane formasyonundan gelen suları temsil etmektedir.  

5.2 Suların Sınıflandırılması 

Piper üçgen diyagramı, suların sınıflandırılmasında kullanılan en yaygın 

yöntemlerden biridir. Diyagramda, anyon ve katyonlar mg/l cinsinden değerlendirilir. 

HCO3 değerlerinin ölçülememiĢ olması nedeniyle maden sahası suları hariç 

tutulmuĢtur. Kuyu ve çeĢme suları için hazırlanan Piper diyagramları ġekil 5.3’te 

verilmiĢtir. ġekilde katyon dağılımları incelendiğinde, yarı-logaritmik Schoeller 

diyagramında ortaya çıkan üç farklı katyon dizilimine paralel olarak örnekler 

üçgende Ca ve Na+K’un yüksek olduğu alanlarında dağılmıĢtır. Bu dağılıma göre 

sular üç farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 

                  1- Ca oranı yüksek (Na+K)’lu sular  

                  2-Ca- (Na+K)’lu sular  

                  3-(Na+K) oranı yüksek kalsiyumlu sular 
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ġekil 5.3 : Piper üçgen diyagramında suların sınıflaması. 

Anyon değerlerine göre çizilen anyon üçgeninde örnekler HCO3 ve Cl değerlerinin 

yüksek olduğu alanlara dağılmıĢtır. Buna göre sular dört farklı gruba ayrılmaktadır. 

Bunlar: 

             1-Karbonat oranı yüksek sular 

             2-Karbonat oranı yüksek klorürlü sular 

             3-Karbonatlı-Klorürlü sular 

             4-Klorür oranı yüksek karbonatlı sular 

 

Sular diyagramın paralel kenar kısmında ise karbonat olmayan sertliği %50’den fazla 

olan sular (CaSO4, MgSO4, CaCl, MgCl), karbonat olmayan alkalinitesi %50’den 

fazla olan sular (NaCl, KCl, Na2SO4, alkaliler ve güçlü asitler egemen) ve iyonların 

hiçbiri %50’yi geçmeyen karıĢık sular sınıfında yer almıĢtır.  

Piper Diyagramında ortaya çıkan bu dağılım yarı-logaritmik Schoeller 

Diyagramındaki katyon - anyon trendleri ile uyumlu olarak bölgenin karıĢık / zengin 

litolojik çeĢitliliği ile örtüĢmektedir. 
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6. TARTIġMA, ÖNERĠLER VE SONUÇ 

TARTIġMA 

ġile ilçesine bağlı köylerde içme, temizlik ve sulama suyu ihtiyacı büyük oranda 

çeĢmeler ve kuyular vasıtasıyla yeraltı sularından karĢılanmaktadır. Avcıkoru 

bölgesinde geçmiĢte kömür, günümüzde ise kil üretimi yapılan maden sahalarının 

yeraltı ve yüzey sularına etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢma kapsamında, bölgenin 

yeraltı sularının fizikokimyasal özellikleri, su-kömür-kil etkileĢimi temelinde kömür 

ve killerden elde edilen mineralojik ve kimyasal verilerle değerlendirilmiĢ, sonuçlar 

tartıĢma ve önerileriyle birlikte aĢağıda verilmiĢtir. 

- ÇalıĢma alanında maden sahaları Geç Oligosen-Erken Miyosen yaĢlı MeĢetepe 

formasyonu içinde yer almaktadır. ÇalıĢma alanında en geniĢ alanı kaplayan ve 

kiltaĢı, silttaĢı, kumtaĢı, çakıltaĢı ardalanmasından oluĢan bu birim, dere ve akarsu 

çevrelerinde gözlenen ayrık, kil boyutundan çakıl boyutuna kadar değiĢen çeĢitli 

malzemelerden oluĢan alüvyonlarla beraber yarı gözenekli-taneli akifer ortam 

özelliğine sahiptir. Avcıkoru köyü sahanın güneyinde yer alan çoğunlukla 

volkanoklastik birimlerden oluĢan Bozhane formasyonu içinde, diğer bir yerleĢim 

alanı olan Üvezli köyü ise dolomit ve dolomitik kireç taĢlarından oluĢan Ballıkaya 

formasyonu içinde yer alır. Ballıkaya ve Bozhane formasyonlarının düĢük verimli/ 

çatlaklı kaya ortam akiferi niteliğindeki kayaçlardan boĢalan ve çeĢmeler ve kuyular 

vasıtasıyla kullanılan yeraltı suları, köylerde yaĢayan halkın en önemli içme suyu, 

temizlik ve sulama suyu kaynaklarındandır.  

- ÇalıĢmada kurak ve yağıĢlı dönemi temsilen toplam 42 örnek alınmıĢtır. Bunlarda 

22 adedi yağıĢlı dönemi 20 adedi ise kurak dönemi temsil etmektedir. Maden 

sahalarından aynı noktalardan yağıĢlı dönem 8, kurak dönemde 7 yüzeye suyu örneği 

alınmıĢtır. Kömür-kil-su etkileĢimini ortaya koymak için su örneklemesi yapılan 7 

faklı maden sahasından toplam 10 kömür, 9 da kil örneği alınmıĢtır. Kil örneklerinin 

3’ü kömür üstü kili diğerleri kömür altı kili örnekleridir.  
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- ÇeĢmelerin çoğu musluklu olduğu için debi ölçümü yapılamamıĢtır. YağıĢlı ve 

kurak dönem debi ölçümü yapılabilen tek hayrat çeĢmede değerler düĢüktür ve yazın 

2lt/20 sn, kıĢın 2lt/14 sn olarak ölçülmüĢtür.  

- ÇalıĢma alanında iki kuyuda yağıĢlı ve kurak dönemleri temsilen yeraltı suyu 

seviyesi ölçümü yapılabilmiĢtir. Yeraltı suyu seviyesi yağıĢlı dönemde sırasıyla 0.48 

m ve 18.8 m iken, kurak dönemde 2.69 m ve 47.6 m seviyelerine düĢmüĢtür. Bu 

sonuç da yazın az yağıĢ alan bölgede su ihtiyacının önemli oranda yeraltı sularından 

karĢılandığını göstermektedir. 

 - Ġncelenen kömür örneklerinin nem, kül ve toplam kükürt oranlarının KeĢan ve 

Çan bölgesi kömürlerinden yüksek, uçucu madde miktarı, sabit karbon ve kalorifik 

değerlerinin ise Çan bölgesi kömürlerine benzer olduğu ortaya konmuĢtur. Örnekler 

bu özellikleriyle linyit ve alt bitümlü kömürler sınıfında yer almıĢtır.  

- Kömürlerin toplam kükürt değerleri % 1.69 - %17.57’dir (ort. %3.97; minimum ve 

maksimum değerler hariç tutularak). Bu değer Çan bölgesi kömürlerinde %2.73, 

KeĢan bölgesi kömürlerinde ise %2.02’dir. Bu sonuç, Avcıkoru bölgesinde 

kömürlerin kükürt içeriğinin çevre sağlığı açısından risk taĢıdığının kanıtlarından biri 

olarak dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.  

- Kömürlerin ana ve iz element analizleri, standartlara uygun olarak elde edilen 

küllerde ICP-MS yöntemiyle yapılmıĢtır. Kömür külünün ana bileşenleri olan SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, CaO ve MgO değerleri KeĢan ve Çan bölgesi kömür sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılmıĢ. Buna göre Al2O3 ve Fe2O3 içerikleri her iki bölge değerlerinden 

yüksek, CaO ve MgO değerleri KeĢan bölgesinden düĢük, Çan bölgesinden yüksek 

çıkmıĢtır. SiO2 değerleri KeĢan bölgesi kömür küllerinden düĢük, Çan bölgesinden 

ise yaklaĢık 5 kat yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuç Avcıkoru bölgesinde kömürlerin silis 

içeriği yüksek killi birimlerle aynı havzada çökelmesinin bir sonucu olarak 

değerlendirilmiĢtir.  

- Benzer karĢılaĢtırma kömür külünün iz element sonuçları için de yapılmıĢtır. 

Buna göre As, Cd, Co, Ni, Pb, Se, Th, U ve V değerleri, Çan ve KeĢan bölgesi kömür 

küllerinin ortalama değerlerinin bir kaç kat üzerindedir. As, Cd, Co, Ni, Th, U ve V 

değerlerinin, dünya kömür külü ortalama iz element değerlerinin de üzerinde olduğu 

ortaya konmuĢtur. MeĢetepe formasyonu içinde kömürler ardıĢımlı halde bulunan 

killer, Üst Kretase yaĢlı volkaniklerin ayrıĢma ürünleri olup, bölgede kömüraltı killer 
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in-situ, kömür üstü killer ise sedimanter killer olarak sınıflandırılmıĢtır (Yeniyol, 

1984 ve Yılmaz, 1994). Üst Kretase volkanizmasının ürünleri, bölgedeki Neojen 

sedimantasyonunun en önemli kaynağı olarak, havzada kömür oluĢumlarını da 

etkilemiĢ olmalıdır. Dolayısıyla kömürlerin ana ve iz elementlerinin en önemli 

kaynağı Üst Kretase yaĢlı andezit, bazalt, bazaltik andezit bileĢimli kayaç, tüf ve 

lavlar olabilir. ÇalıĢma alanında Bozhane formasyonu içinde Melen Projesi 

kapsamında açılan tünel kazısından alınan 2 volkanik kayaç örneği mineralojik 

olarak incelenmiĢ ve örneklerin andezit bileĢiminde olduğu belirlenmiĢtir. Bölgede 

volkanizma - kömür kimyası iliĢkisinin bağımsız bir çalıĢmada incelenmesi önerilir.  

- Avcıkoru bölgesindeki kömürler, toplam kükürt değerlerinde olduğu gibi baĢta As, 

Cd, Co, Ni, Pb, Se, Th ve U gibi canlılar için son derece tehlikeli element içerikleri 

bakımından da çevre açısından çok ciddi risk oluĢturmaktadır. MTA tarafından 1984 

yılında yapılan çalıĢmalarda Avcıkoru bölgesinde muhtemel kömür rezervinin 

6.282.000 ton olduğu ortaya konmuĢtur. Bu rezervin bir kısmı 1990’lı yılların sonuna 

kadar üretilmiĢ olmalıdır. Ancak iz element ve toplam kükürt içerikleri açısından bu 

kömürlerin kullanılması kesinlikle engellenmelidir.  

- Kömür altı ve kömür üstü killerinin ana ve iz element analizleri sonucunda, killerin 

ana element bileĢenlerinin SiO2 (maksimum %74.51), Al2O3 (maksimum %29.87) ve 

Fe2O3 (maksimum %5.9) olduğu, bunların kömür kül örneklerinin ana element 

bileĢimleriyle büyük bir benzerlik gösterdiği ortaya konmuĢtur. Ġz element analizleri 

sonucunda kömür küllerinde As, Ni, Co, Pb, Th, U ve V değerlerinin yüksek olduğu, 

Cd, Hg, Pb, Th, U ve V değerlerinin de KeĢan bölgesi killerinin ortalamasını geçtiği 

ortaya konmuĢtur. 

- Kil analizlerinden elde edilen bir diğer sonuç da iz elementlerin özellikle kömür altı 

killerinde zenginleĢtiğinin ortaya konmasıdır. Örneğin 1 nolu örnekte; kömür üstü 

kilde ve kömür altı kilde sırasıyla As değeri 1.4 ppm’ den 19.7 ppm’e, Ni 6.3 

ppm’den 43.4 ppm’e, Pb 20.5 ppm’den 32.9 ppm’e yükselmiĢtir. Günümüzde 

Avcıkoru bölgesinde önemli miktarda kil üretimi yapılmakta ve seramik üretiminde 

kullanılmak üzere, iç ve dıĢ piyasaya satılmaktadır.  Ortaya çıkan bu sonuçlar, 

özellikle kömür altı killerinin kullanımı sırasında, killerin iz element içeriklerin göz 

önünde bulundurulması gereğini ortaya koymuĢtur.  
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- Birer adet kömür altı ve kömür üstü kil örneğinin XRD analizleri yapılmıĢ ve 

kömür altı kilinin kaolen, kömür üstü kilinin ise simektit bileĢiminde olduğu ortaya 

konmuĢtur.  

- ÇalıĢma kapsamında suların sıcaklık, pH, Eh, EC, tuzluluk, çözünmüş oksijen, 

alkalinite ve asidite değerleri arazide ölçülmüĢtür. Maden sahası yüzey sularında 

ölçülen değerlerin tümü çeĢme, kuyu ve depo sularından farklı çıkmıĢtır. Bu 

parametreler içinde en önemlisi kuĢkusuz maden sahalarında AMD oluĢumunu 

belirleyen temel parametre olduğu için pH değerleridir. pH değerleri maden sahası 

yüzey sularında çok düĢüktür; örneğin kurak dönemde 2.71-4.38 aralığında 

değiĢmiĢtir. ÇeĢme kuyu ve depolarda ölçülen pH değerleri yüksek olup, değerler 

5.48-7.48 arasında değiĢmiĢtir; en düĢük değerler yine maden sahası içinde bulunan 

iki çeĢmede sırasıyla 5.48 ve 5.72 olarak ölçülmüĢtür. Yüksek pH değerler ise maden 

sahasından uzakta Bozhane formasyonundan beslenip-boĢalan kuyu ve çeĢmelerde 

ölçülmüĢtür. Bu sonuç, maden sahalarını bölgede yeraltı sularını etkilediğine dair 

önemli bir kanıttır. 

- Maden sahalarındaki yüzey ve yeraltı sularında pH değerlerinin düĢük çıkmasının 

nedeni, sahadaki kömürlerin toplam kükürt içeriği, dolayısıyla sülfur minerali 

içeriklerinin yüksek olmasının bir sonucudur.  

Yapılan minerolojik incelemeler sonucunda kömürlerin yer yer yüksek miktarda pirit 

minerali içerdiği ve pirit miktarının %0,5’den %6’ya kadar değiĢtiği ortaya 

konmuĢtur. Sahada düĢük pH değerlerinin tümü pirit içeriğinin yüksek olduğu kömür 

örneklerinin alındığı sahalarda ölçülmüĢtür. 

- pH değerleriyle uyumlu olarak maden sahası yüzey sularının asidite değerleri 

yüksek, alkaliniteleri düĢük çıkmıĢtır.  

- Bir örnek hariç, maden sahalarında Eh değerleri pH değerlerinin düĢük olmasına 

uyumlu olarak yüksek çıkmıĢtır. Örneğin kurak dönemde değerler 148-244 mV 

arasında değiĢmiĢtir.  

- Maden sahası yüzey sularında EC değerlerinin, KeĢan bölgesi kömür sahası 

sularıyla karĢılaĢtırıldığında düĢük olduğu ortaya çıkmıĢtır. Sulardaki toplam iyon 

miktarına karĢılık gelen EC değerinin ortalama bazında düĢük olması bölgede killi 

birimlerin yaygın olmasıyla açıklanmıĢtır. Suların ana katyonlarının kaynağı 

olabilecek killerin Ca, Mg, Na ve K değerlerinin düĢük, buna karĢın SiO2, Al2O3 ve 
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Fe2O3 yüksek olduğu ortaya konmuĢtur. Ayrıca killerin güçlü absorbsiyon 

yetenekleri nedeniyle sulardaki anyon ve katyonları hızla bünyelerine toplamıĢ olma 

olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira suların SO4
=
 ve Cl

-
 gibi ana anyon 

değerleri de KeĢan kömür bölgesi sularının değerlerinden düĢüktür. 

- Maden sahası sularında pH değerlerinin düĢük olması nedeniyle alkalinite ölçümü 

yapılamamıĢ ve suların HCO3 değerleri hesaplanamamıĢtır. 

- pH, EC, DO, asidite ve alkalinite değerleri için kontur haritaları hazırlanmıĢ, 

konturların dağılımı kömür sahalarının bulunduğu alanlarla uyumlu çıkmıĢtır. 

- Saha genelinde suların NO3 ve F değerleri düĢük çıkmıĢtır. Ġçme amaçlı kullanılan 

sularda, değerler WHO tarafından verilen limit değerlerin altında kalmıĢtır. 

- Suların sertlik değerleri 1.81-81.67 
o
F arasında değiĢmekte olup, bu değerler 

maden sahalarında 3.71- 81.67 
o
F çeĢme ve kuyularda 1.81-32.11

 o
F aralığındadır.  

- ÇeĢme ve kuyulardan alınan su örnekleri, EC, sertlik, tuzluluk, Cl ve SO4 

değerlerine göre Scholler’in içilebilirlik diyagramlarında çok iyi kaliteli ve kaliteli 

sular sınıfında yer almıĢtır. 

- Riverside diyagramında çeĢme, kuyu ve depo suları her türlü sulamada 

kullanılabilir sular sınıfında yer almıĢlardır. Maden sahalarından alınan sular 

diyagramda geniĢ bir alana yayılmıĢ bir kısmı bazı özel koĢullarda sulama amaçlı 

kullanılabilir, bir kısmı kullanılamaz bir kısmı da her türlü sulamada kullanılabilir 

sular sınıfına girmiĢtir.  

- Sulama amaçlı kullanılan suların sınıflandırılmasında kullanılan Wilcox 

diyagramında maden sahalarındaki sular Ģüpheli ve kullanılmaz alanda yer 

almıĢlardır.  

- Suların iz element analiz sonuçları değerlendirilmiĢ, buna göre iz element 

değerlerinin tümü maden sahası sularında çeĢme, kuyu ve depo sularına göre çok 

yüksek çıkmıĢtır. Örneğin bu fark As’de 3, Cd’da 6, Cr’da 4, Co’da 270, Pb’da 17, 

Ni’de 25, U’da 50, Al’da 400, Fe’de 20 bin kattır. Maksimum değerlere yakın 

değerlerin tümü, pirit ve toplam kükürt içeriği yüksek kömür sahalarında, pH 

değerleri düĢük, Eh değerleri yüksek sulara aittir. Maden sahasında bulunan iki 

çeĢme suyunda, bu grup suların en yüksek Mn, Cd, Ni ve Al değerleri ölçülmüĢtür; 

diğer iz element değerleri de ortalamanın üzerinde kalmıĢtır.  
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- Suların kimyasal bileşimlerinin litolojiyle ilişkisini tanımlamak için kullanılan 

yarı-logaritmik Schoeller diyagramında maden sahalarından alınan örneklerin katyon 

dizilimleri rCa>rMg>rNa+K (%62.5) ve rCa>rNa+K>rMg (%37.5) Ģeklinde 

çıkmıĢtır. Bu suların düĢük pH değerlerinden dolayı alkaliniteleri ölçülememiĢ, 

HCO3 değerleri de dolayısıyla hesaplanamamıĢtır. Bu örneklerde ölçülen anyonların 

dizilimi ise rSO4
-
 > rCl

-
 Ģeklinde çıkmıĢtır. Bu dizilimler literatürde kil, marn, Ģeyl 

gibi birimlerden gelen suların iyon dizilimlerinden farklı olup, bu durumun maden 

sahasında yüzey sularında iyon dizilimlerinin MeĢetepe formasyonunun litolojik 

bileĢiminden çok, kömürlü birimlerden kaynaklanan asitli suların etkisi altında 

ĢekillenmiĢ olabileceği sonucuna varılmıĢtır.   

- Maden sahası sularının HCO3 değerleri olmadığı için suların sınıflamasında 

kullanılan Piper Üçgen Diyagramı’nda değerlendirilmemiĢlerdir. Kuyu, çeĢme ve 

depo suları ise yarı-logaritmik Schoeller diyagramında ortaya çıkan üç farklı katyon 

dizilimlerine paralel olarak katyon üçgeninde Ca ve Na+K alanlarında dağılmıĢtır. 

Bu dağılıma göre sular üç farklı gruba ayrılmıĢtır. Bunlar;                  

1- Ca oranı yüksek (Na+K)’lu sular 

2- Ca- (Na+K)’lu sular 

3- (Na+K) oranı yüksek kalsiyumlu sular  

Anyon değerlerine göre çizilen üçgen diyagramda ise örnekler HCO3 ve Cl 

değerlerinin yüksek olduğu alanlara dağılmıĢtır. Buna göre de sular dört farklı gruba 

ayrılmıĢtır. Bunlar: 

1- Karbonat oranı yüksek sular 

2- Karbonat oranı yüksek klorürlü sular 

3- Karbonatlı-Klorürlü sular 

4- Klorür oranı yüksek karbonatlı sular 

 

Sular diyagramın paralel kenar kısmında ise karbonat olmayan sertliği %50’den fazla 

olan sular (CaSO4, MgSO4, CaCl, MgCl), karbonat olmayan alkalinitesi %50’den 

fazla olan sular (NaCl, KCl, Na2SO4, alkaliler ve güçlü asitler egemen) ve iyonların 

hiçbiri %50’yi geçmeyen karıĢık sular sınıfında yer almıĢtır.  
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Piper Diyagramında ortaya çıkan bu dağılım yarı-logaritmik Schoeller Diyagramında 

ki katyon – anyon trendleri ile uyumlu olarak bölgenin karıĢık / zengin litolojik 

çeĢitliliğinin bir sonucu olarak değerlendirilmiĢtir. 

ÇeĢme, kuyu ve depo suları için üç farklı katyon ve bir anyon dizilimi ortaya 

çıkmıĢtır. Dizilimler aĢağıda verilmiĢtir.  

                     Katyon Dizilimi                        Anyon Dizilimi                  

         rCa
+2

 > rNa
+
+K

+
 > rMg

+2
 (%57.2)                        rHCO3

-
 >rC1

-
 > rSO4

=
   

         rCa
+2

 > rMg
+2

 > rNa
+
+K

+
 (%21.4)                  

         rNa
+
+K

+
 > rCa

+2
> rMg

+2
 (%21.4)                

 

Bu iyon dizilimleri suların içinden geçip-geldikleri Bozhane ve Ballıkaya 

formasyonlarının litolojik bileĢimleriyle örtüĢmüĢtür.  

 

ÖNERĠLER 

Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alandaki jeolojik birimlerin özelliklerine bağlı 

olarak kapanıĢ sonrası ve hatta iĢletme sırasından baĢlayarak açığa çıkabilen asit 

maden drenajı sorunu, çevre ve su kaynaklarının kalitesi ile bu kaynaklarla bağlantılı 

tüm kullanıcılar için risk yaratabilmektedir. Bu risklerle bağlantılı çevresel ve yasal 

yükümlülükler, etkilenen jeolojik birimlerin özelliklerine bağlı olarak maden 

kapanıĢı veya rehabilitasyonu sonrasında çok uzun süreli önlemleri gerekli 

kılabilmektedir. Alınması gereken önlemler; pasa yönetimi ve kontrollü pasa 

depolama koĢullarının izlenmesi, sızıntı suları veya açık ocak göletinin sürekli olarak 

aktif ve pasif arıtım yöntemleri, depo alanları veya rehabilitasyon yüzeylerinin tam 

izolasyonunu sağlayacak geçirimsiz malzeme kullanımı, ağaçlandırma gibi 

yöntemlerden oluĢmaktadır. 

Aktif arıtma, esas itibariyle bir alkali kimyasal madde yardımıyla önce drenaj 

çözeltisini nötrleĢtirme, daha sonra metalleri çöktürme (presipitasyon) iĢlemidir. Bu 

amaçla kullanılacak kimyasalların seçimi teknik ve ekonomik etmenlere bağlıdır. 

Drenaj hacmi, asidite seviyesi, çözeltideki metal konsantrasyonu ve türü, askıda ve 

çözünmüĢ katı mevcudiyeti ve baĢlangıç pH değeri gibi drenaj çözeltisinin geliĢtiği 

ortama bağlı olarak kazandığı kimyasal ve fiziksel yapı dıĢında, gerekli kimyasal 

oranlar ve doğal ortama verilecek suyun niteliği teknik faktörlerdir. Ayrıca 
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kimyasalların maliyeti, ekipman durumu, tesis ömrü, iĢçilik ve risk faktörü ekonomik 

açıdan belirleyici rol oynamaktadır. 

Kimyasal ilave gerektirmemesi sebebiyle aktif arıtmaya alternatif olarak geliĢtirilen 

pasif arıtma yöntemi, düĢük maliyet, iĢletme ve bakım basitliği gibi nedenlerle 

giderek yaygınlaĢmaktadır. Uygulanan baĢlıca pasif arıtma sistemleri; doğal ve suni 

bataklıklar, anoksik kireçtaĢı drenleri, ardıĢık alkali üreten sistemler, kireçtaĢı 

havuzları ve açık kireçtaĢı kanallarıdır. Bu sistemlerden beklenen, metallerin 

indirgenme veya yükseltgenme reaksiyonlarıyla kimyasal anlamda çöktürülerek 

sudan uzaklaĢtırılması ve suyun pH değerinin söz konusu ortamdaki canlıların 

yaĢamlarını etkilemeyecek seviyeye yükseltmesidir.  

Basitlikleri, verimleri ve düĢük maliyetleriyle aktif arıtmaya karĢı etkin bir seçenek 

olan pasif arıtma sistemleri henüz yenidir. Mevcut durumda, proses 

mekanizmalarının henüz anlaĢılamamıĢ olması ve araĢtırma sürecinin devam etmesi 

nedeniyle iĢletme sahipleri pasif sistemlere karĢı mesafeli durmaktadır. AMD 

sorunun yaĢandığı kapatılmıĢ ocaklar için yakın gelecekte en etkili çözümün pasif 

sistemler olduğu düĢünülmektedir. 

Uzun yıllar Marmara bölgesinin kömür ihtiyacını karĢılamıĢ olan Avcıkoru 

sahasında, 1990’lı yılların ortasından beri ticari kömür üretimi yapılmamaktadır. 

Fakat aynı sahalarda yapılan kil üretimi sırasında çıkan kömürler ruhsat sahiplerine 

verilmekte olup, bazı sahalarda bu kömürlerin geliĢigüzel sahaya terk edildiği 

gözlenmiĢtir. Bölgede çıkartılan kömürlerin ısınma amaçlı kullanılıp kullanılmadığı 

bilinmemektedir. Ġl ve/veya ilçe Çevre Müdürlükleri tarafından sahalarda kömür 

kullanımına yönelik sıkı kontrol yapılması gerekmektedir. Kil üretimi sırasında açığa 

çıkan kömürler termik santrallere gönderilebilir. 

Açık ocak iĢletmeciliğinde, ham materyallerin yığıldığı orman arazilerindeki toprak 

zamanla orman toprağı olma özelliğini kaybeder. Madencilik çalıĢmaları sırasında 

bozulmuĢ, tahrip edilmiĢ alanlar yeniden orman haline getirilmelidir. Ham 

materyaller önceden otlandırmak ve toprağı canlandırmak gibi süreçlere gerek 

kalmadan doğrudan ağaçlandırılabilir. Ağaçlandırma sırasında, yavaĢ geliĢen ağaç 

türleri materyalin yüzeyini kısa sürede kapatamayacağı, rüzgar ve su erozyonunun 

geliĢmesine, oyuk ve yarıkların oluĢmasına neden olacağı için hızlı geliĢen fakat az 
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su tüketen - kanaatkar ve asidik ortamdan etkilenmeyen ağaç türleri (Sahil çamı, 

Fıstık çamı, Salkım ağacı, Ġğde ağacı gibi) tercih edilmelidir.  

 

SONUÇ 

Avcıkoru bölgesinde günümüzde aktif olarak kil üretimi yapılan maden sahalarında, 

pH değerleri son derece düĢük; As, Cd, Pb, Ni, U ve Th gibi canlılar açısından son 

derece tehlikeli olan elementler açısından zengin sularla dolu çok sayıda gölcük 

mevcuttur. Bu suların fizikokimyasal özellikleri sahadaki kömür oluĢumlarından 

büyük oranda etkilenmiĢtir. Su, kömür ve kil örnekleri üzerinde yapılan 

çalıĢmalardan elde edilen sonuçlar topluca değerlendirildiğinde aĢağıdaki sonuçlara 

varılmıĢtır. Avcıkoru bölgesinde maden sahalarında yaygın olan kömür 

oluĢumlarının; 1- Asit maden drenajı oluĢturma potansiyelinin yüksek olduğu, 2- 

Kömür altı killerinin iz element ve ağır metal içeriğini zenginleĢtirdiği ve 3- Isıtma 

amaçlı kullanımı halinde kömürlerin sağlık açısından risk taĢıyabileceği ortaya 

konmuĢtur.   
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