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KÜÇÜKDOĞANCA(KEġAN-EDĠRNE)
CĠVARINDAKĠ
YATAKLARININ YÜZEY VE YER ALTI SULARINA ETKĠSĠ

KÖMÜR

ÖZET
İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Yüksek Lisans Tez
Çalışması olarak sunulan bu çalışma, Trakya Havzası içinde yer alan Küçükdoğanca
köyü (Keşan-Edirne) ve civarındaki kömür sahalarını kapsamaktadır. Ülkemizde
kömürler; turba, linyit, taş kömürü ve antrasit olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye’
deki önemli linyit havzalarından biri olan Trakya Havzası’ndaki kömürler linyit alt
grubuna girmektedir. Bölgedeki linyit oluşumları göl, bataklık, taşkın ovası ve akarsu
çökellerinden oluşan Oligosen yaşlı Danişmen formasyonunun kum ve çakıl
aratabakalı killerin içerisinde yer almaktadır.
Bu çalışmanın ana konusu çalışma alanındaki volkanik kayaçların, aktif ve terk
edilmiş kömür sahalarının, yer altı ve yüzey sularına olası etkisinin araştırılmasıdır.
Yüzey ve yerlatı suları, yağışlı (Mart 2010) dönemde içme ve kullanma amaçlı
çeşmelerden, kuyulardan; sulama amaçlı göletten; terk edilmiş açık kömür
işletmelerinden ve faal yer altı kömür işletmelerinden örneklenmiştir. Suların
sıcaklık, pH, Eh, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüş
oksijen (DO) değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında
saptanmıştır. Su örneklemesine paralel olarak volkanik kayaçlar ve kömürler
örneklenmiştir. Kayaçların mineralojik tanımlamaları yapılmış, kömürlerde sülfürlü
mineral içeriği ortaya konmuştur.
Yerinde ölçülen parametrelerden özellikle EC ve tuzluluk değerlerinin kömür
sahalarından alınan sularda genelde yüksek olduğu ve ortalama değerlerinin sırasıyla
2627,50μS/cm ve 1336,88 mg/lt olduğu ortaya konmuştur. Bu değerler ışığında
suların Riverside ve Wilcox kullanılabilirlik diyagramları hazırlanmış, kömür
sahalarındaki suların yüksek EC ve tuzluluk değerlerinden dolayı kullanıma uygun
olmadığı belirtilmiştir.
Volkanik kayaçlarda yapılan iz element analizleri sonucu, sağlık açısından risk teşkil
ettiği belirtilen, Co, Ni, Pb, Th, U gibi elementlerin konsantrasyonlarının yüksek
olduğu belirlenmiştir. Bu elementlerin maksimum değerleri sırasıyla, 42,4 ppm,
283,7 ppm, 13,7 ppm, 22,4 ppm, 194 ppm olarak belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra kömürlerde nem, kül, uçucu madde, Sabit C, Toplam S ve ısıl değer
analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu sahadaki linyitlerin ortalama nem
değeri %22,24, kül değeri %15,84, uçucu madde değeri %39,66, Sabit C değeri
%44,55, Toplam S değeri %2,02, Üst ısıl değer (kuru bazda) 5055,55 Kcal/kg, alt ısıl
değer (kuru bazda) 4794,55 Kcal/kg olarak belirlenmiştir.
Kömürler yakılarak külleri elde edilmiş; kömür küllerinde ana ve iz element
analizleri yapılmıştır. Sağlık açısından risk teşkil ettiği belirtilen iz elementlerden,
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ortalama As değeri 54,83 ppm, Be değeri 9,22 ppm, Cd değeri <0,1ppm, Co değeri
26,06 ppm, Hg değeri<0,1ppm, Ni değeri 246,90 ppm, Pb değeri 18,42ppm, Se
değer,<0,5 ppm, Th değeri 10,00ppm, U değeri 9,41 ppm ve V eğeri 185,89 ppm
olarak belirlenmiştir. Bu elementlerden bazılarının (As, Ni, U gibi) dünya
ortalamalarının üzerinde olduğu görülmüştür.
Sağlık açısından risk teşkil ettiği düşünülen elementlerin belirlenmesi amacıyla
sularda iz element tayinleri yapılmıştır. Bu iz elementlerden Mn bazı bölgelerde
WHO ve TS266 tarafından belirtilen limit değerleri aşmışlardır (Mn için: WHO: 50
µg/lt, TST266: 20 µg/lt, TS266MİV: 50 µg/lt). Kömür sahalarından alınan su
örneklerinde ölçülen ortalama Mn değeri 187,77 µg/lt, çeşme ve kullanma sularında
ise ortalama 38,55 µg/lt olarak ölçülmüştür.
Toplam iyon bileşimine (TI) karşılık Ca, Na, Cl ve HCO3 diyagramlarında bölgde
yaygın beslenimin etkin olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmalar sonucunda sularda
baskın katyonun Mg, baskın anyonun HCO3; Katyon diziliminin çoğunlukla
rMg>rCa>r(Na+K) daha az oranda rCa>rMg>r(Na+K), r(Na+K)>rMg>rCa ve
r(Na+K)>rCa>rMg şeklinde olduğu ortaya konmuştur. Anyon diziminin ise baskın
olarak HCO3>SO4>Cl daha az oranda da SO4>HCO3>Cl ve HCO3>Cl>SO4 olduğu
görülmüştür. Suların sınıflamasında yaygın olarak kullanılan Piper diyagramlarında
incelenen örnekler, topalm sertliği %50’den fazla olan karışık sular sınıfına girmiştir.
Tüm bu sonuçlar sonuçlar suların tüm fizikokimyasal özelliklerinin
belirginleşmesinde Osmancık Formasyonu, Danişmen Formasyonu ve Hisarlıdağ
Volkanitlerinin etkin olduğunu göstermiştir.
Kuyu ve çeşme sularından alınan örneklerde ölçülen fizikokimyasal parametreler
içme, kullanma ve sulama sularında uygulanan Türkiye ve Dünya standartlarıyla
karşılaştırılıp, konsantrasyonlarının sağlık ve çevresel açıdan risk teşkil edip
etmediğinin araştırılmış ve bölgedeki suların bu anlamda olumsuz bir etki
yaratmayacağı ortaya konmuştur.
Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde volkanik kayaçların ve
kömürlerin bölgede yer altı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır.
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EFFECTS OF COAL MINES NEAR KUCUKDOGANCA REGION (EDIRNE
- KESAN) ON SURFACE AND SUBSURFACE WATER
SUMMARY
Submitted to Istanbul Technical University Institute of Science and Technology as a
post graduate thesis study, this study covers Kucukdoganca Village (Edirne - Keşan)
that is in Thrace Basin and the coal fields close to there. Coals in our country are
classified as peat, lignite, hard coal and anthracite. Coals of Thrace Basin one of the
important lignite basins of Turkey are of lignite subclass. Lignite formations in the
region are found in clays with inter-layers of sand and conglomerate of Oligocene
aged Danişmen formation formed in sediments of lake, swamp, flood plain and
streams.
The main subject of this study is to research the effects of extrusive rocks, active or
inactive coal areas on surface and subsurface waters in the study region. Surface and
subsurface waters were sampled in the rainy season (March 2010). Heat, pH, Eh,
conducdivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and dissolved oxygen (DO)
values were identified on site; whereas, ingredients of main and trace elements were
identified in the laboratory. In parallel to water sampling, extrusive rocks and coals
were also sampled. Mineralogical substance of the rocks were conducted, mineral
substance of sulphur in coals were determined.
Especially EC and salinity (NaCl) values in coal mining area have high concentration
values. The average of EC value is 2627,50μS/cm and NaCl is 1336,88 mg/lt.
Towars this values, the utility diagram of Riverside and Wilcox was prepared and
seen that, the water which came from coal mining area is not suitable for usage.
As a result of the analysis of trace elements on extrusive rocks, concentrations of
elements such as Co, Ni, Pb, Th, U that are considered to pose threat to health were
detected as high. The maximum values of these elements were detected as
respectively 42,4 ppm, 283,7 ppm, 13,7 ppm, 22,4 ppm, 194 ppm.
In addition to this, humidity, ash, volatile substance, stable C, Total S and caloric
value analyses on coal are conducted. As a result of the analyses following values
were detected; average humidity value of lignite 22,24%, ash value 15,84%, volatile
substance value 39,66%, stable C value 44,55%, Total S value 2,02% and top caloric
value (on dry basis) 5055,55 Kcal/kg and base caloric value (on dry basis) 4794,55
Kcal/kg.
Ashes were obtained by burning the coals; analyses of trace elements on ashes of
extrusive rocks and coals were conducted. Among the trace elements considered to
pose threat to health following values were determined, average As value 54,83 ppm,
Be value 9,22 ppm, Cd value <0,1 ppm, Co value 26,06 ppm, Hg value <0,1 ppm, Ni
value 246,90 ppm, Pb value 18,42 ppm, Se value <0,5 ppm, Th value 10,00 ppm, U
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value 9,41 ppm and V value 185,69ppm. Some of the values of these elements such
as As, Ni, U are assessed as aove the world average.
With the aim of identifying the elements that are considered to pose threat to health,
determination of trace elements in waters is conducted. Mn exceeded the limit values
set by WHO and TS226 (for Mn: WHO: 500 µg/lt, TST266: 20 µg/lt, TS266MİV: 50
µg/lt). Average Mn value determined in water samples taken from coal fields was
187,77 µg/lt and was 38,55 µg/lt in samples taken from tap and potable water.
At the end of the studies, it was put forth that dominant cation in the waters is Mg,
dominant anion is HCO3; cation permutation is generally as rMg>rCa>r(Na+K) and,
with less ratio, followed by permutations of rCa>rMg>r(Na+K), r(Na+K)>rMg>rCa
and r(Na+K)>rCa>rMg. On the other hand anion permutation was dominantly
observed as HCO3>SO4>Cl and with less ratio as SO4>HCO3>Cl ve HCO3>Cl>SO4.
Accordingly, waters were determined to fall into (Ca+Mg) >(Na+K) area. As
opposed to total ion combination (Tl), it was put forward that waters are mixed
combination waters affected by broad sourcing in the diagrams of Ca, Na, Cl and
HCO3.
Results have pointed out that all physiochemical features of waters are developed in
relation to the rocks through which they pass. Whether these waters pose a risk
against health and environment was researched by comparing the physiochemical
parameters measured in the waters to the standards of Turkey and the World applied
for drinkable, potable and irrigation waters and the waters of the area are proved not
to constitute a negative effect in this respect.
As the all data derived are evaluated along, relation among extrusive rocks, coal and
water was put forward, trace elements determined in extrusive rocks, coals and
waters were proved to be high in a compatible ratio.
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1. GĠRĠġ
1.1 ÇalıĢmanın Amacı
Çalışma alanının da içinde kaldığı Trakya Havzası, son yıllarda MTA tarafından
yapılan yeni sondajlı aramalarla sahip olduğu yaklaşık 2 milyar ton linyit rezervi ile
ülkemizin önemli linyit havzalarından biri haline gelmiştir. Bölgedeki linyitlerde
mineralojik analiz, elementer analiz (C, H, S gibi), ana element analizi (SiO2, Al2O3,
Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O gibi) ve iz element analizi (As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni,
Se, Th, U, Pb gibi) yapan MTA, linyitlerin kalorifik değerlerinin yüksek olduğunu,
mineralojik bileşiminde pirit ve jips gibi sülfür ve sülfat minerallerinin yaygın
olduğunu belirtmiştir (Tuncalı ve diğ, 2002). Bu incelemelerin yanı sıra yapılan
araştırmalarda linyitlerin iz element içeriklerinin de yer yer dünya linyit
ortalamasının üzerinde olduğu da MTA tarafından ifade edilmiştir. Ayrıca, Trakya
Havzasındaki linyitlerin iz element içeriklerinin (Ni, Co, V, Cu, Pb, Zn, Bi, W, Mo,
Ag, U, Ga, Ge) bölgedeki volkanik kayaçların coğrafi dağlımı ile paralellik
gösterdiği Örgün ve diğ tarafından ortaya konulmuştur. Ancak yapılan literatür
araştırmasında iz element içeriği yüksek olan bu linyitlerin yer altı ve yüzey suları
üzerinde etki olup olmadığına dair bir çalışmanın yapılmadığı saptanmıştır. Oysa
uluslar arası literatürde bu tip çalışmalara ait çok sayıda dokümanın olduğu
bilinmektedir.
Ülkemizin en önemli linyit havzalarından biri olan Trakya Havzası’nda yeraltısuları
özellikle kırsal bölgelerde en önemli, hatta yer yer tek içme ve kullanma suyu
kaynağıdır. Enerji talebinin giderek arttığı 21. yüzyılda linyit göz ardı edilemeyecek
bir enerji hammadde kaynağıdır. Bu iki önemli kaynağın kesişme noktasından
hareketle, Küçükdoğanca (Keşan-Edirne) köyü ve civarında bulunan linyit
yataklarının yer altı ve yüzey sularına etkisi çalışma konusu olarak seçilmiştir.
Çalışmada linyitlerden, yer altı ve yüzey sularından ve volkanik kayaçlardan örnekler
alınarak incelenecek, linyit ve volkanik kayaç örneklerinde mineralojik ve kimyasal
analizler yapılacak ve su örneklerinin fizikokimyasal özellikleri iz element içerikleri
ile birlikte araştırılacaktır. Elde edilen tüm sonuçlar birlikte değerlendirilerek
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bölgede içme, kullanma ve sulama amaçlı kullanılan suların linyit yataklarından ne
derece etkilendiği ve bunun çevre sağlığı açısından risk oluşturma potansiyeli ortaya
konacaktır.
1.2 ÇalıĢma Alanı
1.2.1 Coğrafi konum
Çalışma alanı Edirne iline bağlı, Keşan ilçesinin kuzey doğusunda yer alan
Küçükdoğanca Köyü ve yakın çevresini kapsamaktadır. Yaklaşık 150 km2’lik bir
yüzeye sahip alan, 1/25000 ölçekli Çanakkale G17-a2 paftasında yer almaktadır.
Keşan’ın yerleşim tarihi Luvi ve Traklarla başlamıştır (M.Ö. 4000). Bölge, eski
Yunan, Pers, Makedonya ve Bizans yönetimlerinde kalmış, 14. yüzyılın ikinci
yarısında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 1877 yılında ilçe olan Keşan, sırasıyla
Rus, Bulgar ve Yunan işgallerine uğramış, 11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes
Anlaşması sonrası 19 Kasım 1922'de TBMM hükümetine bağlanmıştır.
Çalışma alanının kuzey doğusunda Yılanlı Köyü, kuzey batısında Çobançeşmesi ve
Paşayiğit, güney doğusunda Danişmen ve güney batısında Keşan ilçesinin merkezi
yer almaktadır. Çalışma alanına İstanbul-Çanakkale karayolu ile ulaşılmaktadır.
Ayrıca saha içerisinde köyler arası ulaşımda kolaylık sağlayan stabilize yollar
bulunmaktadır. Çalışma alanının yer bulduru haritası Şekil 1.1.’de görülmektedir.

ġekil 1.1 : Çalışma Alanının Yer Bulduru Haritası
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1.2.2 Ġklim ve bitki örtüsü
Marmara Bölgesi’nin kuzey batısında kalan çalışma alanında Akdeniz ikliminin
Marmara’ya özgü iklim koşulları hüküm sürmektedir. Sonbahar ve kış ayları soğuk
ve yağışlı, yaz ayları kurak geçer. Yağış, özellikle ilkbahar ve sonbahar
mevsimlerinde yağmur, kış mevsiminde kar şeklinde görülür. Gün içerisinde gece ve
gündüz sıcaklık farkı çok belirgin değildir. Bölgedeki Korudağları mevkii sık
ormanlık

olup,

bünyesinde

yaklaşık

67

çeşit

yöreye özgü

bitki

çeşidi

barındırmaktadır, diğer kesimlerinde makilik egemendir.
1.2.3 Morfoloji
Çalışma alanı farklı yükseltilere sahip tepeler, sırtlar ve bunlar arasında kalan sınırlı
alandaki düzlükler ile kuru ve akar derelerden oluşmaktadır. Bölgede Koru
Dağları’na ait tepeler bulunmaktadır. Koru Dağları, Gelibolu yarımadasının kuzey
sınırı ve Malkara’dan başlayarak, Ergene Havzasına kadar inen, doğası ve yabanıl
yaşamı ile Anadolu’nun en önemli coğrafyalarından biridir; en yüksek noktası 726
metredir. Koru Dağları Tekirdağ’ın Malkara İlçesinden, Edirne’nin Keşan ve Enez
İlçelerine kadar tepeleri ve yükseltisi fazla olmayan uzantıları ile kıyıya paralel bir
şekilde uzanır. Ayrıca Küçükdoğanca köyünün civarında Çadır Tepe (207m),
Karakaya

Tepe

(192m),

Hıdırbaba

Tepe

(137m)

gibi

küçük

yükseltiler

bulunmaktadır. Özellikle linyit sahalarının bulunduğu Kabakça Sırtı da bölgedeki
önemli sırtlardandır. Bölgedeki ana akar dere Keşan deresi olup dört mevsim su
taşımaktadır. Kabakça Deresi, Muzalı Dere, Keşan deresinin önemli kollarıdır. Şekil
1.2.’de Çalışma alanından bir görüntü verilmiş olup, buradan da bölgenin fazla
yükseltiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır.
1.2.4 Ekonomik durum
Keşan'ın merkez nüfusu 54.367'dır. 5 belde ve 45 köyden oluşan ilçenin toplam
nüfusu ise 77.442'dir. Bu sayı, mevsim özelliklerine bağlı olarak değişkenlik
göstermekte, özellikle yaz aylarında 250,000-300,000 kişiye ulaşmaktadır. Keşan
merkez ve köylerinde ekilebilir tarım arazisi miktarı 52.264 hektardır. Bunun 7.874
hektarı ekilebilir sulu arazi, 44.390 hektarı ise ekilebilir kuru arazidir. Ayrıca 43.000
hektar orman, 115.190 dekar mera ve 1.916 hektar da tarım dışı arazi bulunmaktadır.
Tarımsal

sulama

için

2

baraj

ve

3

12

göletten

yararlanılmaktadır.

Ekilen ürünlerin başında çeltik, buğday, ayçiçeği, şeker pancarı ve sebze
gelmektedir.

Türkiye

çeltik

üretiminin

%40’ının

Edirne’den

sağlandığı

düşünüldüğünde sulama bölge için önemli bir faktördür. Keşan’ da İlçe Tarım
Müdürlüğü’ nün öncülüğünde, son yıllarda örtü altı tarımı seracılıkta da önemli
gelişmeler kaydedilmiştir. Keşan’ da büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de
yapılmaktadır.

ġekil 1.2 : Çalışma alanının batısından Küçükdoğanca’ya bakış.
1.3 ÇalıĢma Yöntemleri
1.3.1 Arazi çalıĢmaları
Çalışma kapsamında ilk arazi çalışması Ağustos 2009’da yapılmış ve saha genel
hatlarıyla incelenmiştir. Arazinin 1/25.000’lik jeoloji haritası çalışmanın amacına
uygun olarak önceki çalışmalardan da yararlanılarak hazırlanmış, aktif ve terk
edilmiş linyit sahaları ve bu sahaların etkileşimde olduğu yer altı ve yüzey suyu
noktaları belirlenmiştir. İkinci çalışma 2009 Eylül-Ekim aylarında yapılmış,
belirlenen bölgelerden sistematik olarak linyit örnekleri alınmıştır. Alınan linyit
örnekleri ve sularda ölçüm yapılan lokasyonlar jeolojik harita üzerine işaretlenmiştir.
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Kurak dönemi örneklemek amacıyla Eylül 2009’da bir arazi çalışması planlanmıştır
fakat Marmara bölgesi genelinde Eylül ayında başlayan ve yılsonuna kadar devam
eden yoğun yağışlar nedeni ile bu çalışma gerçekleştirilememiştir. Bu dönemde
Marmara bölgesine düşen yağış miktarının %100 artış gösterdiği Meteoroloji Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir (Url-2, 2009). Yağışlardaki bu artış Şekil 1.3’de
verilen grafikte açıkça görülmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında tek örnekleme
dönemiyle yetinilmiş ve örnekler yağışlı dönemi temsilen Mart 2010’da alınmıştır.
2009 Eylül döneminde yapılan arazi çalışmasında belirlenen 26 su noktasından, 2010
Mart döneminde yer altı ve yüzey suları örneklenmiştir. Suların sıcaklık (T), pH,
redoks potansiyeli (Eh), çözünmüş oksijen (DO), Elektriksel iletkenlik (EC), tuzluluk
(NaCl), asidite ve alkalinite değerleri arazide yerinde ölçülmüştür. Arazi çalışmaları
süresince kamu kuruluşu olan DSİ’nin İpsala’daki misafirhanesinde konaklanmıştır.

ġekil 1.3 : Marmara Bölgesindeki yağışların dağılımı (Url-2,2009)
1.3.2 Örnek alma koĢul ve yöntemleri
Çalışmanın istenilen amaca ulaşmasında örneklemenin önemi aşikârdır. Çalışma
alanında, 8 adet faal yer altı işletmesi, 2 adet faal açık işletme ve 6 adet terk edilmiş
açık işletme olmak üzere toplam 16 adet linyit sahası bulunmaktadır. Terk edilmiş
açık işletmelerde maden tamamıyla işletilmiş olup örnek almak mümkün olmamıştır.
Sadece Karakaya Tepe yakınlarında bulunan terk edilmiş bir sahadan örnek
alınabilmiştir. Faal açık işletmelerden çekiçle örnekler alınmıştır. Faal yer altı
işletmelerinden ise gerekli ekipmana sahip olunmadığı için, çıkarılan linyit
madeninden örnekleme yapılmıştır. Bölgedeki volkanik kayaçlar yer yer ileri
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derecede altere olurken, neredeyse hiç altere olmamış kesimler de tanımlanmıştır.
Bu kayaçları temsilen 9 adet örnek alınmıştır.
Bölüm 1.3.1’ de açıklandığı gibi sularda kurak dönem örneklemesin yapılamamıştır.
Yağışlı dönemi temsil eden su örnekleri, Mart 2010’da terk edilmiş açık linyit
sahalarından, faal yer altı linyit işletmelerinden, sulama ve kullanım amaçlı
göletlerden, kuyulardan ve çeşmelerden alınmıştır.
1.3.3 Optik çalıĢmalar
Çalışmanın hedefleri doğrultusunda asit maden drenajına (AMD) sebebiyet verdiği
düşünülen sülfürlü mineralleri belirlemek amacıyla linyitlerin parlak kesitleri
hazırlanmış ve üsten aydınlatmalı mikroskopta incelenmiştir. Volkanik kayaçlardan
da örnekler de ise mineralojik tanımlamalar yapılmak üzere ince kesitler hazırlanmış
ve optik mikroskopta incelenmiştir. Her iki grup kesit de İ.T.Ü. Maden Fakültesi ince
kesit atölyesinde hazırlanmıştır.
1.3.4 Kimyasal çalıĢmalar
Çalışma kapsamında kayaç-linyit-su etkileşimini ortaya koymak amacıyla su, kayaç
ve linyit örneklerinde kimyasal analizler yapılmıştır. Bu amaçla çalışma alanındaki
linyitler, linyit sahalarındaki yüzey ve yeraltısuları ve büyük oranda çalışma alanının
kuzeyine toplanmış olan volkanik kayalar örneklenmiştir. Linyit analizleri linyit
örnekleri yakılarak elde edilen linyit küllerinde gerçekleştirilmiş; bu amaçla elde
edilen kül örnekleri ICP-MS yöntemiyle analizleri yapılamak üzere ACME (Kanada)
Laboratuarlarına gönderilmiş ve burada analizler yaptırılmıştır. Çalışma kapsamında
öğütülerek analize hazırlanan 4 adet volkanik kayaç örneği de ICP-MS yöntemiyle
analiz edilmek üzere ACME Laboratuarlarına gönderilmiştir. Linyit ve kayaç
örnekleri adı geçen laboratuarda bir paket program kapsamında 4A-4B grubunda
analiz ettirilmiştir.
Tüm su örneklerinin ana katyon ve iz element tayini de ACME Laboratuarında bir
paket program kapsamında 2D grubunda ICP-MS yöntemi ile analiz ettirilmiştir. Su
örneklerinin anyon (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4) analizleri ise İzmir Yüksek
Teknolojiler Enstitüsü laboratuarlarında IC yöntemi ile analiz ettirilmiştir. Suların
pH ve Eh değerleri, Crison User Manual pH-meter PH 25 cihazı ile, EC ve tuzluluk
değerleri Crison User Manual Conductivity Meter CM 35 cihazı ile, Çözünmüş
Oksijen değerleri Crison OXİ 45P cihazı ile yerli yerinde (in-situ) ölçülmüştür.
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Asidite değerleri Aquamerck 1.11108.0001 kodlu asidite kiti ile alkalinite değerleri
ise Aquamerck 1.11109.0001 kodlu alkalinite test kiti ile titrimetrik yöntemle arazide
yerli yerinde ölçülmüştür.
1.4 Önceki ÇalıĢmalar
Çalışma alanının da içinde kaldığı Trakya Havzası’nda, havzanın sahip olduğu petrol
ve doğal gaz kaynaklarından dolayı birçok araştırmacı tarafından yapısal jeoloji,
stratigrafi, sedimantoloji, volkanizma başlıkları altında incelenmiştir. Havzada ilk
petrol aramaları 1930’lu yılarda başlamıştır. Petrol, doğalgaz ve linyit gibi fosil
yakıtlar açısından da özellikle TPAO ve MTA bölgede yoğun araştırmalar yapmıştır.
Yapılan literatür araştırmasında, bölgede fosil yakıtların araştırılmasına dair en eski
çalışmanın Taşman (1938) tarafından yapıldığı saptanmıştır. Bu tarihe kadar Trakya
Havzası’nda yapılan çalışmaların jeolojik özetini veren Taşman, bölgede yapılan
petrol aramalarından bahsetmiştir. Bu tezin çalışma sahası olan Keşan ve civarına
dair literatürde ulaşılan ilk çalışma ise Gökçen tarafından (1967) yapılmış olan
Eosen-Oligosen sedimantasyonunu inceleyen araştırmadır. Trakya Havzası’nda
yapılan genel jeolojik çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü Stratigrafi Komitesi
tarafından, Trakya Bölgesi Litostratigrafi Birimleri adlı kitapta derlenerek bir cilt-iki
bölüm halinde 2006 yılında yayımlanmıştır. Trakya Havza’ sı genelinde küçük
yüzlekler halinde gözlenen volkanik kayaçların mineralojik, petrografik ve
jeokimyasal özellikleri ile paleomanyetik özellikleri de değişik araştırmacılar
tarafından ele alınarak incelenmiştir. Havzada hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal
çalışmalar daha sınırlıdır. Bu çalışmalar, aşağıda genel özellikleriyle yıllara göre
tanıtılmıştır.
Taşman, 1938: Trakya’ da petrol arama çalışmaları olarak MTA tarafından başlatılan
çalışmalardan ilki Taşman tarafından yapışmıştır. Taşman, Trakya Havzası’nda
yapılan çalışmaların jeolojik özetini vermiş, bölgede yapılan petrol aramalarından
bahsetmiştir.
Gökçen, 1967: Keşan ve civarında Eosen-Oligosen sedimantasyonunu inceleyen
araştırmacı, çalışmasında Keşan bölgesinde Keşan formasyonunun petrografik ve
sedimantolojik özelliklerini incelemiş ve formasyonun Çınarlı dere ve Şaplı dere
üyelerinden meydana geldiğini belirtmiştir; araştırmacı, formasyonu kumlu turbidit
fasiyes olarak tanımlamıştır.
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bölgedeki hidrokarbon olanaklarından bahsetmişlerdir. Çalışmalarında, yer altı ve
yer üstü verilerini değerlendiren araştırmacılar, havzanın tektonostratigrafik yapısına
ve gelişmesine de açıklık kazandırmışlardır.
Ercan, 1992: Trakya bölgesindeki Senozoyik volkanizmasını ve bölgesel yayılımını
inceleyen araştırmacı, Büyükaltıağaç, Harala ve Beşiktepe’den aldığı volkanik kayaç
örneklerinde petrokimyasal incelemeler yapmış ve dönemlere göre volkanizmanın
kökenini ortaya koymuştur.
Görür ve Okay, 1996: Trakya Havzası’nın yayönü kökenli bir havza olduğunu
belirten araştırmacılar, çalışmalarında bu önermeyi destekleyen bulgular ortaya
koymuşlar ve havzanın iç yapısından ve stratigrafisinden bahsetmişlerdir.
Tapırdamaz ve Yaltırak, 1997: Araştırmacılar Trakya bölgesinde kuzeyde Kırklareli,
Lüleburgaz, ve Babaeski faylarından oluşan Trakya Renç fay zonu ile güneyde
Ganos

fay

sistemi

paleomanyetik

arasında

özelliklerini

kalan

bölgedeki

incelemiş

ve

Senozoyik

bölgenin

volkaniklerinin

tektonik

evriminden

bahdetmişlerdir.
Yılmaz ve Polat, 1998: Trakya volkanizmasının jeolojisini ve evrimini inceleyen
araştırmacılar, Trakya Havzasında Geç Eosen-Erken Miyosen yaşlı yüksek
potasyumlu kalk-alkalen andezitler ve Geç Miyosen- Kuvaterner bazanitleri ve alkali
olivin bazaltları olmak üzere iki volkanizma tanımlamışlardır. Araştırmacılar
Türkiyenin kuzeybatısındaki magmatizmanın hem litosferik hem de astenosferik
ergimeyle ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır.
Ercan ve diğ, 1998: Marmara Denizi çevresindeki Tersiyer volkanizmasının
özelliklerini inceleyen araştırmacılar, 1/500.000 ölçekli İstanbul paftasının kapsadığı
alanda çalışmışlardır. Bölgede volkanizmanın Üst Kretase’ de başlayıp Üst Miyosen
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sonlarına kadar devam ettiğini belirten araştırmacılar, yaş aralıklarına göre
volkanizmayı beş evreye ayırmışlardır.
Örgün ve diğ, 1999: Trakya Havzasındaki kömürlerin jeokimyasal karakteristiklerini
inceleyen araştırmacılar, Trakya Havzasının Güneybatısından ve Kuzey doğusundan
aldıkları örneklerin kaba kimyasal değerlerini ve iz element içeriklerini ortaya
koymuşlardır.
Sakınç ve diğ, 2000: Kuzeybatı Türkiye’de (Trakya) Tetis-Paratetis ilişkisini ve
Trakya Neojen Havzası’nın paleocoğrafyasını ve tektonik evrimini inceleyen
araştırmacılar, Trakya Neojen Havzası’nın Erken Miyosen sonu ile Pliyosen sonuna
kadar varlığını sürdürmüş olan doğrultu atımlı fay tektoniği tarafından gelişimi iki
ayrı dönemde denetlenmiş bir havza olduğunu belirtmişler, Neojen stratigrafisinden
bahsetmişler ve Erken-Orta Miyosen ve Geç Pliyosen arasındaki paleocoğrafik ve
tektonik evrimi ortaya koymuşlardır.
Şengüler ve diğ, 2000: Güney Trakya bölgesindeki kömürlerin petrografik
incelemesi ve ortamsal yorumu başlıklı çalışmalarında araştırmacılar, Keşan,
Malkara ve kısmen de Uzunköprü yöresinde buluna kömür işletmelerinden aldıkları
örneklerde yaptıkları petrografik incelemelerde, kömürlerin huminit maseral grubuna
ait olduğunu ve yansıma değerlerinden alt bitümlü kömür sınıflamasına girdiğini
belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar kömürlerin ortamsal yorumunu limnik ortam
olarak belirlemişlerdir.
Tuncalı ve diğ, 2002: Türkiye Tersiyer kömürlerinin kimyasal ve teknolojik
özellikleri adlı çalışma da araştırmacılar, Türkiye’nin dört bir yanındaki Tersiyer
kömürlerini belirlemişler, bu sahalardan örnekler almışlar ve alınan örneklerde
kömüre dair, mineralojik ve kimyasal incelemeler yapmışlardır. Araştırmacılar
yaptıkları çalışmada kömürlerin iz element içeriklerini belirlemiş olup, bu
elementlerden bazılarının dünya ortalama değeri üzerinde olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Ökten, 2004: Ergene Havzası kumlu kompleks akifer sisteminin emniyetli ve
Sürdürülebilir verimlerinin araştırılması isimli yüksek lisans çalışması yapan
araştırmacı, havzadaki en yaygın ve üretime en uygun olan kumlu kompleks akiferin
sayısal modelini oluşturmuş ve yaptığı modeller sonucu pompaj koşullarının akiferin
emniyetli ve sürdürülebilir verimlerinin üstünde olduğunu ortaya koymuştur.
Arkoç ve Erdoğan, 2006: Ergene havzası, Çorlu-Çerkezköy arasındaki kesimin
hidrojeokimyasal özelliklerini inceleyen araştırmacılar, bölgeden aldıkları su
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örneklerinde çeşitli analizler yapmışlar ve suları çeşitli diyagramlara uygulayıp
içilebilirlik ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmişlerdir.
MTA, 2006: Kalabalık bir çalışma grubu tarafından hazırlanan, ‘Trakya Havzası
Litostratigrafi Birimleri’ adlı çalışmada ekip, Trakya bölgesinde 2006 yılına kadar
yapılan hemen tüm çalışmaları derlemişler ve bölgenin stratigrafisini net şekilde
ortaya koymuşlardır. Çalışma, Istranca Masifinin metamorfik kaya birimleri ile
metamorfizma sonrası Kretase kaya birimleri ve Trakya Havzası Tersiye birimleri
olarak iki bölüme ayrılmıştır.
Siyako, 2006b: Trakya Havzasının linyitli kumtaşlarını inceleyen araştırmacı,
bölgedeki formasyonlardan bahsetmiş ve Danişmen Formasyonu içerisindeki
linyitlerin oluşum ortamının delta düzlüğü olduğunu belirtmiştir.
Şengüler, 2008: MTA’nın kömür arama projeleri kapsamında yapılan çalışmada
araştırmacı, 2005-2006-2007 yılında Trakya Havzası’nın kuzeydoğusundaki alanda
yapılan sondaj verilerini değerlendirmiş, kömürlerin oluşum ortamı ile ilgili olarak
bir model geliştirmiştir.
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2. ÇALIġMA ALANININ JEOLOJĠK KONUMU
2.1 Bölgesel Jeoloji
Trakya Bölgesi genel olarak iki birime ayrılmıştır. Bunlardan biri havzanın kuzey
doğusunda kalan Istranca Masifi, diğeri ise Trakya Tersiyer Havzasıdır.
Istranca masifi, amfibolit ve yüksek yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş
yaşı bilinmeyen metamorfikler ve bu kayaları kesen geç Paleozoyik yaşta
granitoyidlerden oluşan Triyas öncesi bir temel ile başlar. Bu temelin üzerine,
Triyas-Jura yaşlı karasal ve sığ denizel ortamda çökelen sedimanter kayaların, Geç
Jura ve Erken Kretase’ de yeşil şist fasiyesinde metamorfizma ve sıkışmalı bir
deformasyon geçirmesiyle oluşan metasedimanter eşlenikleri olan kayaçlar gelir. Bu
kayaçların üzerine, Senomaniyen ile başlayan volkano-sedimanter istif gelir. İstifin
tümü Geç Kretase yaşlı intrüzif kayaçlar tarafından kesilmiştir (Okay ve diğ.,2001;
Okay ve Yurtsever, 2006).
Tersiyer yaşlı Trakya Havzası, kuzeyinde Istranca Masifi, batısında Rodop Masifi,
güneyinde Menderes Masifi ile sınırlıdır (Turgut ve diğ., 1983). Havzayı dolduran ve
kalınlığı 9000 m’yi geçen sedimanter kayaların yaşı Orta Eosen’den güncel yaşa
kadar değişmektedir (Görür ve Okay, 1996). Trakya Tersiyer birimleri genellikle
klastiklerden oluşmakta, şelf alanlarında ise karbonatları da içermektedir. Bu birimler
aralarında önemli yükselme ve aşınma evreleri olan havzalarda ve yedi ayrı zaman
aralığında çökelmiştir (Siyako, 2006a).
Havzada çökelen en yaşlı birim Üst-Orta Eosen yaşlı Gaziköy Formasyonu olup,
birim, ince kumtaşı, silttaşı ve silisifiye tüf seviyeleri içeren koyu gri renkli
şeyllerden oluşmaktadır (Turgut ve diğ., 1983; Siyako, 2006a). Gaziköy Formasyonu
üzerine uyumlu olarak Keşan Formasyonu gelmektedir. Keşan Formasyonu, denizel
türbiditik kumtaşlarından oluşur. Kumtaşları arasında yer yer tüfit ve kanal dolgusu
şeklinde çakıltaşları da gözlenmektedir. Keşan Formasyonu Yenimuhacir Grubunun
en yaşlı üyesi olan Mezardere Formasyonu ile uyumlu olarak örtülmüştür. Birimin
yaşı Geç Eosendir (Siyako, 2006a). Siyako (2006a)’ ya göre, bölgede çalışan kimi
araştırmacıların (Kasar ve diğ., 1983; Sümengen ve diğ., 1987; Siyako ve diğ., 1989;
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Temel ve Çiftçi, 2002) Orta ve Geç Eosen, kimilerinin (Erenler, 1985; Batı ve diğ.,
1993) ise Geç Eosen yaşı verdiği Soğucak Formasyonu, çoğunlukla şelf ortamında
çökelmiş karbonatlardan oluşmaktadır. Formasyon çoğunlukla, açık gri-bej renkte,
mikritik, orta-kalın tabakalı veya masif, yer yer bol fosil içerikli masif
kireçtaşlarından oluşmaktadır (Turgut ve diğ., 1983; Siyako, 2006a). Soğucak
Formasyonunu uyumlu olarak Ceylan Formasyonu örtmektedir. Yaşı Üst Eosen-Alt
Oligosene tekabül eden birim (Turgut ve diğ., 1983), pelajik şeyl, marn, killi
kireçtaşı, türbiditik kumtaşı-şeyl ve yer yer silisifiye tüflerden oluşmaktadır (Siyako,
2006a). Ceylan Formasyonu Yenimuhacir Grubu’nun en alt birimi olan Mezardere
Formasyonu ile dereceli geçişlidir. Yenimuhacir Grubu altta Mezardere, üzerine
Osmancık ve Osmancıkla yanal geçişli olan Danişmen Formasyonlarından
oluşmaktadır. Yenimuhacir Grubu formasyonlarından Osmancık ve Danişmen
çalışma sahası içinde yer almakta olup bu birimlerden Bölüm 2.2’de detaylı olarak
bahsedilecektir. Mezardere Formasyonunun asıl litolojisini delta ilerisi fasiyesindeki
şeyl ve marnlar ile kılavuz seviye olarak ayrılabilen tüfitler oluşturmaktadır (Siyako,
2006a). Oligosenin üst-orta seviyelerine denk gelen birim uyumlu olarak Osmancık
Formasyonu tarafından örtülmüştür. Osmancık Formasyonunun üzerine de Danişmen
Formasyonu uyumlu olarak gelmektedir. Bütün istif Hisarlıdağ Volkanitleri
tarafından kesilmiştir. Trakya Havzası genelinde birkaç yüz metrekareden, birkaç
kilometre kareye değişen büyüklüklerdeki mostralar halinde izlenen volkanikler
riyodasitik tüfler, andezit, andezitik tüfler, kırmızımsı ve yeşil lahar akmaları ile
başlayıp, üste doğru sırasıyla beyaz tüf, riyodasit, andezit, bazalt ve bazalt
aglomerası, ignimbirit ve aglomeralarla devam eder (Siyako, 2006a). Hisarlıdağ
Volaknitleri üzerine uyumsuz olarak Çanakkale grubu gelmektedir. Başlıca kumtaşı,
çakıltaşı, kiltaşı, çamurtaşı ve seyrek olarak sığ denizel, lagüner kireçtaşından oluşan
birim Orta-Geç Miyosen yaşlıdır (Siyako, 2006a). Çanakkale grubunun üzerine
uyumsuz olarak Orta-Üst Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu gelmektedir. belirttiği
üzere, Trakya’nın ortasında yaygın bir alanda en geniş yüzleğe sahip olan Ergene
Formasyonu, çapraz tabakalı çakıltaşı ve kumtaşlarıyla, bol bitki ve omurgalı fosil
içeren kumtaşı, miltaşı ve kiltaşlarından oluşmaktadır (Siyako, 2006a). Formasyonun
alt düzeylerinde linyitli seviyelere rastlanmaktadır (Sakınç ve diğ., 2000). Ergene
Formasyonu’nun üzerine Geç Miyosen yaşlı Çekmece Grubu uyumsuz olarak
gelmektedir. Birim, çamurtaşı, kumtaşı, marn ve kireçtaşından oluşmaktadır (Siyako,
2006a). Bu birimlerin üzerine Trakya Havzası’nın diğer bölgelerinde de olduğu gibi
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uyumsuz olarak Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı Kırcasalih Formasyonu gelmektedir.
Çakıl, kaba taneli çakıltaşı ile kumtaşı ve seyrek kiltaşlarından oluşan formasyonun
üzerine Kuvaterner yaşlı güncel çökeller gelmektedir. Trakya Bölgesi’nin genel
jeoloji haritası Şekil 2.1’de verilmiştir (Kasar ve diğ., 1983; Türkecan ve Yurtsever
2002; Siyako, 2006a’dan alınmıştır).

ġekil 2.1 : Trakya Bölgesinin Genel Jeoloji Haritası (Kasar ve diğ., 1983;
Türkecan ve Yurtsever 2002; Siyako, 2006a’dan).
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2.2 ÇalıĢma Alanının Jeolojisi
Küçükdoğanca köyü, Trakya Tersiyer Havzası’nın güneybatısında yer almaktadır.
Bölgedeki birimler yaşlıdan gence doğru, Oligosen yaşlı Yenimuhacir Grubu, OligoMiyosen yaşlı Hisarlıdağ Volkanitleri ve Güncel yaşlı Alüvyonlardır. Bu birimler
MTA

Genel

Müdürlüğü

Stratigrafi

Komitesi

tarafından,

Trakya

Bölgesi

Litostratigrafi Birimleri adlı kitapta verilen isimlerle tanıtılacaktır (Siyako, 2006a).
Yenimuhacir Grubunun yaşı Siyako (2006a) tarafından Eosen sonu-Miyosen başı
olarak ifade edilirken, Şekil 2.2’de verilen ve Şengüler (2008) tarafından hazırlanan
sahanın genel stratigrafik kesitinde, çalışma sahasında da geniş alanlar kaplayan
Yenimuhacir Grubunun Osmancık ve Danişmen Formasyonlarına Oligosen yaşı
verilmiştir.
Yenimuhacir Grubu üç formasyona ayrılmıştır. Bu formasyonlar alttan üste doğru
Mezardere, Osmancık ve Danişmen Formasyonlarıdır. Çalışma alanının çok büyük
bir kesimi yukarıda da belirtildiği gibi Osmancık ve Danişmen Formasyonları
tarafından oluşturulmuştur (Bakınız, EKA çalışma alanının jeolojik haritası ve
jeolojik kesiti).

ġekil 2.2 : Çalışma alanının stratigrafik kesiti (Şengüler, 2008, ölçeksizdir)
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2.2.1 Osmancık Formasyonu
Çalışma sahasında tanımlanmış en yaşlı birim, bölgenin stratigrafik kesitinde
Mezardere

Formasyonunun

üzerinde

uyumlu

olarak

yer

alan

Osmancık

Formasyonudur (Şekil 2.2.). Sahanın kuzeyinde, kuzey batısında ve güney batısında
nispeten küçük yüzlekler halinde izlenen birim, deltayik, flüviyal ve gölsel ortamları
temsil eder (Turgut ve diğ., 1983). Formasyon kumtaşı, şeyl, az miktarda çakıltaşı,
kireçtaşı ve tüf seviyelerinden oluşmaktadır (Siyako, 2006a). Yer yer kömür bantları
içeren formasyonun kumtaşları yüksek poroziteye sahiptir (Turgut ve diğ., 1983).
Formasyondaki lamellibranş, gastropod ve ostrakod fosilleri genel olarak Oligosen
yaşını vermektedir (Lebküchner, 1974).
2.2.2 DaniĢmen Formasyonu
Çalışma alanında en geniş yayılımı sunan Danişmen Formasyonu, uyumlu olarak
Osmancık Formasyonunun üzerinde yer almaktadır. Birim Osmancık Formasyonu ile
yanal geçişli olup, çalışma alanının jeoloji haritasında birimler olası sınırlarla
birbirinden ayrılmıştır (Bakınız EK A).
Danişmen Formasyonu, Parejas(1939) ve Ternek (1949) tarafından linyitli kumtaşı
olarak adlandırılmış, Boer (1953) ise formasyona Danişmen Formasyonu ismini
vermiştir. Lebküchner (1974) tarafından linyitli kumtaşı başlığı altında incelenen
birim, tipik bir molas olarak tanımlanarak, aralarına konglomera bankları ve çoğu
kez kalın olan marn seviyeleri karışmış kumtaşı komplekslerinden ibaret, kalın bir
seri olarak tanımlanmıştır. Yazar, bu kumtaşı kompleksinin değişik kalınlıkta linyit
damarları içerdiğini belirtmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda ise
birimin regresif bir delta istifinde gelişmiş kumtaşı, kiltaşı, çakıltaşı ve linyitlerden
oluştuğu ortaya konmuştur (Turgut, 1983 ve 2000; Gök, 1994; Siyako, 2006a).
Formasyon içerisinde gözlenen kumtaşı-kiltaşı ardalanmasına ait bir görüntü Şekil
2.3’de verilmiştir. Keşan ve civarındaki linyit yataklarının tümü Danişmen
Formasyonu içerisinde yer almaktadır. Birim içerisindeki linyitler üzerinde yapılan
çalışmalardan Danişmen Formasyonu’nun Orta Oligosen, yaşlı olabileceği ifade
edilmiştir (Siyako, 2006a).
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ġekil 2.3 : Danişmen Formasyonuna ait bir görüntü
2.2.3 Hisarlıdağ Volkanitleri
Çalışma alanının kuzeyinde bordo, mor, beyaz renklerde lav akıntıları şeklinde
volkanik tüf olarak tanımlanan birim, sahanın güneyinde siyah renkli masif kütleler
halinde gözlenmektedir. Hisarlıdağ Volkaniti adı ilk kez Saner (1985) tarafından
verilmiştir (Siyako, 2006a). Birim altta riyodasitik tüfler, andezit, andezitik tüfler ile
başlayıp, üste doğru sırasıyla beyaz riyolitik tüf, riyodasit, andezit, bazalt, ignimbirit
ve piroklastiklerle devam etmektedir (Sümengen ve diğ., 1987). Birimin içerisinde
bulunan bazaltlar Bazalt Üyesi olarak ayrıca belirtilmiştir (Sümengen ve diğ., 1987).
Bölgede lav akıntıları halinde yüzlek veren riyodasitik tüflere ait bir görüntü Şekil
2.4’ de, tepeler halinde görünen bazaltlara ait bir görüntü de Şekil 2.5’ de verilmiştir.
Yüzleklerinden bir kısmı çalışma sahası içince kalan volkanik birimler üzerinde
Ercan ve diğ. (1998) tarafından, K/Ar yöntemi ile yapılan radyometrik yaş
tayinlerinde birime Erken Oligosen (35,0 ± 0,9 milyon yıl)

yaşı verilmiştir.

Bölgedeki alkali bazalt üyelerinin eşleniği olan Tekirdağ civarındaki volkanik
kayaçlar üzerinde yapılan 40Ar-39Ar yaşlandırmasında ise 8,43 ± 0,07 – 11,68 ± 0,25
milyon yıl yaşları elde edilmiş ve birime Geç Miyosen yaşı verilmiştir (Kaymakçı ve
diğ., 2007). Ayrıca Yılmaz ve Polat’ın (1998), bölgede yaptıkları çalışmada
Sr87/Sr86 yöntemi ile 7,33 ± 0,91 milyon yıl yaşı elde edilmiştir. Bu sonuçlar
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bölgede Erken Oligosen ve Geç Miyosen dönemlerinde gelişmiş volkanik birimlerin
varlığını ortaya koymaktadır.

ġekil 2.4 : Riyodasitik tüflerden bir görüntü (Muzalı Göleti yanı)

ġekil 2.5 : Hisarlıdağ volkanitlerinden bir görüntü (Karakaya Tepe)
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2.2.3.1 Hisarlıdağ Volkanitleri’nin mineralojik ve jokimyasal olarak incelenmesi
Çalışma sahasından alınan 10 adet volkanik kayaç örneklerinde Bölüm 1.3.2. ve
1.3.3’de de belirtildiği şekilde mineralojik incelemeler, 4 adet örnekte kimyasal
analizler yapılmıştır. Kayaç örnek lokasyonları EK A’da gösterilmiştir. Hisarlıdağ
Volaknitlerini temsilen alınan örnekler kimyasal adlama diyagramında riyodasitdasit, traki-andezit ve bazanit alanlarına düşmüştür.
2.2.3.1.1 Mineralojik incelemeler
Çalışma alanının kuzeybatısında Muzalı Göleti civarında yer alan riyodasit tüflerin
mineralojik bileşimi esas olarak: kuvars, alkali feldispat, plajioklas (albit-oligoklas),
biyotit ve hornbelnd’ den meydana gelmiştir. Ayrıca camsı hamur içinde kayaç
parçaları ve opak mineraller de gözlenen kayaç, porfirik dokuludur. Bu örnekleri
temsilen analiz edilen 2 örnek kimyasal adlama diyagramında riyodasit-dasit alanına
düşmüştür. Kayaca ait mikroskop görüntüleri Şekil 2.6’da verilmiştir.

ġekil 2.6 : Riyodasit-dasitlere ait mikroskop görüntüleri (Sol:Tek nikol; Sağ: Çift
Nikol; Byt: Biyotit, Plj:Plajiyoklas, Hamur.)
Çalışma alanının güneybatısında bulunan Karakaya Tepe civarından alınan yöre
halkı tarafından da bazaltik andezit olarak bilinen örneklerin mineralojik bileşimi,
andezin-bitovnit bileşiminde plajioklaslar ile biotit hornblend, ojit, olivin ve opak
minerallerden oluştuğu gözlenmiştir. Kayaç porfirik dokuludur. Bu örnekleri
temsilen 1 örneğin kimyasal analiz sonuçları adlama diyagramında traki-andezit
alanına düşmüştür. Bu adlama yukarıda verilen mineralojik bileşimle çelişkili olup,
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durum kimyasal analize tabi tutulan örnekteki alterasyonla açıklanabilir. Zira
mineralojik incelemeler sırasında özellikle plajioklaslarda kenar çatlak ve dilinim
yüzeylerinde yer yer ileri derecede serisitleşme, kaolenleşme, olivinlerde
serpantinleşme gibi alterasyon olayları izlenmiştir. Karakaya Tepeden alınan
örneklerin mikroskop görüntüleri Şekil 2.7 ve 2.8’de verilmiştir.

ġekil 2.7 : Traki-andezitlere ait mikroskop görüntüsü (Çift nikol; Plj: Plajiyoklas,
Byt: Biyotit, Ol: Olivin; Karakaya Tepe)

ġekil 2.8 : Traki-andezitlere ait mikroskop görüntüsü (Tek nikol; Byt: Biyotit, Ol:
Olivin, Op: Opak mineral; Karakaya Tepe)
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Çalışma alanının batısında, hemen dışında, yer alan Asar tepeden alınan örneklerin
mineralojik bileşiminin esas olarak plajioklas, olivin, az miktarda piroksen ve opak
minerallerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Mikrokristalen plajioklaslar
hamurun esas bileşenini oluşturmaktadır. Bu örneğin kimyasal analiz sonuçları
kimyasal adlama diyagramında bazanit alanına düşmüştür. Kayaca ait mikroskop
görüntüsü Şekil 2.9’da verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi küçük plajioklas
mineraleri ve iri olivin mineralleri içeren kayacın dokusu mikrolitik porfiriktir. Bu
kayaçları temsilen seçilen 1 örnek kimyasal analiz sonuçları adlama diyagramında
bazanit alanında yer almıştır.

ġekil 2.9 : Bazanitlere ait mikroskop görüntüsü (Ol: Olivin, Plj: plajioklas)
2.2.3.1.2 Kimyasal incelemeler
Hisarlıdağ Volkanitlerini temsilen seçilen 4 adet örneğin ana ve iz element analizleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar çeşitli diyagramlarda değerlendirilmiştir. Buna göre
örnekler Irvine ve Brager (1971) SiO2-Na2O+K2O diyagramında sub-alkali ve alkali
alanda yer almışlardır (Şekil 2.10). Muzalı Göleti yakınından alınan örnekler Şekil
2.10’da sub-alkali alana, Karakaya Tepe ve Asar Tepe (Çalışma alanının hemen
dışında, güneybatıda)’den alınan iki örnek ise alkali alana düşmüştür.
Örnekler,

Winchester

ve

Floyd’un

(1977)

Zr/TiO2*0,0001-Nb/Y

adlama

diyagramında ise riyodasit-dasit, traki-andezit ve bazanit alanlarında yer almışlardır
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(Şekil 2.11). Sub-alkali alanda yer alan örnekler Şekil 2.11’de verilen diyagramda
riyodasit-dasit (Muzalı) alanında yer alırken, alkali özellik gösteren örnekler, trakiadezit (Karakaya Tepe) ve basanit/nefelin (Asar Tepe) alanında yer almışlardır.
Çalışma kapsamında volkanik kayaların kimyasal analizlerini yapmakta temel amaç,
Hisarlıdağ volkanizmasının kömürlerin iz element kimyasal bileşimine, Hisarlıdağ
volkanik kayaçlarının da yeraltısularının kimyasal bileşimi üzerindeki etkisini
tanımlamaktır.
20
18

N a 2O + K 2 O

16
14
12
10
Alkalin e

8
6
4

Su balkaline

2
0
35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

SiO2
ġekil 2.10 : Irvine ve Baragar (1971)’e göre kayaçların Alkali-Sub-alkali
diyagramındaki konumu (Traki-andezit(pembe), bazanit(gri)alkaline; Riyodasit-dasit (Kırmızı-Lacivert) subalkaline)
5

Z r /T iO 2 * 0 .0 0 0 1

Com/ Pan t

Ph on oli te

1
Rhyolite
Trach yte

0,1

Rhyodaci te/Daci te
Trach yAn d
And esite

0,01

B sn /Nph

And esite/B asalt
Alk-B as
Su bAlkalin e B asalt

.001
.01

0,1

1

10

Nb/Y
ġekil 2.11 : Winchester ve Floyd (1977), diyagramında kayaçların düştüğü alanlar,
Riyodasit-dasit- Muzalı Göleti; Traki-andezit- Karakaya Tepe;
Bazanit- Asar Tepe)
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Yukarıda verilen mineralojik ve jeokimyasal karakterlere sahip Hisarlıdağ
volkaniklerinin sağlık açısından risk teşkil ettiği ifade edilen iz metal element
içeriklerinin dağılım diyagramı Şekil 2.12’de verilmiştir.

Şekil 2.12’den de

görüldüğü gibi yukarıda belirtilen mineralojik ve kimyasal tanımlamalarla uyumlu
olarak 3 ve 4 nolu örneğin Co, Ni, V değerleri oldukça yüksektir. Beklenildiği gibi 1
ve 2 nolu örneklerin ise U, Th ve Pb değerleri diğer kayaçlara göre yüksek çıkmıştır.
Bu volkanik kayaçlar kömür yatakları ve yakın civarında yer almaktadır ve Bölüm
3’de etraflıca tartışıldığı gibi bu yataklardaki kömür örneklerinin Ni, V, U, Th, Co,
Pb değerleri diğer yataklara göre belirgin şekilde yüksek çıkmıştır. Çizelge 2.1’de
Hisarlıdağ Volkanitlerinde yapılan kimyasal analiz sonuçlarıyla elde edilen iz
elementlerin minimum-maksimum-ortalama değerleri verilmiştir. Bu sonuçlar
ortalama kıtasal kabuk bileşimiyle karşılaştırıldığında Be, Ni, U, Th, Rb, Ba, Cr, Sr
ve Se açısından kıtasal kabuğa göre zenginleştiği görülmüştür (Mason ve Moor,
1982), Şoşonitik serilerin bazalt üyelerinin kimyasal bileşimi ile karşılaştırıldığında
ise Rb, Ni, Cr, Th, U, Sr açısından zenginleştiği ortaya çıkmıştır (Baş ve Terzioğlu,
1986).
Çizelge 2.1 : Hisarlıdağ Volkanitlerinin minimum-maksimum-ortalama iz element
değerleri (ppm)
As

Be

Cd Co

Hg

Ni

Pb

Se

Th

Mini 0,5

1

0,1 2,2

0,01 0,6

2,3

0,5 6,9

Max 1,7

3

0,1 42,4 0,05 283,7 13,7 0,5 22,4

U

V

Rb

Sr

2,7 14

49,6

328,5 577

6

270,4 936,2 1111 547,2

194

Ba

Cr
13,68

ORT 0,925 3,25 0,1 21,8 0,02 105,9 8,25 0,5 18,08 4,4 102,3 138,9 593,6 817,3 206,91

ġekil 2.12 : Volkanik kayaç örneklerindeki iz elementlerin dağılımı
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2.2.4 Alüvyon
Çalışma alanında akarsu vadilerinde izlenen alüvyonlar, kil boyutundan çakıl
boyutuna kadar çeşitli materyallerden oluşmaktadır. Genellikle kum, kumlu kil,
çakıllı kum, çakıl ve kilden oluşmaktadır.
2.3 Bölgenin Tektonik Konumu
Turgut ve diğ. (1983), Trakya Havzasının oluşumunu Orta Eosen sonlarında
başladığını ve Orta-Üst Eosende transgresyonla birlikte hızlı çökme ve çökelmenin
söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, sedimantasyonu etkileyen diğer
faktörler ise havza içindeki paleoyükselimler ve basamak faylar olduğunu ifade
etmişlerdir. Havzadaki sedimantasyonu Eosen-Alt Oligosen döneminde aktif bir
volkanizma izlemiştir. Alt Oligosen sonlarında çökelme regresyonel ortama
dönüşmüş ve kalın gölsel ve fluviyal fasiyesler gelişmiştir (Turgut ve diğ., 1983).
Linyitler ise Üst Eosenden Alt Oligosene kadar olan zaman diliminde oluşmuştur
(Görür ve Okay, 1996).
Havza gelişimi Geç Oligosen-Erken Miyosen başında KB Anadolu’da sona eren
kıta-kıta çarpışmasının ardından ortaya çıkan Eskişehir Fay Zonu (EFZ)’ nun,
kontrolünde, Erken Miyosen sonunda batıda akarsu-göl ortamında, kuzeydoğuda ise
Paratetis etkisinde denizel karakterde devam etmiştir (Sakınç ve diğ., 2000).
Dolayısıyla havza Neojen döneminde iki etkin fayın etkisinde kalmıştır. Turgut ve
diğ. (1983), Erken Miyosen başlarında havzanın tümüyle yükseldiğini ve şiddetli
aşınmaya maruz kaldığını belirtirken, Sakınç ve diğ. (2000), Erken Miyosende havza
güneyinde çökelimin yer yer durduğunu ve Orta Miyosende tekrar başladığını
belirtmiştir. Orta Miyosen başından itibaren kuvvetli tektonizmanın etkisine giren
havza, Pliyosen dönemindeki

neotektonik hareketler sonucu

konumunu almıştır (Turgut ve diğ. 1983, Sakınç ve diğ., 2000).
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günümüzdeki
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3. KÖMÜR
3.1 Kömürün Tanımı ve Sınıflandırılması
Kömür, ana bileşeni karbon olan, karbonun yanı sıra Hidrojen (H), Oksijen (O) ve az
miktarda da Kükürt (S) ve Azot (N) elementlerini içeren, bitki yığışımlarının
bataklıklarda bozunmadan ve çürümeden korunarak, kimyasal ve fiziksel değişimler
geçirmeleri sonucu oluşan sedimanter bir kayaçtır.
Ticari kömür sınıflaması kömürün sabit karbon içeriği ve ısıl değerini esas
almaktadır. Ülkemizde kömürler; turba, linyit, taş kömürü ve antrasit olarak
sınıflandırılmaktadır. Karbon içeriği ve enerji miktarı yüksek olan kömürler
taşkömürü; alt grubu olarak da antrasit ve bitümlü kömür olarak ayrılmaktadır.
Karbon içeriği ve enerji miktarı düşük olan kömürler düşük kalorili kömürler olarak
sınıflandırılmış; bu sınıflama da kendi içersinde alt bitümlü kömür ve linyit alt
sınıflarına ayrılmıştır (Url-3, 2009).
Kömürün oluşabilmesi için ortamın belirli şartlara sahip olması gerekir. Bunlar:
1-Yeraltısuyu ya da yüzey suyu geliri sınırlı,
2-Deniz ya da göl kıyılarını çevreleyen, engebesiz, yeraltısu düzeyi sığ, eğimi
çok düşük olan geniş düzlükler,
3-İklimin nemli ve ılıman,
4-Ortamın da bataklık ve yoğun bitki örtüsü ile kaplı olması gerekir.
Bataklıkların, su ve bitki ile sürekli beslenmesi yanı sıra ortamın pH ve Eh’ sı,
bakteri etkinliği, kükürt oranı gibi biyokimyasal ve fiziksel etmenler de kömür
oluşumunu belirlemektedir. Kömürleşmenin gelişmesi ve ilerlemesinde; zaman,
ortamın sıcaklığı, jeotermal gradyan, iletkenlik ve akış, ısı etki süresi, ısınma hızı,
litostatik ve hidrostatik basınç, tektonik olaylar, yapısal unsurlar (kıvrımlar
kırılmalar, bindirmeler), bölgesel ve yerel metamorfizma olayları ve doğal (karasal)
ve kozmik radyoaktivite etkili olur (Ercan, 1998).
Kömürleşme derecesi, uçucu madde içeriği, karbon içeriği, karbon içeriği ve nem
içeriğine göre değişiklik gösterir. Çizelge 3.1’de bu özelliklere göre kömürleşme
dereceleri verilmiştir. Diğer taraftan ASTM kömürleri, sabit C, uçucu mineral ve ısıl
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değer olarak sınıflamıştır. Çizelge 3.2’de ASTM tarafından yapılan sınıflama
verilmiştir.
Çizelge 3.1 : Çeşitli Ranklarda (Kömürleşme Derecelerinde )Kömür Özellikleri
(DPT,2009)

RANK
(KömürleĢme
Derecesi)

UÇUC
MADDE
ĠÇERĠĞĠ
%Ağırlık,
Islak-Külsüz

KARBON
ĠÇERĠĞĠ
%Ağırlık, IslakKülsüz

KALORĠFĠK
DEĞER Btu/Lb,
Mineral maddesiz

NEM
ĠÇERĠĞĠ
% 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
99-91
14.000
5-1
*işareti olan dereceler BİTÜMLÜ Kömürleşme derecesine aittir. Kaynak: Tsai, S.C., Fundementals of
Coal Beneficiation and Utiliziation, Elsevier, New York (1982)

Çizelge 3.2 : Amerikan Standardı Kömür Sınıflaması (DPT, 2009)

Sabit C sınırları*
(%)
>=
<
Sınıf
Alt Grup
Meta antrasit 98
Antrasit
92
98
Antrasit
Semi-antrasit 86
92
Düşük
uçuculu
78
86
orta uçuculu 69
78
Y.uçuculu-A
69
Y.uçuculu-B
69
Bitümlü Kömürler
Y.uçuculu-C
69
Alt bitümlü
A
69
Alt bitümlü
B
69
Alt Bitümlü
Alt bitümlü
Kömürler
C
69
Linyit A
69
Linyit
Linyit B
69
*Kuru mineral maddesiz bazda.
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Uçucu Mineral
Madde Sınırları
(%)
>
<=
2
2
8
14

Isıl Değer
(Kcal/kg)
>=
<
7.780
7.780
7.780

14
22
31
31
31

7.780
7.780
7.780
7.220
5.835

7.780
7.220

31

5.835

6.390

31

5.275

5.835

31
31
31

4.610
3.500

5.275
4.610
3.500

22
31

3.2 ÇalıĢma Alanındaki Linyitlerin OluĢum Ortamı ve Genel Özellikleri
Trakya bölgesinde ilk defa 1915 yılında Kırımandere ve Ergene çiftliğinde bulunan
linyitlerin ticari olarak işletmeye alınmıştır (DPT, 2007). Adı geçen raporda, çalışma
alanının da içinde kalığı Keşan bölgesinde 1919 yılında linyit üretiminin 20-30 bin
ton civarında olduğu belirtilmiştir. Bölgedeki asıl linyit araştırmaları MTA tarafından
1930’lu yıllarda başlatılmıştır. Bu çalışmalar 1950’lere kadar genel jeolojik etütler
şeklinde yürütülmüş, 1950’lerden sonra ise sistemli ve uzun vadelerde sondajlı
aramalarla devam ettirilmiştir. Uzun bir aradan sonra MTA tarafından başlatılan ve
2002 yılında sonuç raporu yayınlanan ‘Türkiye Tersiyer Linyitlerinin Kimyasal ve
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi’ adlı çalışmada, Trakya bölgesinde sondajlı
linyit aramaları yapılarak yeni rezervlerin keşfedildiği ifade edilmiştir. Şengüler,
Sürdürülebilir Enerji ve Linyit Kaynaklarımız adlı çalışmasında (2006, 2007),
Havzada MTA tarafından 2005 yılında başlatılan sondajlı çalışmalarda 8 milyon ton
görünür rezerv olduğunun saptandığını ve havzada önemli rezerv artışlarının
beklendiği ifade etmiştir. Ayrıca MTA ilgilileri ile yapılan sözlü görüşmelerde
bölgede araştırmaların devam ettiği ve yaklaşık 2 milyar ton toplam rezerv olduğu
bilgisine ulaşılmıştır.
Çalışma alanındaki linyitler Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu içinde yer
almaktadır. Danişmen formasyonu göl, bataklık, taşkın ovası ve akarsu ortamında
gelişmiş olup, yer yer ince laminalı kiltaşı ve şeyl, kumtaşı, çakıltaşı ve linyitden
oluşmaktadır; Oligosen yaşlı Danişmen Formasyonu içerisindeki linyitler delta
düzlüğü bataklığında gelişmiştir (Şengüler ve diğ.,2000.; Atalay, 2002.; Siyako,
2006a.; Şengüler, 2010). Bölgede, MTA tarafından yapılan sondajlı çalışmalarda da
linyitlerin yatayda devamlılık sağlamadığı, linyit damarlarının kesikli devam ettiği,
bu nedenle linyitlerin akarsu-delta bataklığında çökeldiği ifade edilmiştir (Şengüler,
2010).
Çalışma alanındaki linyitler genelde siyah-siyahımsı kahverengi tonlarda izlenir.
Kolayca ufalanan linyitlerde yer yer sülfürlü mineraller gözle ayırt edilebilmektedir.
Çalışma alanında 8 adet faal yer altı işletmesi, 2 adet faal açık işletme ve 6 adet terk
edilmiş açık işletme olmak üzere toplam 16 adet linyit sahası bulunmaktadır.
Çalışma alanındaki terk edilmiş açık işletmelerde linyit madeni tamamıyla
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tüketilmiş, bu nedenle bölüm 1.3.2’de de belirtildiği gibi örnek alma imkânı
olmamıştır. Dolayısıyla terk edilmiş açık işletmelerden sadece birinin pasasından
örnek alınmıştır. Bölgedeki faal işletmelere ve terk edilmiş açık işletmeye ait
görüntüler Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3’te verilmiştir.

ġekil 3.1 : Faal açık işletmelere ait bir görüntü (8 nolu kömür örneği, Küçükdoğanca
köyü güneydoğusu)

ġekil 3.2 : Çalışma alanındaki faal yer altı işletmelerine ait bir görüntü
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ġekil 3.3 : Çalışma alanındaki terk edilmiş açık işletmelere ait bir görüntü
3.3 ÇalıĢma Alanındaki Linyitlerin Mineralojik Özellikleri
Çalışma alanındaki linyitlerin içerisinde bulunan sülfürlü mineralleri tayin etmek için
çalışma alanından 9 adet örnekte parlak kesit hazırlanmış ve üstten aydınlatmalı
mikroskopta incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler salt sülfür minerallerinin
tayinine yönelik olduğu için linyitlerin yansıma özellikleri dolayısı ile maseral
incelemesi yapılmamıştır. Yapılan inceleme sonucu linyitlerdeki hakim sülfürlü
mineralin framboidal pirit olduğu, ancak yer yer çatlak dolgusu şeklinde ikincil
olarak oluşmuş pirit minerallerinin de varlığı tanımlanmıştır. İncelenen örneklerin
tümünde pirit içeriğinin düşük olduğu ve %1-3 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Bu
sonuç bölgede daha önce MTA tarafından yapılan çalışmalarla uyumludur. Şekil 3.4
linyitlerdeki fromboidal pirit oluşumlarına, Şekil 3.5’ da ise çatlak dolgusu şeklinde
gözlenen pirit oluşumlarına ait mineralojik görüntüler verilmiştir.
3.4 ÇalıĢma Alanındaki Linyitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Çalışma alanındaki linyitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek amacıyla,
çalışma alanının değişik yerlerinden alınan 9 adet linyit örneğinde nem, kül, uçucu
madde, sabit karbon, toplam kükürt, ısıl değer ve ana ve iz element analizleri
yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 3.3’ de topluca verilmiştir. Linyitlerin nem, kül, uçucu
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ġekil 3.4 : Linyitlerin parlak kesitlerinde framboidal piritlere ait bir görüntü

ġekil 3.5 : Linyitlerin çatlak dolgusuna girmiş ikincil piritlere ait bir görüntü
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madde, sabit karbon, toplam kükürt ve ısıl değerlerini belirlemek için Maden
Fakültesi

Cevher

Hazırlama

Bölümü

Laboratuarları’ndan

faydalanılmıştır.

Linyitlerde yapılan iz element analizleri ise belirli bir paket program kapsamında
ACME Laboratuarları’nda yaptırılmıştır.
3.4.1 Nem analizi
Nem analizi yapılacak linyit numuneleri, çekiçle belirli bir boyutun altına
getirildikten sonra, Cevher Hazırlama Bölümü Laboratuarları’nda bulunan bilezikli
kırıcı ile öğütülerek 100 meshin altına getirilmiştir. Daha sonra, öğütülen bu
örneklerden belirli miktarlar darası alınmış saat camlarına konularak 105°C’ de etüve
konulmuştur. Etüve konulan örnekler 2’şer saat aralıklarla tartılmış ve sabit tartım
elde edilinceye kadar bu işleme devam edilmiştir. Sabit tartım elde edildikten sonra
gerekli hesaplamalar yapılıp nem miktarı tespit edilmiştir. Çizelge 3.3’ den
görüleceği gibi incelenen linyit örneklerinin maksimum nem değeri 9 nolu örneğe ait
olup %29,57 olarak ölçülmüştür (Bakınız EK A). Örnek faal bir açık işletmeye aittir.
Minimum nem değeri ise %18,47 olarak ölçülüp, bu değer 5 nolu örneğe aittir.
Çizelge 3.1’de verilen kömürleşme derecesine göre, bu kömürler nem içerikleriyle
alt bitümlü kömür sınıflamasına girmektedir.
3.4.2 Kül analizi
Numunelerde sabit tartımı sağlayabilmek için analizin yapılacağı krozeler fırına
konulup 850°C’ de 1 saat bekletildikten sonra 1/2 saat desikatörde bekletilip
soğumaları sağlanmıştır. Nemi alınmış linyit numuneleri hassas terazide havasız
ortamda yaklaşık 0,5’er gram tartılarak, 850°C’ ye ayarlanmış fırına konulmuştur.
Fırında iki saat bekledikten sonra, 1/2 saat desikatörde soğutulan numunelerin
tartımları tekrar alınmıştır. Analizin doğruluğunu sağlamak için her numune iki ayrı
krozede hazırlanarak eş zamanlı analize tabi tutulmuştur. Gerekli hesaplamalar
yapılarak numunelerin kül miktarları belirlenmiştir. Çizelge 3.1’den de görüldüğü
gibi çalışma alanındaki linyitlerin maksimum kül değeri %25,1, minimum kül değeri
%9,58 olarak belirlenmiştir. Maksimum değer 9 nolu örneğe aittir. Minimum değer
ise 1 nolu örneğe ait olup faal yer altı işletmesinden alınmıştır.
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Çizelge 3.3 : Linyitlerde Nem, Kül, Uçucu Madde, Sabit C, Toplam S ve Kalorifik Değer Analizleri Sonuçları
Üst Isıl Değer Kcal/Kg

Alt Isıl Değer Kcal/Kg

orijinal linyit

Orijinal linyit

Örnek No

%Nem

%Kül

%Uçucu

%Sbt C

%Toplam S

1

22,2

9,58

40,18

50,24

3,87

4642

5966

4307

5705

2

20,9

20,5

36,9

42,6

3,90

4049

5119

3720

4858

5

18,47

14,01

38,65

47,34

3,04

4576

5613

4257

5352

6

18,94

10,73

45,16

44,11

0,72

4326

5337

4005

5076

7

25,45

12,82

41,25

45,93

0,64

3675

4929

3325

4668

8

27,52

11,5

40,42

48,08

0,4

3640

5022

3280

4761

9

29,57

25,1

36,36

38,54

0,59

2974

4223

2604

3962

10

25

10,26

40,97

48,77

2,99

4216

5621

3868

5360

11

24,8

9,81

45,35

44,84

0,96

3870

5146

3523

4885

ORT

22,24

15,84

39,66

44,50

2,02

3929,64

5055,55

3593,36

4794,55
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/ Kuru Linyit

/ Kuru Linyit

3.4.3 Uçucu madde analizi
Uçucu madde tayini için 900°C’ ye ayarlanmış fırına, analizlerde kullanılacak
kuvarstan yapılan krozeler konulmuş, 1 saat bekletildikten sonra desikatöre alınıp 1/2
saat soğumaya bırakılmıştır. Havasız ortamda yaklaşık 0,5’ er gram tartılan örnekler
krozelere

konulmuş,

krozelerin

kapakları

kapatılarak

900°C’

deki

fırına

yerleştirilmiştir. Fırında 7 dakika bekletilen numuneler, fırından çıkarıldıktan sonra
desikatöre alınmış ve 1/2 saat bekletildikten sonra yeniden tartımları alınmıştır. İki
tartım arasındaki fark alınarak uçucu madde miktarı belirlenmiştir. Şekil 3.6’ da
uçucu madde analizine ait bir görüntü verilmiştir. Çizelge 3.3’de de görüldüğü gibi
linyit örneklerinin maksimum uçucu madde miktarı terk edilmiş açık işletmeye ait 11
nolu örnekte ölçülmüştür (%45,35). Minimum değer ise 9 nolu örneğe ait olup %
36,36 olarak ölçülmüştür. Sonuçlar Çizelge 3.1 ve 3.2 ile karşılaştırıldığında çalışma
alanındaki kömürler uçucu madde içeriğine göre bitümlü-alt bitümlü kömür sınıfına
girdiği görülmektedir.

ġekil 3.6 : Uçucu madde analizine ait bir görüntü
3.4.4 Sabit karbon miktarının belirlenmesi
Sabit karbon kömürün içindeki hiçbir elemana bağlanmayan karbon miktarıdır. Kül
değeri, uçucu madde ve sabit karbonun toplamı %100’e eşittir. Dolayısıyla önceki
analizlerden elde edilen sonuçlarda gerekli hesaplamalar yapılarak numunelerin sabit
karbon değerleri belirlenmiştir. Çizelge 3.3’den görüleceği gibi sabit karbon değeri
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% 38,54-50,24 arasında değişmekte olup, maksimum değer sahanın güneyindeki faal
yer altı işletmesinden alınan 1 nolu örneğe aittit. Minimum değer ise 9 nolu örneğe
aittir. Çalışma alanındaki kömürlerin sabit karbon içeriği Çizelge 3.1 ile
karşılaştırıldığında kömürleşme derecesi linyit olarak görülmektedir.
3.4.5 Toplam kükürt analizi
Numunelerin toplam kükürt değerlerini belirlemek için MET Carbon-Sulfur
Determinator Cihazı kullanılmıştır. Daha önceden 100 meshin altına indirilen
örnekler yaklaşık 0,05 gr tartılarak porselen kayıkçıklara konulmuştur. Kalibre edilen
cihaza porselen kayıkçık yerleştirilerek örneklerin toplam kükürt değerleri
bulunmuştur. Çizelge 3.3’den de görüleceği gibi ölçülen toplam kükürt değeri düşük
olup, değerler % 0,4-3,90 aralığında değişmektedir. Maksimum değer 2 nolu örnekte
bulunmuştur. Bu örnek sahanın güneyinde faal bir yer altı ocağından alınmıştır.
Çizelge 3.3’den görüleceği gibi 1 nolu örneğin toplam kükürt değeri (%3,87) 2 nolu
örneğin toplam kükürt değerine yakın olup, bu iki örnek aynı şahsa ait birbirine çok
yakın iki faal yer altı işletmesine alınmıştır. Bu değerlere paralel olarak, yapılan
mineralojik incelemelerle en yüksek sülfürlü mineral içeriği de 1 ve 2 numaralı
örneklerde saptanmıştır. Bu sonuçları destekleyen bir diğer veri de kömürlerin kül
analizlerinde ortaya çıkmıştır. Yapılan kömür külü analizlerinde yukarıdaki
değerlerle uyumlu olarak kükürt değerlerinin (S), %1,32-7,76 aralığında değiştiği
ortaya çıkmıştır; maksimum değer 1 nolu örnekte, minimum değer ise 9 nolu örnekte
tespit edilmiştir.
Ancak yapılan değerlendirmeler, gerek kaba kimyasal analizlerde gerekse kömür
külü analizlerinde ortaya çıkan kükürt değerlerinin ve sülfür mineral içeriklerinin
düşük olduğunu göstermiştir. Zira kömür sahalarından ileri gelebileceği düşünülen
en önemli sorun olarak tanımlanan AMD’ nin en önemli kaynağı kömürlerdeki sülfür
mineral içeriği dolayısıyla toplam kükürt (S) bileşenidir (Finkelman, 2002). Bölüm
4’de etraflıca tartışıldığı gibi Küçükdoğanca ve civarındaki kömür sahalarında ciddi
bir AMD sorunu gözlenmemiştir.
3.4.6 Kalorifik değer analizi
Kalorifik değer analizleri IKA-Calorimeter C7000 Kalorimetre Cihazı ile yapılmıştır.
Metalik bir kap içerisine yaklaşık 0,5 gram örnek tartılmıştır. Daha sonra iletken bir
telden rezistans hazırlanıp, numune rezistansın üstünde kalacak şekilde kaba
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konulmuştur. Bu kap, içine basınç uygulanmak üzere daha büyük başka bir kabın
içerisine yerleştirilmiş ve ağzı bir kapakla kapatılmıştır. Bu kaba 30 bar Oksijen gazı
ile basınç uygulanıp, kalorimetre kabına alınmıştır. Örneklere ait tartım bilgileri
cihaza girilerek analiz başlatılmıştır. İşlem bittikten sonra örneklerin üst ısıl değerleri
cihazdan tek tek okunmuş; bu değerlerden yararlanılarak da örneklerin alt ısıl
değerleri hesaplanmıştır.
Şekil 3.7 ve 3.8’de kalorifik değer analizlerine ait deney setlerinin görüntüleri
verilmiştir. Çizelge 3.3’den de görüldüğü gibi üst ısıl değerler orijinal linyitte (nemi
alınmamış) maksimum 4642 Kcal/kg, kuru linyitte 5966 Kcal/kg, alt ısıl değer
orijinal linyitte maksimum 4307 Kcal/kg, kuru bazda ise 5705 Kcal/kg olarak
belirlenmiştir. Ölçülen maksimum değerler 1 nolu örneğe, minimum değerler ise 9
nolu örneğe aittir. Ölçülen ısıl değerlerin bölgedeki firmaların (sözlü görüşmeler) ve
MTA ’nın yaptıkları çalışmalarda elde edilen değerler ile uyumlu olduğu
gözlenmiştir (MTA, 2002). Çizelge 3.2’de belirtilen ASTM sınıflamasına göre
kömürler alt bitümlü kömür sınıflamasına girmektedir.

ġekil 3.7 : Örnek Kalorifik değere hazırlanırken

ġekil 3.8 : Örneklerde kalorifik değer ölçümü yapılırken
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3.4.7 Ana ve iz element analizleri
3.4.7.1 Ana elementler
Linyit örneklerinin analizleri ACME laboratuarlarında bir paket program kapsamında
gerçekleştirilmiştir. İncelenen örneklerin ana bileşenlerinin istatistiksel bilgileri
Çizelge 3.4’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar MTA tarafından yapılan ana element
analizleri ile uyum içerisindedir (2002).
Çizelge 3.4 : Linyit Örneklerinin Ana Bileşenlerinin İstatistiksel Verileri (%)
SiO2

Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O

TiO2

P2O5

MnO Cr2O3 A.Z

Min

7,72

7,61

Max
Ort

0,24

0,31

0,32

0,03

0,04

0,01

2,1

53,31 25,16 43,16 8,88

21,57 2,63

2,84

1,04

0,32

0,03

0,053

9,7

33,67 17,00 16,97 6,62

13,30 0,93

1,18

0,70

0,14

0,04

0,03

5,02

-

-

0,72

0,22

0,04

0,044

-

Medyan -

-

9,19

-

4,82

-

2,39

-

*A.Z: Ateş Zayiatı.

Çizelge 3.4’de verilen kömür küllerinin ana element değerleri, kömürlerin Çizelge
3.3’de verilen kaba kimyasal özellikleri olarak adlandırılan nem, ısıl değer, toplam
kükürt gibi değerleri ile korele edilmiştir. Yapılan korelasyon analizlerinde sadece
SiO2-Kül (r=0,5819), SiO2-Sabit C(r=-0,6021), SiO2-Üst ısıl değer

(r=-0,5852),

Fe2O3- Üst ısıl değer (r=0,4502), (Na2O+K2O)- Nem (r=-0,5117) ve (Na2O+K2O)Toplam kükürt (r=0,4544) arasında nispeten anlamlı bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Bu diyagramlar Şekil 3.9, 3.10,3.11, 3.12, 3.13 ve 3.14’ de verilmiştir.
%Kül-%SiO2 arasındaki korelasyon Şekil 3.19’da görülmektedir. En yüksek kül
değeri (%25,1)’ne en yüksek SiO2 (%53,3) değeri karşılık gelmektedir. Sabit Karbon
miktarı ile % SiO2 arasında ise negatif yönlü güçlü bir korelasyonun olduğu Şekil
3.10’dan açıkça görülmektedir. Sabit C miktarı arttıkça SiO2 miktarının azaldığı
ortaya çıkmıştır. Şekil 3.11’e bakılacak olursa, SiO2 ve kömürlerin üst ısıl değerleri
arasında yapılan korelasyonda, aralarında negatif yönde güçlü bir ilişki olduğu
görülmektedir. Buna göre minimum SiO2 değerine (% 7,72) sahip örnekte
maksimum üst ısıl değer (5966 Kcal/kg) ölçülmüş iken SiO2 değerinin maksimum
(%53,3) olduğu örneğin üst ısıl değeri 4223 Kcal/kg olarak belirlenmiştir ki bu
yukarıda belirtildiği gibi ölçülen en düşük ısıl değere karşılık gelmektedir.
Şekil 3.12’de görüleceği gibi Fe2O3- Üst Isıl Değerleri arasında da anlamlı bir ilişki
vardır ve bu ilişki pozitif yöndedir yani örneklerin Fe2O3 içeriklerinin artması ile
birlikte üst ısıl değerlerinde artış izlenmiştir (r=0,4502). Örneğin en büyük üst ısıl
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değerin 5966 Kcal/kg olduğu 1nolu örnek aynı zamanda maksimum Fe2O3 değerine
de sahiptir (%43,16 Fe2O3).

ġekil 3.9 : %SiO2-%Kül ilişkisi

ġekil 3.10 : %SiO2-%Sabit C ilişkisi

ġekil 3.11 : Linyitlerde SiO2-Üst Isıl Değer İlişkisi
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ġekil 3.12 : Linyitlerde Fe2O3- Üst Isıl Değer İlişkisi
Diğer taraftan linyit küllerinin en önemli bileşenlerinden olan ve linyitlerin erime
değerlerini (yanma değeri) belirleyen Na2O ve K2O içerikleri ile kömürlerin nem
değerleri arasında negatif (r=-0,5117), toplam kükürt değerleri ile de pozitif yönde
(r=0,4544) anlamlı bir ilişki olduğu Şekil 3.14 ve Şekil 3.15’de verilen
diyagramlarda açıkça görülmektedir. Özellikle alkali-nem ilişkisinde ortaya çıkan
durum kömürlerin yanma kalitesinin belirlenmesinde alkalilerin dikkate alınması
gereken bir parametre olduğu sonucunu doğurabilir (Şekil 3.13).

ġekil 3.13 : Linyitlerde Na2O+K2O%Nem ilişkisi

ġekil 3.14 : Linyitlerde Na2O+K2O-%Toplam S ilişkisi
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3.4.7.2 Ġz elementler
Kömürün çevresel etkileri 20. yüzyılın sonlarına doğru araştırılmaya başlanmış, 21.
yüzyılda bu çalışmalar daha da yoğunlaşmıştır. Çok önemli bir enerji kaynağı olan
kömürün çıkarılması, taşınması ve kullanılması gibi faktörlerin çevre ve insan
sağlığına olası etkileri araştırılmıştır (Kagey ve Wixson, 1983). Benzer nitelikteki
çalışmalara devam edilmiş ve linyit madenciliği yapılan çeşitli bölgelerde, özellikle
linyitin içindeki sülfürlü minerallerin (pirit, pirotin, arsonepirit vb.) asit maden
drenajına (AMD) sebebiyet verdiğini, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler
bıraktığını ortaya koymuştur ( O’Bara ve Estes, 1985; Tiwary 2000; Finkelman 2002
ve 2006; Gürdal ve Baba, 2009). Bu çalışmalardan Kagey ve Wixson arafından
yapılan çalışma özet halinde Çizelge 3.5’ de sunulmuştur. Çizelgeden de görüldüğü
gibi araştırmacılar linyit ve linyit madenciliği kaynaklı olası sağlık etkilerini ortaya
koymuşlardır. Örneğin linyitin temizlenmesi ve hazırlanmasında açığa çıkan tozun
içerisindeki iz elementler ve SO2’nin insanlarda solunum yolu kanseri, deri iltihabı,
sperm azalması ve enzim azalması gibi sağlık sorunlarına neden olduğu
görülmektedir.
Trakya Havzası Türkiye’nin en önemli linyit havzalarından biridir. MTA ilgilileriyle
yapılan sözlü görüşmelerde bölgede yaklaşık 2 milyar ton rezerv olduğu tespit
edilmiştir. Halen teze konu olan Küçükdoğanca sahasında 2 adet açık, 6 adet faal yer
altı işletmesi bulunmaktadır. Üretilen kömürler başta Trakya bölgesi olmak üzere,
Marmara Bölgesinde ısınma amaçlı kullanılmaktadır. Bu amaçla ocaklardan üretilen
kömür kamyonlarla ilgili satış noktalarına taşınmaktadır. Dolayısıyla bu bölgeler
Çizelge 3.5’de verilen etkilere maruz kalmaktadır.
Literatürde kömürlerde bulunan iz elementlerden özellikle As, Be, Cd, Co, Ni, Pb,
Se, Th, U ve V içeriklerinin sağlık açısından risk teşkil edebileceği belirtilerek bu
elementler için sınır değerler belirlenmiştir. Bu noktadan hareketle, Küçükdoğanca
ve civarında işletilen linyitlerden alınan örneklerin iz element analizleri yapılmış ve
sağlık açısından risk teşkil ettiği ifade edilen element içeriklerinin istatistiksel
bilgileri, dünya ortalaması ve Türkiye’den değişik linyit kömür iz element ortalama
değerleri ile birlikte Çizelge 3.6’de verilmiştir. Çizelgeden görüldüğü gibi Co, Th, U,
Pb, Ni, As değerleri belirtilen sınır değerleri aşmıştır. Ayrıca Şekil 3.15’de bu
elementlerin istatistiksel dağılımı verilmiş olup, bu şekilden de kömürlerin yüksek
oranda As, Ni ve V içerdiği açıkça görülmektedir. Bu sonuç, Trakya Bölgesinde
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kömür madenciliği ile alakalı her türlü faaliyet sonunda oluşan tozlarda, yukarıda
belirtilen elementlerin önemli konsantrasyonlarda bulunabileceği olasılığını ortaya
koymuştur. Ancak Trakya Bölgesinde pnömokonyoz hastalığına (tor hastalıkları)
dair her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çizelge 3.5 : Kömürün Olası Çevresel ve Sağlık Etkileri (Kagey ve Wixson, 1983)
Kaynak

Ġlksel Maruziyet

Olası Sağlık Etkileri

Toz, gürültü, egzoz gazı Linyit işçilerinde akciğer
hastalıkları,işitme kaybı, kanser
Yer altı Madenciliği PNAs, CO, CO2, SO2,
(mide, pankreas), solunum yolları
H2SO4
hastalıkları
AMD, Ağır Metaller
Yüzey Madenciliği (Pb, Cd, As),pH
Kanser (?), Kalp rahatsızlıkları
yükselimi
(belirti gözlenmemiş)
Temizleme ve
Hazırlama

Toz, iz elementler
Solunum yolu kanseri, deri
(Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni,
iltihabı, sperm azalması, enzim
Pb, Zn, As, Mn, Se),
azalması
SO2, organikler

Taşınma

Toz, su, kirlilik
(metalik ve organik)

Yakma
Hava Emisyonu
Uçucu Kül

Solunum yollarında tahriş, kanser

Solunum yolu tahrişi, kronik
SO2, NO2, TSP, O3,
CO, Ni, Bi, Se, Cu, As, hastalıklar, kanser, enfeksiyona
Pb, Fe, Hg, Cr, V, PNAs karşı bağışıklık azalması, duyma
kaybı
As, B, Vr(?),Cd, Cr, Mn
Solunum yolu hastalıkları, kanser
ve Se partikülleri

Tortu
Ürün Halinde

Organikler
Benzen, toluen vs.

Kullanma

Radyonükleikler,
Organikler, İz
elementler

Kanser
Kanser, belirtisiz sinir sistemi
bozukluğu

Çalışma alanına ait kömür küllerinde en yüksek As değeri, 1 nolu örneğe (EK A) ait
olup, bu değer 247,9 ppm olarak ölçülmüştür (Şekil 3.15). En düşük As değeri ise
8,2 ppm olup 8 nolu örneğe aittir (EK A). 1 nolu örnek faal bir yer altı işletmesinden
(Küçükdoğanca Köyü güneyi), 8 nolu örnek ise faal bir açık işletmeden alınmıştır
(Küçükdoğanca köyü güneydoğusu). Ölçülen maksimum değer Çizelge 3.6’ de
verilen Dünya ortalamasının üzerindedir.
Dünya ortalamasının üzerinde olan başka bir element Co olup, en yüksek değeri,
49,6 ppm olup 10 nolu örneğe aittir (Bakınız EK A). Örnek, faal bir yer altı
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Çizelge 3.6 : Çalışma alanındaki kömür küllerinin iz element içeriklerinin istatistiksel özeti, Dünya Ortalaması ve Türkiye’den Örnekler (ppm)
As

Be

Cd

Co

Hg

Ni

Pb

Se

Th

U

V

8,2

2

<0,1

8,5

<0,01

66

4

<0,5

11,2

5,8

88

Maksimum

247,9

15

<0,1

49,6

<0,01

639,5

48,2

<0,5

32,9

14,2

286

Ortalama

54,83

9,22

<0,1

26,06

<0,01

246,90

18,42

<0,5

19,00

9,41

185,89

-

4

<0,1

-

<0,01

-

-

<0,5

-

8,9

-

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

Çanakkale**

489

10,5

0,39

26,1

<0,1

29

57,3

-

27,5

19,4

395

Manisa**

138

2,71

0,9

10

<0,1

60,1

44,4

-

8,7

127

336

Ġstanbul**

68,4

10,2

0,9

55,6

<0,1

56,9

49,2

-

22,4

29

298

Minimum

Medyan
D.O*

*D.O: Dünya ortalama iz element değerleri (Swaine, 1990),***Değerler Seferinoğlu ve diğ.(2003)’den Tablo4’den alınmış olup, örnek numaraları sırasıyla: 1, 10, 8’dir.

ġekil 3.15 : Kömür örneklerinin iz elementlerinin istatistiksel dağılımı
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işletmesinden alınmış olup, çalışma sahasının güney doğusunda Moranca Tepe
yakınlarından alınmıştır. En düşük Co değeri ise (8,5 ppm) 7 nolu örnekte ölçülmüş
olup yine faal bir yer altı işletmesine aittir.
Çalışma alanına ait örneklerdeki en düşük Ni değerinin bile dünya ortalamasının
üzerinde olduğu görülmüştür (Çizelge 3.6) Buna göre ölçülen en düşük değer 8 nolu
örneğe ait olup 66 ppm’dir. En yüksek değer ise Şekil 3.14’den görüldüğü gibi 11
nolu örnekte ölçülmüş olup 639,5 ppm’dir; 11 nolu örnek terk edilmiş açık
işletmeden alınmıştır.
Verilen dünya ortalama limit değerini aşan diğer bir element de Pb’dir. İncelenen
örneklerde Pb değerleri 4-48,2 ppm arasında değişmektedir (Ortalama: 18,42ppm).
En yüksek değer 7 nolu örneğe ait olup, faal açık bir işletmenin örneğidir. En düşük
değer ise 9 nolu örneğe ait olup, faal bir açık işletmeden alınmıştır. Ancak bu
değerler Çizelge 3.6’da verilen Çanakkale, Manisa ve İstanbul’dan alınmış kömür
örneklerinin ortalama Pb değerlerinin çok altında kalmıştır.
Uranyum

değerlerine

bakılacak

olursa,

değerler

5,8-14,2

ppm

aralığında

değişmektedir. En yüksek U değeri, 7, en düşük U değeri ise 1 nolu örnekte
ölçülmüştür. Ölçülen maksimum U değerleri dünya ortalamasının üzerindedir
(Çizelge 3.6).
Dünya ortalaması üzerinde ölçülen diğer bir element V’dir. V değerleri 88-286 ppm
aralığında değişmekte olup en düşük değer 1 nolu örneğe; en yüksek V değeri 8 nolu
örneğe aittir (Şekil 3.14).
İncelenen kömürler küllerinin iz element içerikleri Seferinoğlu ve diğ. (2003)
tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında, Çizelge 3.6’da görüldüğü gibi
Küçükdoğanca kömürlerinde As, Co ve Ni konsantrasyonları Çanakkale, Manisa ve
İstanbul kömürlerinin ortalama değerlerinden yüksektir.
Bölüm 2.2.3.1.2’de de belirtildiği gibi volkanik kayaç-kömür-su jeokimyasal
ilişkisini açıklamak için volkanik kayaçlarda, kömürlerde ve sularda iz element
analizleri yapılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi kömürlerde As, Ni, Co,U ve V
gibi iz elementlerin içeriği yüksek olup (Şekil 3.15) bu değerler, Şekil 2.13’de
verilen volkanik kayaçlardaki iz element dağılımlarıyla örtüşmektedir. Bu sonuç da
Trakya Havzasında sedimantasyon devam ederken, Hisarlıdağ volkanizmasının etkin
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olduğu söylenebilir. Zira en yüksek Ni, Co, U, V değerleri Hisarlıdağ Volkanitlerine
yakın sahalardan alınan linyit örneklerinde tespit edilmiştir.
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4. SULARIN HĠDROJEOKĠMYASAL ÖZELLĠKLERĠ
4.1 ÇalıĢma Alanının Hidrojeolojik Özellikleri
Trakya Bölgesinin iki önemli su havzası vardır. Bunlar, Ergene ve Meriç
Havzalarıdır. Bu havzalar tarafından beslenen Trakya Havzası, su kaynakları
açısından zengin dolayısıyla tarımın yoğun olarak yapıldığı önemli havzalardan
biridir. Çalışma alanı bu iki havzanın dışında kalmaktadır ve herhangi bir havza
özelliği göstermemektedir.
Çalışma alanın bulunduğu Küçükdoğanca ve civarı da su kaynakları bakımından
zengin olup bölgeyi Keşan deresi ve kolları direne etmektedir. (Bakınız EK B
Çalışma alanının drenaj haritası). Keşan deresinin iki önemli kolu Muzalı Dere ve
Doğanca Deredir. Bütün yıl boyunca su taşıyan Keşan deresi çalışma alanını
kuzeydoğudan güneybatıya drene etmektedir.
Edirne meteoroloji istasyonu verilerine göre 2009 yılında bölgeye düşen ortalama
yağış miktarı 791,1 kg/m2 dir. 1981-2009 yılları arasındaki ortalama yağış miktarı ise
575,84 kg/m2’dir. Bölgenin ortalama sıcaklığı kış aylarında 13,5°C olup ay içerisinde
sıcaklık farkı ortalama 2.2-7 °C arasında değişmektedir. Yaz aylarındaki ortalama
sıcaklık değeri ise 23 °C’dir. Bölgede, meteorolojinin yaptığı uzun dönem
ölçümlerinden buharlaşma miktarı 935.7 mm olarak belirlenmiştir (Ökten, 2004).
Bölgenin beslenimi, 2002 yılı verilerine göre 55×106 m3/yıl olarak hesaplanmıştır
(Arkoç, 2006).
Bölüm 2.2.2’de de belirtildiği gibi çalışma alanında hakim litoloji Danişmen
Formasyonudur.

Formasyon

kiltaşı,

silttaşı

ve

kumtaşı

ardalanmasından

oluşmaktadır. Birimin kayaçlarına ait ayrık malzeme, formasyon genelinde ağırlıklı
olarak kum, silt ve killi bir karışım sunmakta; bu karışım içersinde çakıllar
bulunmamakta veya çok az bulunmaktadır. Ayrık malzemenin yayılım sunmuş
olduğu alanlarda yer yer çakıllı seviyelerin oransal artış gösterdiği birim, akifer
ortam olma açısından yeterlidir ve içermiş olduğu kil ve silt boyutlu malzeme
nedeniyle yeraltısuyunu iletme konusunda sıkıntı yaratmamaktadır. Litolojik
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özellikleri dikkate alındığında serbest akifer olarak adlandırılabilecek birimde yer yer
ayrık malzeme üzerinde daha geçirimsiz seviyeler bulunmaktadır.
Çalışma alanında bulunan diğer bir formasyon Osmancık Formasyonudur. Kumtaşı,
şeyl, az miktarda çakıltaşı, kireçtaşı ve tüf seviyelerinden oluşan formasyonun
kumtaşları yüksek poroziteye sahiptir (Turgut ve diğ., 1983). Birim genelinde bu
kayaçların ayrık malzemesi ve çakıltaşı birlikteliğinin sunduğu yayılımına sıklıkla
rastlanılır. Birim bu özelliği ile serbest akifer ortam için uygundur.
İnceleme alanında serbest akifer ortam özelliği sunan her iki formasyon, yağışlı
dönem olarak kabul edilen Ekim-Nisan ayları içersinde yeterli yağış olması
durumunda yeterli oranda beslenebilmekte ve aktif rezervuar hacmi dolmaktadır.
Yeraltı su tablasının yüzeye çok yakın olması nedeniyle de topografya eğimine bağlı
olarak su tablası ile topografyanın kesim noktalarında gerçekleşen sızıntılar ise
topografya

üzerinde

göllenmelerin

oluşmasına

neden

olmaktadır.

Arazi

incelemelerimiz sırasında, Danişmen formasyonunda daha sıklıkla gözlemlenen
göllenmeler, yeraltısuyu ile topografya düzleminin kesişmesi yanı sıra yer yer de
kilce zengin kesimlerde topografya üzerinde uygun kesimlerde birikmiş olan yüzey
suyunun, kil malzeme nedeniyle yeraltı su tablasına gecikmeli süzülmesinin bir
sonucudur. İnceleme alanında akifer ortamı oluşturan birimler üzerindeki çeşmelerin
boşalımları ve sondaj kuyularındaki su seviye ölçümleri her iki formasyonun
beslenme ve boşalım açısından sorunsuz olduğunu göstermektedir. Formasyonlar
üzerinde bulunan sulama amaçlı göletler de yeraltısuyu beslenimine katkı
sunmaktadır.
Çalışma alanının ağırlıklı olarak kuzeybatısında ve güneyinde küçük yüzlekler
halinde izlenen Hisarlıdağ Volkanitleri altta riyodasitik tüfler, andezit, andezitik
tüfler, üste doğru sırasıyla beyaz riyolitik tüf, riyodasit, andezi, bazalt, ignimbirit ve
piroklastiklerle devam etmektedir (Bölüm 2.2.3). Birim içermiş olduğu kayaç türleri
nedeniyle çatlaklı-kırıklı kayaç akifer ortamı oluşturmaktadır. Birimin yeraltı su
beslenim ve boşalımı içermiş olduğu çatlaklar ve kırıklar ile olmaktadır. Hisarlıdağ
volkanitlerinden riyolitik tüflerin bulunduğu bölgede Muzalı göleti yer almaktadır.
İnceleme alanında dereler ve akarsular çevresinde gözlenen alüvyon çökeller
karakteri nedeniyle ayrık malzemeden oluşan ve kil boyutundan çakıl boyutuna
kadar değişen çeşitli malzemeden oluşmaktadır. Genellikle kum, kumlu kil, çakıllı

46

kum, çakıl ve kilden oluşan birim çevresindeki formasyona göre daha geçirimli
ortamı oluşturmaktadır.
4.2 Su Noktaları
Keşan ilçesine bağlı olan Küçükdoğanca köyündeki kömürlerin yüzey ve
yeraltısularına

olası

etkisini

araştırmak

amacıyla

bölgedeki

aktif

yeraltı

işletmelerinde kömür üretimi sırasında açığa çıkan yeraltısularından, terk edilmiş
açık kömür işletmelerinden, çeşmelerden, göletlerden ve kuyulardan su örnekleri
alınmıştır. İnceleme alanında kömür sahaları ile yeraltısuyu etkileşimini belirlemek
için su örnek noktaları seçilirken, kömür yataklarının yaygın olarak bulunduğu
Küçükdoğanca köyünün merkezi, kömür sahaları ve yakın çevresi ile bölgedeki
yeraltısuyunun genel durumu ile kıyaslamak için de kömür sahalarıyla ilişkili
olmayan daha uzak noktaların seçilmesine dikkat edilmiştir. Kömür sahalarına uzak
bölgeler, Keşan’ın giriş kısmında bulunan benzin istasyonlarının sondaj kuyuları,
fabrikaların sondaj kuyuları, Muzalı Göleti ve Küçükdoğanca yolundaki hayrat
çeşmelerdir. Kömür sahalarına yakın bölgeler, Küçükdoğanca köyünün içindeki
hayrat çeşmeler, köy kuyuları ve birebir kömür sahalarıdır. Su örnek noktalarına ait
görüntüler Şekil 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ve 4.6’da verilmiştir.
Ayrıca örnek alınan çeşmelerde debi ölçümleri, kuyularda ise yeraltısuyu seviyesi
ölçümleri yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 4.1’de Çalışma alaındaki su noktalarının
lokasyon bilgileri ile birlikte verilmiştir. Debi ölçümleri sonucunda elde edilen
değelerin 0,19-1 lt/sn arasında değiştiği ortaya çıkarken, yeraltısuyunun yer yer
yüzeye çıktığı en derin seviyenin ise bir benzin istasyonu kuyusunda 6,6 m olduğu
saptanmıştır. Örnek noktaları EK B de drenaj haritasında belirtilmiştir.

ġekil 4.1 : 9A Nolu örneğin alındığı Yıldız Kiremit Fabrikasının su kuyusu (yeraltısu
seviyesi yüzeyde)
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Çizelge 4.1 : Çalışma alanındaki su notaları
Örnek
No
1A
4A
6A
7A
8A
9A
11 A
12 A
13 A
14 A
23 A
24 A
25 A
26 A
27 A
28 A
29 A
30 A
31 A
32 A
33 A
34 A
35 A
39 A
40 A
41 A

Debi
(Lt/sn)

0,33
0,33
0,66
0,33
1
0,66

0,66

0,19

Su Seviyesi
(m)
Lokasyon
Faal yeraltı işletmesi
2,43
Benzin istasyonu kuyusu
6,6
Benzin istasyonu kuyusu
1
Benzin istasyonu kuyusu
Benzin istasyonu kuyusu
yüzeyde
Kiremit Fabrikası kuyusu
Küçüdoğanca Köy yolu girişi ilk çeşme
Küçüdoğanca Köy yolu girişi ikinci çeşme
Küçüdoğanca Köy yolu girişiüçüncü çeşme
Küçüdoğanca Köy yolu girişi dördüncü çeşme
3,15
Hane kuyusu-Küçükdoğanca Köyü girişi
Çeşme -Küçükdoğanca içi(örnek alınmadı)
1,5
Erbakan Kuyusu- Hafize -Küçükdoğanca
Çesme- Küçükdoğanca girişi
Faal yeraltı işletmesi
Faal yeraltı işletmesi
Faal yeraltı işletmesi
Faal yeraltı işletmesi
Muzalı Göleti
Terkedilmiş Açık işletme
Faal yeraltı işletmesi deposu*
Faal yeraltı işletmesi
Kabaka çeşmesi
Faal yeraltı işletmesi
Terkedilmiş Açık işletme
Çeşme Muzalı-paşayiğit yolu arasındaki

*33 nolu örnek faal yer altı işletmesinden gelen suya ait olup, su depoda biriktirilmektedir

ġekil 4.2 : 7 A Nolu Örneğin alındığı benzin istasyonundaki su kuyusu
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ġekil 4.3 : 41A Nolu örneğin alındığı hayrat çeşme (Muzalı Köyü’nden Paşayiğit
köyüne giderkenki yol üzerinde)

ġekil 4.4 : 40 A Nolu örneğin alındığı terk edilmiş açık linyit işletmelerinden bir
görüntü
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ġekil 4.5 : 31 A Nolu örneğin alındığı gölete ait bir görüntü (Muzalı)

ġekil 4.6 : 25A Nolu örneğin alındığı Erbakan’ın Kuyusu (Küçükdoğanca köyü)
4.3 Suların Kimyasal Özellikleri, Ġçilebilirlik ve Kullanılabilirlik Açısından
Değerlendirilmesi
Küçükdoğanca bölgesinde bulunan su kaynakları genellikle içme, kullanma ve
sulama amaçlı tüketilmektedir. Suların kimyasal ve fizikokimyasal parametreleri
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temas halinde olduğu kayaçların mineralojik ve kimyasal özellikleri tarafından
belirlendiğine göre bölgedeki suların fizikokimyasal özellikleri, suların kayaçlardan,
dolayısıyla kömür sahalarından ne derece etkilenmiş olacağını ortaya koyacaktır. Bu
amaçla çalışma kapsamında 8 adet çeşme, 7 adet sondaj kuyusu, 7 adet faal yer altı
linyit işletmesi, 2 adet terk edilmiş açık işletme ve 1 adet gölet suyu örneklenerek
analiz edilmiştir (Bakınız Çizelge 4.1).
Çalışma kapsamında örneklenen suların bir kısım parametreleri arazide yerli yerinde
ölçülmüş, diğerleri ise laboratuar ortamında analize tabi tutulmuştur. Arazide yerli
yerinde ölçülen parametreler, sıcaklık (T), hidrojen iyon konsantrasyonu (pH),
elektriksel iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), çözünmüş oksijen (D.O), asidite ve
alkalinitedir. NO2, NO3, F, Ca, Mg, Na, K, Cl ve SO4 değerleri laboratuar ortamında
analiz ettirilmiştir. Toplam sertlik Ca ve Mg değerleri kullanılarak, HCO3 değerleri
ise alkaliniteden faydalanılarak hesaplanmıştır. Ana katyonlar ve tüm iz elementler
ICP-MS yöntemiyle tayin ettirilmiştir.
4.3.1 Suların arazide ölçülen parametreleri
Arazide yerli yerinde ölçülen yağışlı döneme ait parametrelerin özeti Çizelge 4.2’de
verilmiştir. İçme suyu olarak kullanılan çeşmeler ve kuyu örneklerinin değerleri
Türkiye içme suyu (TS 266) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (WHO, 2004) içme
suyu limit değerleri ile birlikte sunulmuştur. Her bir parametre ayrı başlıklar halinde
aşağıda tanıtılmıştır. Ayrıca saha genelinde pH, EC, asidite, alkalinite ve çözünmüş
oksijen (DO)’nin dağılım haritaları hazırlanmış ve ilgili bölümlerinde sunulmuştur.
Sahanın jeoloji haritası üzerine eklenen dağılımların açıklamaları ilgili bölümlerde,
sahanın jeoloji haritasının açıklaması ise EK A’da belirtilmiştir.
4.3.1.1 Sıcaklık
Örnek su noktalarında ölçülen sıcaklık değerleri Çizelge 4.2’ de görüldüğü gibi,
ölçülen maksimum sıcaklık değeri 18ºC olup bu değer, 27 nolu örneğe aittir (Bakınız
EK B). Çalışma kapsamında incelenen tüm örnekler, EK B’de verilen sahanın drenaj
haritasında gösterilmiştir. En düşük değer ise 28A nolu örneğe aittir. Çeşme
sularında ise ölçülen en yüksek değer 14,2 ºC olup 23A numaralı örnekte
ölçülmüştür. 23A nolu örneğin alındığı kuyunun en az 20 senedir faal olduğu, son
yıllarda yeni su kaynaklarının bulunması ile bu kuyunun suyunun içilmeyip temizlik
vs amaçlı kullanıldığı ve kuyuda yaz kış suyun bol olduğu kuyu sahipleri tarafından

51

ifade edilmiştir. Kuyu suyunun içiminin zor olduğu yapılan sözlü görüşmelerden de
öğrenilmiştir. En düşük değer ise Küçükdoğanca köyü yolu üzerindeki çeşmelerden
ölçülmüştür. WHO tarafından suların sıcaklığına ilişkin bir limit değer yoktur.
TS266 tarafından tavsiye edilen değer ile bölgedeki suların sıcaklık değerleri
uyuşmaktadır (Çizelge 4.2).
Çizelge 4.2 : Suların arazide ölçülen parametrelerinin istatistiksel özeti
Kömür Sahalarından alınan su örnekleri
T
(ºC)
Minimum

Eh
(mV)

pH

9,1

6,55

-123

EC
(µS/cm)
1528

Tuzluluk
Asidite
Alkalinite D.O
(NaCl,mg/lt) (mmol/lt) (mmol/lt) (mg/lt)
758

0,5

6,4

3,23

18

8,29

19

4470

2300

5,4

19,1

11,2

Ortalama

14,44

7,57

-

2627,50

1336,88

1,16

12,18

8,12

Medyan

17,5

-

-

-

-

0,7

10

8,13

Maksimum

İçme amaçlı Kullanılan kuyu ve Çeşmelerdeki Örnekler, WHO veTS266 Standartları
Minimum

11,2

7,06

-30

708

343

0,5

6,7

2,4

Maksimum

14,2

7,57

-4

1638

1050

2,5

15,3

11,7

Ortalama

11,92

7,29

-24,4

1179,11

583,22

0,88

8,82

5,2

Medyan

11,2

7,11

-17

760

371

0,8

7,3

2,84

Muzalı Göleti suyu Örneği
Muzalı
Göleti

11,6

9,12

-123

746

364

0

ölçülemedi

11,94

TS266T

12

-

-

-

-

-

8

TS266MİV

25

6,5-8,5
6,5<>9,2

-

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WHO

TS 266 T: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS 266 M: Türkiye içme suyu standardı, maksimum
izin verilen değer.

4.3.1.2 Hidrojen iyon konsantrasyonu (pH) ve redoks potansiyeli (Eh)
Yapılan yağışlı dönem ölçümlerinde pH ve Eh arasında beklenildiği gibi güçlü bir
korelasyon olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.7). En yüksek pH (9,12) ve en düşük Eh
değeri (-123 mV) Muzalı Göleti’nde kaydedilmiştir (Örnek No :31A). En düşük pH
değeri ve en yüksek Eh değerleri ise sırasıyla 6,55 ve 9mV olarak 27A nolu örnekte
ölçülmüştür. TS266’ ya göre içilebilir suların pH değerinin 6,5-8,5 arasında olması
gerektiği belirtilmiş olup, Eh için herhangi bir limit değer belirtilmemiştir. WHO ise
bu iki parametre için de her hangi bir limit değer belirtmemiştir.
Saha genelinde pH değerinin nasıl dağıldığını görmek için sahanın pH haritası
hazırlanmış ve Şekil 4.8’ de verilmiştir. Şekilde konturların sık olduğu bölgeler
düşük pH değerlerinin ölçüldüğü yerlerdir. Bu bölgeler kömür sahalarıyla
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örtüşmektedir; değerler kömür yataklarından uzaklaştıkça 7 ve üzeri değerlere
yükselmiştir.

ġekil 4.7 : Suların pH-Eh ilişkisi
4.3.1.3 Ġletkenlik (EC)
Sularda çözünmüş iyonların toplamını ifade eden EC değerleri ölçülmüş ve Çizelge
4.1 de istatistiksel olarak verilmiştir. Kömür sahalarında ölçülen en düşük EC değeri
1528 µS/cm olup 28A nolu örneğe aittir. En yüksek EC değeri ise, 4470 µS/cm olup
33A nolu örneğe aittir. Çeşme sularında ölçülen en yüksek EC değeri ise 25A
numaralı örneğe aittir. Saha genelinde EC değerlerinin dağılımı Şekil 4.10 da
verilmiştir. Yüksek EC değerleri konturların yoğunlaştığı yerlerde görülmekte olup,
bu değerler kömür sahalarının olduğu alanlarla örtüşmüştür. Gerek düşük pH gerek
yüksek EC değerleri Bölüm 3.4.5’de belirtilen kömürlerdeki toplam kükürt ve
sülfürlü mineral içerikleriyle doğru orantılı değişmiştir. Kükürt ve sülfürlü mineral
içeriklerinin yüksel olduğu kömür örneklerin alındığı sahaların sularında pH
değerleri düşük, EC değerleri ise yüksek değerlerde saptanmıştır. EC için WHO ve
TS266 tarafından herhangibir limit değer belitirlmemiştir.
4.3.1.4 Tuzluluk (mg/lt NaCl)
Tuzluluk değerleri için standartlarda herhangi bir limit değeri belirtilmemiştir.
Bölgede kömür sahalarında bulunan suların NaCl değerleri 758-2300 mg/lt
aralığında değişmekte olup, en yüksek değer 33A nolu örneğe aittir. En düşük değer
ise 28A nolu örnekte ölçülmüştür (Bakınız EK B). İçme ve kullanma amaçlı
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Ok

ġekil 4.8 : Çalışma alanında pH dağılımı (Ok: Osmancık Formasyonu, Dk:
Danişmen Formasyonu, Hv: Hisarlıdağ Volkanitleri, Qa: Alüvyon;
Şeklin açıklaması için bakınız EK A Sahanın Jeoloji Haritası)
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kullanılan kuyu ve çeşme sularında ise bu değerler düşüktür ve 343 ile 1050 mg/lt
NaCl arasında değişmektedir. En yüksek NaCl değeri 23A nolu örneğe aittir. EC
değerlerini oluşturan önemli parametrelerden biri tuzluluk değeri olup, çalışma
alanında tuzluluk değerleri ile EC değerleri arasında güçlü bir korelasyon
gözlenmiştir (Şekil 4.9).

ġekil 4.9 : Bölgede EC-NaCl ilişkisi
4.3.1.5 Asidite, Alkalinite ve ÇözünmüĢ Oksijen (DO)
Asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen (DO) değerleri için WHO ve TS266
tarafından herhangi bir değer belirlenmemiştir. Bir suyun asiditesi o suyun kuvvetli
bir bazı belirtilen bir pH değerine kadar nötralize edebilme kapasitesi olarak
tanımlanır ve sulardaki mineral asitleri, asetik asit, karbonik asit, Fe+2, Al+3, SO4-2
gibi bileşenlerle alakalıdır. Alkalinite ise tam aksine bir asidi belirtilen bir pH
değerine kadar nötralize edebilme kapasitesini ifade eder ve suyun CO3-2, HCO3-,
OH- iyonlarının bir fonksiyonudur. Kömür sahalarında ölçülen en yüksek asidite
değeri, 5,4 mmol/lt olup 28A nolu örneğe aittir. En düşük asidite değeri 0,5 mol/lt
olup 30 nolu örneğe aittir. Çeşme sularında ise ölçülen en yüsek değer 2,5 mmol/lt
olup 23 nolu örneğe aittir.
Sahanın kuzeybatısında bulunan ve önemli bir kısmı volkanik kayaçlar üzerinde yer
alan Muzalı Göleti sularında alkalinite değeri, suların aşırı alkali olması nedeniyle
kullanılan kitlerin dedeksiyon limitlerini aştığı için ölçülememiştir (Çizelge, 4.2).
Ölçülebilen en yüksek alkalinite değeri 1 nolu örnekte saptanmış olup, 19,1 mmol/lt
olarak belirlenmiştir. Örnek, volkanik kayaçların yüzeylediği alana yakın faal linyit
sahasından ölçülmüştür. Kömür sahalarında ölçülen en düşük değer ise 6,4 mmol/lt
olup 28A nolu örneğe aittir. Çeşme ve kuyu sularında bu değerler 6,7-15,3 mmol/lt
aralığında değişmektedir. En yüksek değer, 23A numaralı örnekte ölçülmüştür.
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ġekil 4.10 : Çalışma alanında EC dağılımı (Ok: Osmancık Formasyonu, Dk:
Danişmen Formasyonu, Hv: Hisarlıdağ Volkanitleri, Qa: Alüvyon;
Şeklin açıklaması için bakınız EK A Sahanın Jeoloji Haritası)
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En düşük değer ise 12A nolu örnekte ölçülmüştür. Bölgedeki asidite ve alkalinite
dağılımları Şekil 4.11-4.12’de verilmiştir.Sularda ölçülen asidite ve alkaline
değerlerinin grafiksel dağılımı ise Şekil 4.13’de görülmektedir. Şekillerde görüldüğü
gibi yüksek asidite ve alkalinite kontur değerlerinin yoğunlaştığı alanlar, yine kömür
sahalarının ve volkanik kayaların yüzeylediği alanlarla örtüşmüştür.

Ok

ġekil 4.11 : Bölgede asidite dağılımı (Ok: Osmancık Formasyonu, Dk:
Danişmen Formasyonu, Hv: Hisarlıdağ Volkanitleri, Qa:
Alüvyon; Şeklin açıklaması için bakınız EK A Sahanın Jeoloji
Haritası)
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ġekil 4.12 : Bölgede alkalinite dağılımı (Ok: Osmancık Formasyonu, Dk:
Danişmen Formasyonu, Hv: Hisarlıdağ Volkanitleri, Qa: Alüvyon;
Şeklin açıklaması için bakınız EK A Sahanın Jeoloji Haritası)
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ġekil 4.13 : Asidite ve alkalinite dağılımı (28. Lokasyonda aynı lokasyona ait iki
ölçüm yapılmış, biri 28* olarak verilmiştir.)
En yüksek çözünmüş oksijen değerleri (DO) 40A numaralı örneğe ait olup 12,42
mg/lt’dir. En düşük DO değeri ise 24A nolu örnekte ölçülmüş olup 2,4 mg/lt’dir.
İçme suyu standartlarında DO için herhangi bir limit değer belirtilmemiştir. Saha
genelinde DO dağılımı Şekil 4.14 da verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi yüksek
çözünmüş oksijen içeren sular genelde linyit sahalarından nispeten uzak yerlerde
bulunmaktadır. Bu da kömürlerin sülfür içeriğine bağlı olarak yeraltısularında
oksijen içeriğinin düşebileceğini göstermektedir.
4.3.2 Suların anyon ve katyon değerleri
İncelenen suların ana anyonları (HCO3-, CO3=, SO4= ve Cl-), ana katyon (Ca++, Mg++,
Na+ ve K+) değerlerinin istatistiksel özeti kuyular, çeşmeler ve linyit ocakları olarak
ayrı ayrı Çizelge 4.3’de verilmiştir. Türkiye (TS266) ve Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) içme suyu limit değerleri de aynı Çizelgede belirtilmiştir. Bu parametreler
ayrı başlıklar halinde aşağıda tanıtılmıştır.
4.3.2.1 Bikarbonat (HCO3)
Çalışma alanında örneklenen sularda HCO3 değerleri 1220-189,1 mg/lt aralığında
değişmektedir. En yüksek değer 33A nolu örneğe, en düşük değer ise 12A nolu
örneğe aittir. Çeşme ve kuyulardan örneklenen sularda ise HCO3 değerleri 408,7933,3 mg/lt aralığında değişmektedir. En yüksek değer 23A nolu örneğe, ölçülen en
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düşük HCO3 değeri ise 12A nolu örneğe aittir. Bikarbonatla ilgili olarak WHO ve
TS266 tarafından bir limit değer belirtilmemiştir.

ġekil 4.14 : Bölgede çözünmüş oksijen dağılımı (Ok: Osmancık Formasyonu, Dk:
Danişmen Formasyonu, Hv: Hisarlıdağ Volkanitleri, Qa: Alüvyon;
Şeklin açıklaması için bakınız EK A Sahanın Jeoloji Haritası)
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Çizelge 4.3: Çalışma alanındaki suların anyon, katyon ve sertlik değerlerinin istatistiksel özeti (mg/lt)
F

Cl

NO2

NO3

SO4

HCO3

Ca

Mg

Na

K

T.S

Kömür Sahalarından alınan su örnekleri
Minimum

0,08

19,20

0,02

Maksimum

0,28

282,96

1,17

Ortalama

0,19
0,17

62,80

0,33
0,07

Medyan

-

0,14
59,27

187,25

189,1

121,10

67,42

41,75

1,83

59,97

2829,06

1220,0

348,98

221,96

803,08

12,78

179,73

16,27

969,79

706,92

185,69

132,07

328,94

-

-

-

-

-

-

7,71
9,3

101,45
87,70

Çeşme ve Kuyulardan alınan su örnekleri
Minimum

0,21

12,57

0,1

37,06

59,04

408,7

62,78

58,70

32,5

0,85

40,15

Maksimum

0,59

148,9

0,18

264,61

220,42

933,3

148,98

110,67

149,49

5,43

95,82

Ortalama

0,35

46,98

0,14

89,70

125,04

540,58

92,14

82,63

63,04

2,67

57,46

Medyan

-

25,5

-

-

-

-

-

-

-

-

40,5

Muzalı Göleti su örneği (Örnek No:31)
Muzalı Göleti*

0,13

46,38

0,17

14,75

97,23

-

60,689

48,86

47,07

10,87

35,53

WHO

1,5

250

0,2

25

250

-

-

-

200

-

-

-

25

-

25

25

-

100

30

20

10

-

1,5

600

0,1

50

250

-

200

50

175

12

150

TS266T
TS266MİV

TS 266 T: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS 266 M: Türkiye içme suyu standardı, maksim izin verilen değer
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4.3.2.2 Nitrit (NO2)
Çalışma alanındaki örneklerin büyük çoğunluğunda NO2 değeri dedeksiyon limitinin
altında kalmıştır. Ölçülen değerler saha genelinde 0,02 ile 1,17 mg/lt arasında
değişmiştir. En yüksek değer, 39A, en düşük değer ise 29A numaralı örneğe aittir.
Bölgede tarımsal faaliyetler yoğun olup, maksimum değerin okunduğu örnek aynı
zamanda bir çiftlik alanına da yakındır. Çalışma alanından içme amaçlı kullanılan
sulardaki NO2 değerleri ele alındığında ise değişim aralığının 0,1-0,18 mg/lt olduğu
görülmüştür; bu örneklerde en yüksek NO2 değeri 23A numaralı örnekte ölçülmüştür.
İçme sularında NO2’nin bulunması tavsiye edilmez; TS266 0,1 mg/lt NO2, WHO ise
0,2 mg/lt NO2 değerine izin vermektedir. Buna göre okunan değerlerin önemli bir
kısmı limit değerler ile uyumlu çıkmıştır.
İçilen sularda NO2’nin fazla olması sonucunda, Nitrit kana karışıp oksijenin
taşınmasını engellemekte ve zehirlenmelere sebebiyet vermektedir. Hayvanlarda da
sağlık problemlerine neden olan Nitrit, zehirli etkisiyle mide ve bağırsak
hastalıklarına yol açmaktadır (Alçiçek ve Başlar, 1995).
4.3.2.3 Nitrat (NO3)
Çizelge 4.3 incelendiğinde NO3 değerlerinin 0,14-264,61 mg/lt arasında değiştiği
görülmektedir. En yüksek değer 25A nolu örnekte, en düşük NO3 değeri ise 27A nolu
örnekte ölçülmüştür (Bakınız EK B). Çizelge 4.3’ den görülüğü gibi çeşme ve kuyu
sularından elde edilen en düşük NO3 değeri 33,06 mg/lt olup bu değer kömür
sahalarından alınan örneklerde ölçülen en yüksek değere (59,27 mg/lt) yakındır. Elde
edilen değerler standartlarla karşılaştırıldığında örneklerin çoğunun limit değerlerin
altında kaldığı gözlenmiştir.
4.3.2.4 Sülfat (SO4)
Bölgedeki sularda Sülfat değerleri 97,23-2829,06 mg/lt aralığında değişmektedir. En
düşük değer 31A nolu örneğe ait olup Muzalı göletinden alınmıştır. En yüksek değer
ise 27A nolu örneğe aittir. Bölgede içme amaçlı olarak kullanılan sularda sülfat
değeri 59,04-220,42 mg/lt aralığında değişmekte olup bu değerler WHO ve TS266Miv
tarafından belirtilen limit değerlerin altındadır; ölçülen en yüksek değer, 23A nolu
örnekte, en düşük değer ise 12A nolu örnekte ölçülmüştür.
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4.3.2.5 Klorür (Cl)
Çalışma alanındaki suların genelinde Cl değerleri 12,57-282,96 mg/lt aralığında
değişmektedir. Ölçülen en yüksek değer 39A numaralı örneğe, en düşük değer ise
12A nolu örneğe aittir. Ayrıca kömür sahalarında ölçülen en düşük değer Çizelge 4.3
den görüldüğü gibi 19,20 mg/lt olup, 41A numaralı örneğe aittir. Çalışma alanındaki
çeşmelerde Cl değerleri 12,57-148,9 mg/lt arasında değişmektedir; en yüksek Cl
değeri 23A nolu örneğe ait olup, en düşük Cl değerleri ise 12A nolu örnekten
alınmıştır. Sularda tespit edilen Cl içerikleri tamamen litoloji kontrollü olup, değerler
bu tip benzer sahalarda karşılaşılabilecek değerlerle uyumludur.
Ölçülen değerlerin tümü TS266’nın tavsiye ettiği 600 mg/lt Cl değerinin altında
kalmıştır.
4.3.2.6 Kalsiyum (Ca)
İncelenen su örneklerinde Ca değerleri 60,69-348,98 mg/lt aralığında değişmekte
olup, ölçülen en düşük değer Muzalı göletine aittir (Örnek No:31A). En yüksek
değer ise 27A nolu örneğe aittir. Çeşme ve kuyu sularında Ca değerleri 62,770148,98 mg/lt arasında değişmektedir. En düşük değer Küçükdoğanca yolundaki ilk
çeşmeye aittir (Örnek No: 11); en yüksek değer ise 23A nolu örneğe ait olup,
içilebilir sulardaki Ca değerlerinin tümü TS266MİV değerinin altında kalmıştır. WHO
tarafından Ca için bir limit değer belirtilmemiştir.
4.3.2.7 Magnezyum (Mg)
Bölgedeki suların genelinde Mg değerleri 48,86-221,96 mg/lt aralığında değişmekte
olup en düşük değer Muzalı göletine aittir (Örnek no: 30). Ölçülen en yüksek Mg
değeri ise 27A nolu örneğe aittir. İçme ve kullanma amaçlı sularda Mg değerleri
58,70-110,66 mg/lt aralığında değişmektedir. Bu değerlerin en düşüğü 11A nolu
örneğe, en yükseği ise 23A nolu örneğe aittir.
WHO içme sularında Mg için herhangi bir limit değer koymamıştır. TS266 ise içme
sularında en fazla 50 mg/lt’ ye izin vermektedir. Buna göre incelenen örneklerde
ölçülen Mg değerlerinin tümü 50 mg/lt yi geçmektedir.
4.3.2.8 Sodyum (Na) ve Potasyum (K)
Çalışma alanı genelinde Na değerleri 32,5-803,08 mg/lt aralığında değişmekte olup
en yüksek değer 33A nolu örneğe aittir. Bu örnek faal bir yer altı işletmesinin
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deposundan alınmıştır. En düşük değer ise 12A nolu örneğe aittir. Kömür
sahalarından alınan suların Na değeri 41,75-803,08 mg/lt, çeşme ve kuyu suları ise
32,5-149,49 mg/lt aralığında değişmiştir. İçilebilir sular sınıfında olan çeşme-kuyu
sularında ölçülen en yüksek Na değeri 23A nolu örnekte saptanmıştır.
Çalışma alanının genelinde suların K değerleri 0,85-12,78 mg/lt aralığında
değişmekte olup en düşük değer 13A nolu örneğe, en yüksek değer ise 33A nolu
örneğe aittir. Çizelge 4.3’ den görüldüğü gibi Muzalı göletinde K değeri 10,87 mg/lt
olup, maksimum değere yakındır. Çeşme ve kuyu sularında ise K değerleri 0,85-5,43
mg/lt aralığında değişmekte olduğu gözlenmiştir; maksimum değer ise yine 23A nolu
örneğe aittir.
K ve Na değerleri WHO tarafından belirtilen limitleri aşmamaktadır. Ancak En
yüksek Na değerinin TS266T sınırlarını aştığı görülmüştür; K değerleri ise verilen
limit değerleri aşmamaktadır (Çizelge 4.1). Yüksek Na içerikli suların tüketilmesi
halinde vücutta sodyuma bağlı su birikimi yani ödemler oluşmaktadır.
4.3.3 Toplam Sertlik
Suların sertliklerinin hesaplanmasında esas olarak Ca2+ ve Mg2+ iyonları dikkate
alınmaktadır. Analiz edilen örneklerde suların sertlikleri Fransız sertliği cinsinden
hesaplanmış (Şahinci, 1991) ve değerlerin 35,53-179,73 mg/lt aralığında değiştiği
ortaya çıkmıştır. En düşük değer 31 numaralı örneğin alındığı Muzalı göletine aittir.
En yüksek değer ise 27A nolu örneğe ait olup, faal yer altı işletmesinden gelen sudan
alınmıştır. Kömür sahalarından alınan örneklerdeki en düşük sertlik değeri ise 29A
nolu örneğe ait olup, çalıma alanının güneybatısından alınmıştır. Çeşme ve kuyularda
ise sertlik değeri 40,15-95,82 mg/lt aralığında değişmektedir. En düşük değer
Küçükdoğanca yolu üzerindeki ikinci çeşmeden alınan 12A nolu örnekte
saptanmıştır. En yüksek değer ise Küçükdoğanca köyünde bir evin kuyusundan
alınan 23A numaralı örnek de saptanmıştır.
Kömür sahalarına ait suların tümü aşırı sert sular sınıfında yer almıştır. Çeşme ve
kuyu sularının ise maksimum Ca ve Mg değerlerinin okunduğu örnekler aşırı sert
sular sınıfında yer almış, geri kalan örnekler ise sert sular sınıfında yer almıştır.
Yukarıda belirtildiği gibi kömür sahalarında suların sülfat değerleri yüksektir. Bu
nedenle kömür sahalarındaki suların sertliği kalıcı sertlik olabilir.
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4.3.4. Suların Schoeller’in içilebilirlik diyagramındaki konumu
Çeşme ve kuyu suları ayrıca, EC değerleri, sertliği, tuzluluğu, Cl ve SO4 değerlerine
göre Schoeller’in içilebilirlik diyagramları hazırlanmıştır. Buna göre bölgedeki
çeşme ve kuyu sularının alındığı 11A, 12A, 14A ve 41A nolu örnekler iyi ve çok iyi
kaliteli sular sınıfına, 13A ve 26A nolu örnekler EC ve sertlik değerlerine göre orta;
Na, Cl ve SO4 değerlerine göre ise iyi ve çok iyi kaliteli sular sınıfına girmektedir.
23A ve 25A nolu örnekler ise tüm parametreleriyle orta-iyi kaliteli sular sınıfında yer
almaktadır. İyi-çok iyi kaliteli suları temsilen 11A nolu örneğe, orta-iyi kaliteli suları
temsilen de 23A nolu örneğe ait Schoeller içilebilirlik diyagramı Şekil 4.15 ve Şekil
4.16’da sırasıyla verilmiştir.

ġekil 4.15 : 11A nolu örneğin Schoeller içilebilirlik diyagramındaki konumu

65

ġekil 4.16 : 23A numaralı örneğin Schoeller içilebiirlik diyagramındaki konumu
4.3.5 Suların Riverside ve Wilcox Kullanılabilirlik Diyagramlarındaki
Konumları
Bölgedeki

sular

tarımda

kullanılabilirlik

açısından

Riverside

Diyagramına

uyarlanmıştır. Örneklerin ağırlıklı olarak C3-S1 alanına düştüğü Şekil 4.17’de de
görülmektedir. Bu alana düşen sular yüksek tuz-düşük Na konsantrasyonuna sahiptir
(Erdoğan ve Yüzer, 1987). Tuzluluk açısından bitkileri olumsuz yönde etkileyecek
olan sular, düşük Na içeriğinden dolayı Sodyuma çok duyarlı bitkilerin dışında tarım
için kullanıma uygundur. Diğer taraftan suların bazıları, çok fazla tuzlu, orta-fazla
Na konsantrasyonlu alana düşmüş olup bu sular tarımda kullanım için uygun
değildir. C4-S1, C4-S2, C4-S3, C4-S4 alanlarına düşen su örnekleri kömür
sahalarıyla ilişkili olan sulardır; bu tip suların sulama amaçlı kullanılması uygun
değildir.
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ġekil 4.17 : Suların Riverside Diyagramındaki Konumları
Sulama amaçlı kullanılan suların sınıflandırılmasında, Wilcox diyagramı da
kullanılmaktadır . Na yüzdesi ile EC değerlerine göre hazırlanan diyagramda
örnekler, Şekil 4.17’ de ortaya çıkan dağılıma uygun olarak iyi -kullanılabilir,
şüpheli-kullanılabilir ve kullanılamaz alanlarında dağılmışlardır (Şekil 4.18). Kömür
sahalarıyla ilişkili olan örneklerin büyük bir kısmı diyagramın Şüpheli- kullanılabilir
ve kullanılamaz alanına düşmüştür.

ġekil 4.18 : Suların Wilcox Diyagramındaki Konumları
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4.3.6 Suların Flor (F) içeriği
Güçlü elektronegatif özelliğe sahip olan flor (F), silika içeriği yüksek olan granitik
ve volkanik kayaçlarda zenginleşme ve yatak oluşturma eğilimindedir. Özellikle
alkali ortamlarda kaynak kayaçlardan çözünen flüor, F - şeklinde taşınarak toprakta
ve yeraltı sularında birikir. İnsanlar için en önemli F kaynağı içme sularıdır. Bunun
yanı sıra solunum ve/veya yiyeceklerle de F alınabilir. WHO içme sularında en fazla
1.5 mg/l F bulunabileceğini belirtmiştir. Bu değerin üzerinde F içeren sular insan
sağlığı için ciddi riskler taşımaktadır (Cooper ve diğ, 1990; Gray, 1994). Suda
çözünmüş flor iyonlarının fazlalığı, dişlerde, eklemlerde ve kemiklerde florisiz
hastalığı olarak ortaya çıkar.
Bölgedeki suların genelinde F değerleri 0,08-0,59 mg/lt arasında değişmektedir. En
düşük F değeri 39A nolu örneğe ait olup, örnek Keşan-Edirne yolu üzerindeki faal
bir yer altı işletmesinden alınmıştır. Bölgede içme amaçlı kullanılan sulardaki F
değeri TS266 ve WHO belirtilen limit değerlerin altında kalmakta olup 0,21-0,59
mg/lt arasında değişmektedir. En düşük değer, Tekirdağ-Keşan yolu üzerinde bir
kiremit fabrikasının kuyusuna aittir (Örnek 9A, Bakınız EK- 1B). En yüksek değer
ise Muzalı köyü-Paşayiğit köyleri arasındaki hayrat çeşmeye aittir (Örnek 42A).
4.3.7 Suların iz element içerikleri
Çalışma alanından alınan 26 adet örneğin iz element analizleri Bölüm 1.3.3.’de de
belirtildiği gibi 72 elementi kapsayan bir paket program kapsamında ACME
laboratuarlarında yaptırılmıştır. Bu kapsamda ölçülen iz elementlerden sağlık
açısından önemli olanların (Al, As, Ba, Be, B, Br, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Mo,
Ni, Sb, Se, Ag, Sn, U, Zn) istatistiksel özeti WHO, ve TS266 tarafından belirtilen
standartlarla birlikte Çizelge 4.4’de verilmiştir. Çizelgede verilen bu elementlerden
As, Be, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Th, U, ve V’in kömür sahalarından
kaynaklanabileceği ve sağlık açısından da risk oluşturabileceği ifade edilmiştir
(Bakınız Bölüm3, Çizelge 3.6). Bu elementlerin sudaki dağılımları Şekil 4.19’da
verilmiştir. Başta kömür sahalarından alınan örnekler olmak üzere bazı su
örneklerinin Mn değerleri 100 ppb değerini aştığı bunun da diğer elementlerin
dağılımını anlamsız kılacağı için Şekil 4.19’da verilememiştir. Mn değerlerinin
değişimi Şekil 4.20’de verilmiştir.
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Şekil 4.19’da görüldüğü gibi 1A, 23A, 27A, 32A, 33A, 34A ve 40A numaralı
örneklerin iz element dağılımları hemen dikkati çekmektedir. Benzer şekilde Şekil
4.20’de de Mn değerlerinin başta 27A nolu örnek olmak üzere yüksek olduğu
görülmektedir. Her iki şekil incelendiğinde başta bu örnekler olmak üzere örneklerin
genelinde Cr, Mn, Ni, U, As, V ve Se içeriklerinin anomali teşkil ettiği görülebilir.
İlgili elementler açısından anomali oluşturabilecek değerler başta Karakaya Tepedeki
bazik plajioklas, olivin, piroksen ve opak mineraller açısından zengin bileşime sahip
Hisarlıdağ Volkanitlerinin çevresindeki kömür sahaları olmak üzere kömür
sahalarına yakın su noktalarından alınan örneklerde saptanmıştır. Dolayısıyla
bölgedeki yeraltısularının volkanik kayalardan hem de dolayısıyla kömür
sahalarından etkilendiğini söyleyebiliriz.
Tüm iz elementler içerisinde içme suyu standartlarda verilen 50 μg/lt limit değerini
aşan tek element Mn olmuştur. Mn değerleri kömür sahalarından alınan su
örneklerinde 0,87-1184,95 µg/lt aralığında ölçülmüştür. Ölçülen maksimum Mn
değeri 27A nolu örneğe, en düşük Mn değeri ise 40A nolu örneklere aittir; düşük Mn
değeri terk edilmiş açık işletmede ölçülmüştür, yüksek olan Mn değeri ise faal bir yer
altı işletmesinden alınan örneğe aittir. Çeşme ve kuyu sularında ise ölçülen Mn
değerleri 0,05-204,37 µg/lt aralığında değişmekte olup, en yüksek değer 23A nolu
örnekte ölçülmüştür. En düşük Mn değeri ise 12A nolu örneğe aittir. Sularda ölçülen
yüksek Mn değerleri Danişmen Formasyonu içerisinde yer yer Mn oluşumlarının
varlığını düşündürebilir. Zira Trakya bölgesinde Türkiye’nin önemli Mn rezervleri
tespit edilmiştir, örneğin Binkılıç Mn yatakları (Çatalca-İstanbul) (Örgün ve diğ.,
2010).
Tüm örneklerde ölçülen maksimum Mn değerleri içme suları için kabul edilen limit
değerleri çok aşmıştır. Limiti aşan kuyu ve çeşme suyu örnekleri yörede genellikle
temizlik ve sulama amaçlı kullanmakta olup içilmemektedir. İçme amaçlı kullanılan
çeşme suyunda ölçülen limiti aşan değer ise 59,13 ppb’dir. Kabakça Çeşmesi (Örnek
No: 35A) olarak bilinen bu çeşme yaz-kış akmakta ve özellikle pikniğe gelen
insanlar tarafından kullanılmaktadır.
İz element dağılımlarında dikkat çeken bir diğer husus da U dağılımlarıdır.
Bölgedeki kömür sahalarından alınan su örneklerinde U değerleri 0,3-7,47 ppb
aralığında; çeşme ve kuyulardan alınan örneklerinde ise 0,97-15,07 ppb arasında
değişmektedir.
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Çizelge 4.4 : Suların iz element içeriklerinin istatistiksel özeti(µg/lt)
Kömür Yataklarından Alınan Su Örneklerinin İstatistiksel Özeti
B
Br
Cd
Cr
Cu
Fe
Pb
Mn
Hg Mo Ni
250
78
<0,005 4,8
1,9
<10
<0,1 0,87 <0,1 0,9 1,2
7631
325
0,13 28,2 5,5 10352 0,5 1184,95 <0,1 4,3 55,8
2077,78 194,22 0,07
17 3,48 1210,78 0,17
167
0,1 2,08 20,3
0,05
10
0,1
0,1
İçme ve Kullanma Sularının WHO, EU ve TS266 Standartları ile Karşılaştırılması
34
91
0,05
9,1
0,5
10
0,1
0,05
0,1 0,5 0,2
170
465
0,05 35,3 4,3
52
0,2 204,37 0,1 1,3 6,1
48
0,05
10
0,1
0,1 0,5 0,2
76,25 218,5 0,05 15,89 1,5
25,17 0,2 38,55 0,1 0,79 2,43
Muzalı Göleti Su Örneği

Min
Max
Ort
Medyan

Al
4
11
8,11
6

As
Ba
Be
0,5 24,41 <0,05
9,7 93,39 0,29
1,76 50,29 0,14
0,6
0,05

Min
Max
Medyan
ORT

1
6
1
3,2

0,5 44,96 0,05
1,5 97,38 0,05
0,5
0,05
0,95 66,48 0,05

Muzalı
Göleti

16

1,5 51,53 <0,05

208

157

<0,05

5,6

2

51

0,1

2,25

<0,1

0,8

WHO
TS266T
TS266MİV

200
50
200

10
50

500
1000
2000

-

3
5

50
50

2000
100
3000

300
50
200

10
50

50
20
50

1
1

70
-

700
100
300

-

Sb
Se
Ag
Sn
<0,05 1 <0,05 <0,05
0,29 3,4 <0,05 <0,05
0,11 2,02 0,05 0,05
0,06
0,05 0,05

U
0,3
7,47
4,09
-

Zn
0,03
35,5
12,2
6,5

0,05
0,05
0,05
0,05

1,2
4,9
2,5
2,8

0,05
0,05
0,05
0,05

0,05
0,4
0,05
0,05

0,97
15,07
5,56

1,1
7,8
2,3
5,5

5,5

0,1

1,1 <0,05

0,05

3,42

1,7

20
50

10

10
10

-

-

5000
100
5000

10

TS 266 T: Türkiye içme suyu standardı, tavsiye edilen değer; TS 266 M: Türkiye içme suyu standardı, maksim izin verilen değer; WHO: Dünya Sağlık Örgütü İçme Suyu Standartları
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ġekil 4.19 : Çalışma alanındaki sularda iz elementlerin dağılımı
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Kömür sahalarında en yüksek U değeri 28A nolu örnekte; en düşük değer ise 33A
numaralı örnekte ölçülmüştür. Çeşme ve kuyularda ölçülen en yüksek ve en düşük
değerler sırasıyla yine 23A ve 12A nolu örneklerde ölçülmüştür. Çizelge 4.4’den
görüldüğü gibi Muzalı göletinin U değeri 3,42 ppb’dir.
İçme sularında Uranyum istenmez. TS266 da bir değer verilmemiştir. Benzer şekilde
WHO 1993’te de U için herhangi bir limit değer verilmemiştir. Buna karşın EPA
2000 içme suları için 30 ppb U limit değeri kabul etmiştir.

ġekil 4.20 : Suların Mn içeriklerinin dağılımı
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5. SULARIN KĠMYASAL BĠLEġĠMĠ ĠLE LĠTOLOJĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
VE SULARIN SINIFLANDIRILMASI
Yeraltı suları normal koşullarda yağış sularıyla beslenirler. Bu sular akifer kayaçlara
ulaşmadan önce süzüldükleri ortamlarla iyon alış verişinde bulunurlar. Dolayısıyla,
yeraltı sularının kimyasal bileşimleri büyük oranda akifer kayalarının mineralojik
bileşimleriyle belirlenir.
Karbonat, silikat, sülfit ve/veya evaporit grubu minerallerin çözünmesi ve ayrışması,
bu tür minerallerin yapısındaki elementlerin sulara geçmesini sağlar. Bu yüzden
yeraltısularının kimyasal bileşimi, suların içinden geçip gittikleri akifer kayaçların
mineralojik bileşimi, akifer kayaçlarda suyun akış koşullarının 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).
Yeraltısularının akışı ve dinlenme süresi karstik boşlukların gelişme derecesine
bağlıdır. Örneğin, eğer karst gelişimi sınırlıysa, su akışı yavaştır ve akiferde suyun
dinlenme süresi uzundur. Bu durumda, mineralizasyon genellikle artar; kimyasal
bileşim de zamanla hafifçe değişir (Drever, 1982; Appelo ve Postma, 1993).
Karbonat ve evaporit grubu minerallerin çözünmesi ve ayrışması hızla gelişir ve
suyun kimyasal yapısını önemli derecede değiştirir. Örneğin, kireçtaşı ve dolomit
gibi karbonatlı mineraller (kalsit ve dolomit vb.) açısından çok zengin kayaçların
bozunup-çözünmesi, suları Ca+2 ve Mg+2 açısından zenginleştirir. Dolayısıyla bu iki
katyon yeraltısularında genellikle baskın katyonlardır. Silikatlar gibi diğer grup
mineraller ise daha yavaş çözünür ve suyun kimyasal yapısı üzerinde daha az etkiye
sahiptir.
5.1 Suların Ġyon Dağılımı
Suların toplam iyon (TI) derişimlerine, karşı, ana iyon derişimleri kullanılarak
oluşturulan diyagramlarda örneklerin dağılımları yorumlanarak, suların beslenme
şekli, kökeni, farklı kökenden gelen suların karışımı, karışım oranları gibi birçok
sorunun cevabı alınabilir (Mazor, 1991). Bu kapsamda incelenen suların TI değerleri
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ile Ca, Na, HCO3 ve Cl miktarları arasındaki ilişki, yağışlı dönem örneklerine göre
hazırlanan diyagramlarda incelenmiştir. Şekil 5.1 ve 5.2’de verilen TI-Ca ve TIHCO3 diyagramları incelendiğinde suların belirgin şekilde 1 hat üzerinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Toplam iyon derişimi göz önünde bulundurulduğunda,
bu grupta yer alan suların toplam iyon derişiminin yüksek olduğu dolayısıyla bu
suların yaygın dolaşımla beslendiği açıkça görülmektedir.

ġekil 5.1 : TI-Ca Diyagramı

ġekil 5.2 : TI-HCO3 Diyagramı
Suların TI-Na diyagramındaki dağılımı bölgede yeraltısularının beslenme koşulları
hakkında bilgi verebilir. TI-Cl diyagramındaki dağılımlar ise suların kirlenme
olasılığı ve buharlaşma koşulları hakkında yorum yapma olanağı sağlayabilir. Şekil
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5.3’de kuyu ve çeşme suyu örnekleri ve bir kısım kömür sahası örnekleri yaygın
beslenmeyi işaret eden doğrunun üzerinde kümelenirken, bu eğrinin üstünde kalan
örneklerin tümü faal yer altı işletmelerinden alınan su örneklerine aittir. Bu dağılım
bölgedeki litolojilerin akifer olma özellikleriyle uyumludur.
TI-Cl’ye ait dağılım grafiği ise 5.4’de

verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi

bölgede kirlilik ve buharlaşma etkin değildir. Bu sonuç Bölüm 4’te detaylı olarak
tartışılan sunların Cl içeriklerinin içme suyu standartlarıyla uyumlu olması ile
örtüşmektedir. Grafikte yüksek Cl değerleri ile dikkat çeken iki nokta bölgedeki içme
amaçlı kullanılan en derin iki su kuyusuna aittir.

ġekil 5.3 : TI-Na Diyagramı

ġekil 5.4 : TI-Cl Diyagramı
5.2 Suların Kimyasal BileĢiminin Litolojiyle ĠliĢkisi
Çalışma kapsamında incelenen suların kimyasal bileşimlerinin litoloji ile ilişkisini
ortaya koymak için yarı-logaritmik Schoeller diyagramı kullanılmıştır. Elde edilen
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sonuç Şekil 5.5’de verilmiştir. Diyagram incelendiğinde sahadaki litolojilere paralel
olarak 4 farklı katyon ve 3 farklı anyon diziliminin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
dizilimler çokluk sırasına göre aşağıdaki gibidir.

Katyon Dizilimi

Anyon Dizilimi

rMg>rCa>rNa+K (%45,45)

rHCO3>rSO4>rCl (%59,10)

rCa>rMg>rNa+K (%22,73)

rSO4> rHCO3>rCl (%31,82)

rNa+K>rMg>rCa (%22,73)

rHCO3>rCl>rSO4 (%9,10)

rNa+K>rCa>rMg (%9,1)
Bölgede hakim litolojinin kumtaşı, kiltaşı, çakıltaşı, yer yer marn ve kireçtaşı olduğu,
alkali ve sub-alkali volkanik kayaçların da yüzlek verdiği (Bölüm2.) göz önünde
bulundurulduğunda, suların katyon trendlerinin rMg>rCa>rNa+K, rCa>rMg>rNa+K
rNa+K>rMg>rCa ve rNa+K>rCa>rMg (%9,1) şeklinde,

anyon trendlerinde ise

rHCO3>rSO4>rCl ve rSO4> rHCO3>rCl şeklinde olması bölgedeki heterojen
litolojiyle uyumludur. Suların katyon trendlerinde Mg değerinin öne çıkması
Danişmen ve Osmancık Formasyonlarında killerin Mg içeriklerinin yüksek
olabileceği ayrıca formasyonlar içerisinde dolomitik bileşimle kayaçların da
bulunabileceğini işaret edebilir. Ayrıca bu yüksek Mg oranlarında Bölüm 2’de
verilen Hisarlıdağ Volkanitlerinin mineralojik bileşiminde olivin piroksen gibi
minerallerin oldukça yüksek oranlarda bulunmasının da katkısının olacağı
beklenebilir. yla da açıklanabilir. rNa+K>rCa>rMg şeklinde çıkan katyon dizilimi 29
ve 30 nolu örnekle ait olup bu örnekler faal yer altı kömür işletmelerinden alınmıştır.
Bu katyon trendiyle uyumlu olarak hakim anyon trendi rHCO3>rSO4>rCl şeklinde
çıkmıştır. rSO4> rHCO3>rCl şeklindeki trend ise tümüyle kömür sahalarından alınan
sulara ait olup, bu suların katyon trendleri baskın olarak rNa+K>rMg>rCa iki örnek
de ise rNa+K>rCa>rMg şeklinde çıkmıştır. Sularda ortaya çıkan yüksek SO4 değeri
kömürlerin S ve sülfürlü mineral içerikleriyle açıklanabilir. Bu da bölgedeki kömür
sahalarının yer altı sularını SO4 açısından diğer parametrelerin yanı sıra SO4
açısından da etkilediğini gösterebilir. Sularda ortaya çıkan bu karışık anyon-katyon
dizilimi yukarıda verilen yaygın beslenme ve yaygın dolaşım özelliği ile
örtüşmektedir.
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ġekil 5.5 : Suların yarı-logaritmik Schoeller diyagramındaki konumları.
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5.3 Suların Sınıflandırılması
Literatürde içilebilir suları sınıflamak için pek çok yöntem teklif edilmiştir; bunlar içinde en
yaygın kabul gören ve kullanılan Piper sınıflamasıdır (Şahinci, 1991). Piper vermiş olduğu
üçgen diyagramda, suların ana anyon ve ana katyonlarını kullanarak suları sınıflandırmıştır.

Suların kimyasal bileşimlerini tanımlamak amacıyla Piper diyagramları hazıranmış
ve Şekil 5.6’da verilmiştir. Şekil 5.6’ da görüldüğü gibi örnekler katyon oranlarına
göre magnezyum oranı yüksek Mg-Ca-(Na+K)’lı sular sınıfına girmektedir. Anyon
oranlarına göre ise bikarbonat oranı yüksek HCO3-SO4’lu sular ve sülfat oranı
yüksek SO4-HCO3 ‘lı sınıfında yer almaktadır. Piper’ın paralel kenar diyagramında
ise örnekler karbonat sertliği % 50’den fazla olduğunu gösteren sular sınıfına
girmektedir. Bu sonuç yarı logaritmik Schöller diyagramında elde edilen sonuçlarla
uyumludur.
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ġekil 5.6 : Piper’a göre Suların sınıflaması
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6. SONUÇLAR
Küçükdoğanca köyü ve civarında içme, temizlik ve sulama suyu ihtiyacı tamamiyle
yeraltı sularından karşılanmaktadır. Bölgede yeraltısuları serbest akifer nitelikteki
Osmancık ve Danişmen Formasyonlarından ve çatlaklı akifer niteliğinde olan
Hisarlıdağ Volkanitlerinden beslenmekte, dolaşmakta ve boşalmaktadır. Çeşmelerde
yapılan ölçümlerde ortalama debi 0,52 lt/sn, kuyularda ölçülen seviye tespitinde de
yeraltısuyu

seviyesi

ortalama

3,27m

ölçülmüştür.

Çalışma

kapsamında

yeraltısularının fizikokimyasal özellikleri su-kayaç-kömür etkileşim temelinde
incelenmiş ve yapılan çalışmalarda Hisarlıdağ Volkanitleri, linyitler ve sular için elde
edilen mineralojik ve kimyasal sonuçlar, aşağıda verilmiştir.
Hisarlıdağ Volkanitleri
Hisarlıdağ Volkanitlerinin mineralojik ve kimyasal özelliklerini tanımlamak
amacıyla alınan 9 adet örneğin mineralojik inceleme sonuçlarında Hisarlıdağ
Volkanitlerinde

riyodasit

tüf,

traki-andezit

ve

bazanit

bileşimli

kayaçlar

tanımlanmıştır. Bu kayaçlarda ana mineralojik bileşimin nötr ve bazik bileşimli
plajioklaslar, biyotit, olivin, piroksen ve opak minerallerden oluştuğu ortaya
konmuştur.
Kayaçları temsilen 4 örnekte yapılan kimyasal analiz sonucunda örneklerin subalkali, alkali nitelik taşıdığı; kimyasal adlama diyagramında ise riyodasit, trakiandezit ve bazanit alanına düştükleri ortaya konmuştur.
Hisarlıdağ Volkanitlerinin iz element analiz sonuçları sağlık açısından risk teşkil
ettiği ifade edilen, As, Be, Cd, Co, Hg, Ni, Pb, Se, Th, U, V, Rb, Ba gibi elementlerin
konsantrasyonları belirlenmiş, bu elementlerden Ni, U, Th, Rb, Cr, Sr ve Se
açısından kıtasal kabuğun ve şoşonitik serilerin bazalt üyesinin ortalama kimyasal
bileşimlerine göre zenginleştiği ortaya çıkmıştır.
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Linyit
Çalışma kapsamında 6 adet faal yer altı işetmesi, 2 adet faal açık işletme ve 1 adet
terk edilmiş kömür sahasından linyit örneği alınmış, mineralojik, kaba kimyasal ve iz
element açısından analiz edilmiştir.
Linyitlerin içerisindeki sülfürlü mineralleri belirlemek için yapılan mineralojik
incelemelerde, linyitlerin içerisinde fromboidal ve çatlak dolgusu şeklinde iki tür
pirit oluşumu gözlenmiş; Linyitlerin sülfürlü mineral içeriği %1-3 aralığında
değiştiği ortaya konmuştur.
Linyitlerin kaba kimyasal analizleri için nem, kül, uçucu madde, Sabit C, Toplam S
ve ısıl değer analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu sahadaki linyitlerin
ortalama nem değeri %22,24, kül değeri %15,84, uçucu madde değeri %39,66, Sabit
C değeri %44,55, Toplam S değeri %2,02, Üst ısıl değer (kuru bazda) 5055,55
Kcal/kg, alt ısıl değer (kuru bazda) 4794,55 Kcal/kg olarak belirlenmiştir. Bu
özellikler dikkate alındığında kömüreşme derecesine ve ASTM standartlarına göre
bölgedeki kömürlerin alt bitümlü kömür sınıflamasına denk geldiği görülmüştür.
Linyitlerde yapılan kömür külü ana element analizleri sonucu, ortalama SiO2 değeri
%33,7, Al2O3 değeri %17, Fe2O3 değeri %17, MgO değeri %6, CaO değeri %13,
Na2O değeri %0,93, K2O değeri %1,18, TiO2 değeri %0,7, P2O5 değeri %0,14, MnO
değeri %0,041 ve Cr2O3 değeri ise %0,03 olarak belirlenmiştir.
Yapılan ana element analiz sonuçları kaba kimyasal sonuçlarla korele edilmiş
bunlardan, SiO2-%Kül arasında pozitif yönde güçlü bir korelasyon (r=0,5819), SiO2%Sbt C arasında negatif yönde güçlü bir korelasyon (r=-0,6021), SiO2-Üst ısıl değer
arasında yine negatif yönlü güçlü bir korelasyon (r=-0,5852), Fe2O3-Üst ısıl değer
arasında pozitif yönlü bir ilişki (r=0,4502), Na2O+K2O-%Nem arasında negatif yönlü
bir ilişki (r=-5117) ve Na2O+K2O-%S arasında pozitif yönlü (r=0,4544) bir ilişki
elde edilmiştir.
Linyitlerin içerisinde, sağlık açısından risk teşkil ettiği belirtilen iz elementlerden,
ortalama As değeri 54,83 ppm, Be değeri 9,22 ppm, Cd değeri <0,1ppm, Co değeri
26,06 ppm, Hg değeri<0,1ppm, Ni değeri 246,90 ppm, Pb değeri 18,42ppm, Se
değer,<0,5 ppm, Th değeri 10,00ppm, U değeri 9,41 ppm ve V eğeri 185,89 ppm
olarak belirlenmiştir. Bu elementlerden Co, Pb, Hg ve Se elementlerinin
konsantrsyonları dünya ortalamalarının altındadır. Geriye kalan elementler ise dünya
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ortalamaları üzerindedir. İncelenen kömürler küllerinin iz element içerikleri
Seferinoğlu ve diğ. (2003) tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırıldığında,
Küçükdoğanca kömürlerinde As, Co ve Ni konsantrasyonlarının Çanakkale, Manisa
ve İstanbul kömürlerinin ortalama değerlerinden yüksek olduğu görülmüştür.
Su
Su örnekleri, 2009 Ağustos-Eylül aylarında yaşanan aşırı yağış sonrasında alınmıştır.
Yağışlı dönemi temsilen alınan bu örneklerin fizikokimyasal parametreleri
incelenmiş ve sonuçlar linyit ve Hisarlıdağ Volkanitlerinin mineralojik ve kimyasal
analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir.
Suların sıcaklık, pH, Eh, EC, NaCl, Asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen (DO)
değerleri yerinde ölçülmüştür.
Kömür sahalarından gelen sularda ortalama sıcaklık 14,4 °C, pH 7,57, EC 2627,50
µS/cm, NaCl 1336,88 mg/lt, asidite 1,16 mmol/lt, alkalinite 12,18 mmol/lt ve DO
8,12 mg/lt olarak bulunmuştur. Çeşme ve kuyu sularında ise bu değerler, ortalama
sıcaklık 11,92°C, pH 7,29, EC 1179,11 µS/cm, NaCl 583,22 mg/lt, asidite 0,88
mmol/lt,alkalinite 8,82 mmol/lt ve DO 5,2 mg/lt’dir. Ölçülen bu değerlerden çeşme
ve kuyu sularına ait olanları WHO ve TS266’da verilen sıcaklık, pH, EC limit
değerleriyle

karşılaştırılmış

ve

değerlerin

limit

değerlerin

altında

kaldığı

belirlenmiştir. En yüksek EC değerleri kömür sahalarından alınan örneklerde
ölçülmüş olup, değerler 1528-4470 µS/cm aralığında değişmiştir. Ölçülen
parametrelerden saha-dağılım haritaları hazırlanmıştır. Buna göre düşük pH, yüksek
EC, yüksek tuzluluk ve yüksek asidite kömür sahaları ile, yüksek alkalinite
değerlerinin ise hem kömür sahaları hem de volkanik kayaçların bulunduğu alanlar
ile örtüştüğü görülmüştür.
Sularda yapılan ana anyon ve katyon analizlerinde anyon değerleri kömür
sahalarından alınan sularda ortalama, HCO3 706,92 mg/lt, NO2 0,33 mg/lt, NO3
16,27 mg/lt, SO4 969,79 mg/lt, Cl 62,80 mg/lt ve F 0,19 mg/lt olarak ölçülmüştür.
Çeşme ve kuyu sularında ise bu değerler ortalama, HCO3 540,58 mg/lt, NO2 0,14
mg/lt, NO3 89,70 mg/lt, SO4 125,04 mg/lt, Cl 46,98 mg/lt ve F 0,35 mg/lt olarak
ölçülmüştür. Sonuçlar WHO ve TS266 standartları ile karşılaştırılmıştır. Çeşme ve
kuyu sularında ölçülen bu değerlerden yalnızca NO2 ve NO3’ün TS266’da verilen
limit değerleri aştığı görülmüştür.
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Suların ana katyon değerleri kömür sahalarından alınan sularda ortalama, Ca 185,69
mg/lt, Mg 132,07 mg/lt, Na 328,94 mg/lt, K 9,3 mg/lt olarak ölçülmüştür. Çeşme ve
kuyu sularında bu değerler sırasıyla, 92,14 mg/lt, 82,63 mg/lt, 63,04 mg/lt, 2,67 mg/lt
olarak ölçülmüştür. Ca değerleri 2 adet örnekte, Mg değerleri tüm örneklerde TS266
tarafından belirlenen limit değerleri aştığı görülmüştür.
Suların sertlik değerleri hesaplanmış ve suların Fransız sertliğine göre, sert ve çok
sert sular sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Sular Na ve EC değerlerine göre Riverside ve Wilcox diyagramlarına uyarlanmış,
kömür sahalarıyla ilintili suların kullanılamaz nitelikte olduğu diyagramlarda ortaya
konmuştur.
Suların iz element analizleri yapılmış, ölçülen parametrelerden sağlık açısından risk
teşkil ettiği kabul edilen As, Be, Cd, Co, Hg, Mn, Ni, Pb, U, Th değerleri tablolar ve
diyagramlarda değerlendirilmiş WHO ve TS266 standartlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu
elementlerden en yüksek anomaliyi veren elementin Mn olduğu görülmüştür. Kömür
sahalarında ölçülen ortalama Mn değeri 167 µg/lt, çeşme ve kullanma sularında ise
ortalama 38,55 µg/lt olarak ölçülmüş olup, iki alanda da ölçülen 6 örneğin Mn
değerleri belirtilen limit değerleri aşmaktadır. Ölçülen yüksek değerler genellikle
volkanik kayaçlara ve kömür sahalarına yakın ya da birebir kömür sahalarıyla temas
halinde olan örnekler de ölçülmüştür.
Su-litoloji ilişkisini belirlemek için suların iyon dağılım grafikleri hazırlanmıştır.
Buna göre bölgede yeraltısularında yaygın dolaşım ve yaygın beslenimin egemen
olduğu Ca-TI, HCO3-TI ve Na-TI diyagramları ile ortaya konmuştur.
Suların beslenme ve dolaşım aşamasında ne tip kayaçlarla temas halinde olduğunu
ortaya koymak için kullanılan yarı logaritmik Schöller diyagramında örnekler
rMg>rCa>r(Na+K), rCa>rMg>r(Na+K), r(Na+K)>rMg>rCa ve r(Na+K)>rCa>rMg
katyon,

HCO3>SO4>Cl,

SO4>HCO3>Cl

ve

HCO3>Cl>SO4

anyon

dizilimi

sergilemişlerdir. İyon trendleri detayda incelendiğinde rMg>rCa>r(Na+K) ve
HCO3>SO4>Cl şeklindeki katyon ve anyon diziliminin baskın olduğu, bunun da
bölgede Mg açısından zengin Hisarlıdağ Volkanitleri, Osmancık ve Danişmen
Formasyonlarındaki killi-kumlu ve karbonatlı birimlerin ve kömürlerdeki sülfürlü
minerallerin suların fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesinde etkin olduğu
ortaya çıkmıştır.
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Suların sınıflandırılması için piper diyagramı hazırlanmış ve suların yarı logaritmik
Schöller diyagramında ortaya çıkan sonuçla uyumlu olarak karbonat sertliği %50’den
fazla olan sular sınıfında yer aldığı belirlenmiştir.
Çeşme ve kuyu sularının kalitesini belirlemek için Schoeller içilebilirlik diyagramları
hazırlanmış, buna göre 11A, 12A, 14A ve 41A nolu örneklerin çok iyi kalite-iyi
kalite arasında değiştiği, 13A, 23A, 25A ve 26A numaralı örneklerin ise orta-iyi
kalitede sular sınıfına girdiği belirlenmiştir.
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Çalışmanın amacı Küçükdoğanca ve civarında bulunan kömür sahalarının
yeraltısularına etki edip etmediğini ortaya koymaktı. Buna göre, Hisarlıdağ
Volkanitleri, linyitler ve suların tüm verileri birlikte değerlendirildiğinde suların
fizikokimyasal parametrelerinde anomali teşkil eden Ni, Cr, As, Mn, U ve Se
değerlerinin kömür sahalarıyla örtüştüğü; kömür sahaları ve kömür sahalarına yakın
su noktalarından alınan örneklerde bu değerlerin içme suyu standartlarında belirtilen
limit değerlere yaklaştığı ve bazı örneklerde geçtiği ortaya çıkmıştır. Hisarlıdağ
Volkanitlerinin

analiz

sonuçları

linyitlerin

analiz

sonuçlarıyla

birlikte

değerlendirildiğinde ise Karakaya Tepe civarında yüzlek veren bazik plajioklas,
olivin ve biyotit açısından zengin volkanik tepelerin çevresindeki kömür
sahalarından alınan örneklerde Ni, U, V, Cr, Pb, As, Se değerlerinin diğer örneklere
göre yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, Hisarlıdağ Volkanizmasının kül ve
fümerollerinin havzadaki sedimantasyonu iz element açısından etkilediği sonucunu
ileri sürebilir.
Yer yer kömürlerde S ve sülfür mineral içeriklerine bağlı olarak pH değerleri düşük
ölçülmüş olsa da (6,55, 6,62, 6,8 gibi) bu değerler bölgede asit maden drenaj (AMD)
etkisi oluşturabilecek kadar etkili değildir. Zira saha çalışmaları sırasında AMD
niteliğinde bir oluşum gözlenmemiştir.
Bütün bu sonuçlar, Türkiye’nin en önemli kömür havzalarından biri olan Trakya
Havzası’nın güneybatısında yer alan Küçükdoğanca ve civarında, bu gün için çevre
ve sağlık açısından risk teşkil edebilecek boyutta bir kirliliğin olmadığını ortaya
koymuştur. Ancak örnekleme, Marmara bölgesinin son yıllarda aldığı en yüksek
yağışlı dönemin sonunda yapılmıştır. Bu nedenle yukarıda verilen sonuçların
mutlaka kurak dönem örnekleriyle karşılaştırılması gerekmektedir.
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