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1. GİRİŞ 

Milas-Yeniköy kömür termik santrali, Milas ilçesinden karayolu ile yaklaşık 24,0 km 

güneybatıda, Milas-Ören karayolunun batısında yer alır. Yeniköy termik santrali ile ilgili teknik 

bilgiler, Web sayfasından1 alınarak aşağıda verilmiştir.   

Yeniköy termik santrali Milas bölgesindeki 800 milyon ton kömür kapasitesini 

değerlendirmek üzere EÜAŞ bünyesinde kurulmuş olup, 1. Ünitesi 1986 yılında, 2. Ünitesi 

1987 yılında devreye alınmıştır. Bacagazı kükürt arıtma tesisi ise 2007 yılında devreye 

girmiştir. 

Yeniköy Termik santrali 2 adet üniteden oluşmakta olup, ünitelerin her biri 210 MW 

gücünde ve santral toplamda 420 MW gücündedir. Santralin nominal üretim kapasitesi yıllık 2 

milyar 730 milyon KWh’dir.  

Yeniköy termik santrale ait her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini jeneratorü, 1 

kazan, 1 kondenser, 1 soğutma kuleli soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi 

içermektedir. Ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup, santralin günlük yakıt ihtiyacı 

13.600 tondur. Üretilen enerji 380 kV gerilim seviyesinden irtibatlanarak enterkonnekte 

sisteme verilmektedir. 

Yeniköy termik santraline halen İkizköy kömür ocaklarından kömür temin 

edilmektedir. Ancak Akbelen ve Karacahisar ocaklarından da kömürün temin edilmesi için 

çalışmalar devam etmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 3,5 milyon ton kömür 

yakılmaktadır.  

Tarafımızdan hazırlanan bu rapor, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları ve diğer ilgili 

çevre kuruluşların çalışmalarına katkı sağlayacağı ümidiyle hazırlanmıştır. 

2. AMAÇ VE KAPSAM  

Bu çalışmanın kapsamı; Yeniköy termik santrali, bu santrale ait kül depolama sahası ve 

bu santrale kömürün sağlandığı İkizköy ve Sekköy kömür sahalarının etki alanındaki su 

kaynaklarına olası olumsuz etkilerinin belirlenmesidir.  

Bu amaç doğrultusunda arazide yapılan çalışmalarda, söz konusu tesislerin 

mansaplarında ve membalarında, olası etkileşim halinde oldukları su noktaları belirlenmiş ve 

su örneklerinin kalitesini belirlemek amacıyla 5-6 Şubat 2022 tarihinde yerinde ölçüm ve 

örnekleme çalışması yürütülmüştür. İnceleme alanındaki potansiyel tek yeraltısuyu izleme 

 
1 https://www.ykenerji.com.tr/tr/yenikoy-linyit-maden-isletmesi-1 
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noktası, kül depolama tesisinin, kuşuçumu yaklaşık 2,3 km kuzeybatısında Ulupınar mahallesi 

mevkiinde, Soğukluk Deresi sağ sahilindeki Ulupınar kaynağıdır. Saha çalışmaları sırasında 

kaynağın kuruduğu tespit edilmiştir. İnceleme alanında amaca uygun başka yeraltusuyu izleme 

noktası (kaynak, kuyu) bulunmadığından çalışmada sadece yüzey su örneklemesine 

odaklanılmıştır. Bu çalışma yüzey su noktalarının yağışlı dönem örneklemesine ait analiz 

sonuçlarının ön değerlendirmesini kapsamaktadır.   

3. SU ÖRNEKLERİNİN ALIMI, ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ 

3.1.Örnekleme Lokasyonları 

Çalışma kapsamında Yeniköy termik santrali, kül depolama sahası ve Sekköy-İkizköy 

kömür ocaklarından işletmeler nedeniyle yüzey sularına olası olumsuz etkileri belirlemek için 

11 ayrı su noktasında yerinde ölçümler ve örnekleme çalışması yürütülmüştür (Tablo 1, Şekil 

1). Örnekleme çalışması 5-6 Şubat 2022 tarihinde, yağışlı bir periyot sonrası 

gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma kapsamında örnekleme yapılan yüzey su noktaları 

No Örnekleme Noktası  X (WGS-84) Y (WGS-84) 

1 Termik santral-1 (Başkuyu Deresi Termik Giriş) 578889.11 4109574.40 

2 Termik santral-2 (Başkuyu Deresi Termik Çıkış)  576660.94 4110898.62 

3 Termik santral-3 (Kanlıgöl deresi-Kocaçay deresi öncesi) 572114.36 4112835.28 

4 Kül depolama 1 (Kül Sahası Kuşaklama Kanalı Çıkışı-Orman Girişi) 575433.17 4107967.51 

5 Kül depolama-2 (Soğukluk Deresi-Ulupınar mevkii) 574096.00 4110005.29 

6 Kül depolama-3 (Soğukluk D. 2- Kocakovanlık D. Karışım Öncesi) 572051.65 4112521.90 

7 Kömür sahası -1 (Kocaman Deresi Kanyon Çıkışı) 576654.00 4115133.00 

8 Kömür sahası-2 (Kocam Deresine İkizköy Kömür Sahası Göleti Deşarjı) 576006.00 4114531.00 

9 Kömür sahası-3 (Kocaman D. İkizköy Sahası Çıkışı) 575555.98 4114048.67 

10 Kömür sahası-4 (Değirmen D. Kocaman D. Kavuşum Öncesi 575701.81 4113637.47 

11 Tüm derelerin birleşim sonrası (Kocaçay deresi, Karacahisar Köprü Altı) 571874.30 4113394.90 

 

Yeniköy termik santralı için; sahanın güneybatısından sahaya giren Başkuyu deresinin 

Milas-Ören karayolunu kestiği karayolu köprüsü altında 1 adet (Foto 1a), bu derenin termik 

santral sahasını terk ettiği Karaçal tepe batısındaki aynı dere yatağında 1 adet (Foto 1b) ve bu 

derenin Karacahisar mahallesi kuzeyinde Kocaçay deresi ve diğer dereler ile birleşmeden 

önceki Kanlıgöl deresinde 1 adet (Foto 1c) olmak üzere 3 adet su örneği alınmıştır (Şekil 1, 

Foto 1). Termik santral-1 örnekleme noktası Sekköy ocak sahasından kaynaklanabilecek 

yüzeysel drenajların etkisini, Termik Santral-2 santral sahasından kaynaklanabilecek 

deşarjlarının etkisini, Termik- Santral-3 noktası ise su kalitesinin, insan etkisi olmadan son 

karışım öncesi durumunu yansıtmaktadır.



3 

 

 

Şekil 1. Yüzey suyu örnekleme noktalarının Google Earth haritası üzerinde görünümü (detay için Bknz. Tablo 1)
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Foto 1. Termik santral giriş ve çıkış su noktaları örnekleme yerleri (a: Başkuyu D. Termik santral girişi, 

b: Başkuyu D. Termik santral çıkışı, c: Termik santral çıkışındaki Başkuyu deresinin, Kocaçay deresi 

ile birleşmeden önceki Kanlıgöl deresi) 
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Kül depolama sahasının güneydoğu ucunda, kül depolama sahası içinden gelen ve kül 

depolama sahasının atık sularını taşıyan kuşaklama kanalı deşarjından 1 adet (Foto 2), bu suyun 

boşaldığı kuru dere yatağının birleştiği Soğukluk deresinin Ulupınar mahallesi mevkiinde 1 

adet (Foto 3a) ve bu dereninin Karacahisar Mahallesi kuzeyinde Kocaçay Deresi ile 

birleşmeden önce, Kocakovanlık deresi karışımı öncesinde 1 adet (Foto 3b) olmak üzere toplam 

3 adet su örneği alınmıştır (Şekil 1- Foto 2-3). 

 

Foto 2. Kül depolama sahası kuşaklama kanalı deşarjı (Kül depolama-1) örnekleme lokasyonu 

Kül depolama sahası 
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Foto 3. Kül depolama kuşaklama kanalı deşarjının etki alanındaki Soğukluk deresinden a) Ulupınar 

mevkii (Kül depolama-2) ve b) Kocakovanlık Deresi karışımı öncesi (Kül depolama-3) örnekleme 

lokasyonları 
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Kül depolama sahası içinden geçen kuşaklama kanalı suları doğrunda orman içerisine deşarj 

edilmektedir (Foto 4).  İnceleme yapılan dönemde deşarjın sadece 1 kanaldan meydana geldiği, 

yaklaşık 1 l/s düzeyinde olduğu görülmüştür. İnceleme yapılan dönemde orman içine yapılan 

kül sahası deşarjının Soğukluk deresine bağlanan mevsimlik drenaja ulaşmadığı, derenin kuru 

olduğu (Foto 5) ve deşarjın debisinin düşük olması nedeniyle ormanlık alanda toprağa 

süzülerek sönümlendiği tespit edilmiştir. Yağışlı dönemde artacak deşarj miktarına bağlı olarak 

atık suların Soğukluk deresine ulaşabileceği değerlendirilmektedir. 

 

 

Foto 4. Kül depolama sahası kuşaklama kanallarından orman içine yapılan deşarjlardan görünümler 
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Foto 5. Kül depolama sahasının etki alanında yer alan mevsimsel drenajın Soğukluk deresine karışım 

öncesi görüntüsü (X: 574124, Y: 4108745 WGS-84). 
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İkizköy linyit sahasından kaynaklanan yüzeysel drenajların ve ocak içinden bağlantılı 

olduğu Kocaman dereye yapılan  deşarjın yüzey sularının su kalitesine etkisini belirlemek için; 

Karadam Mahallesi kuzeydoğusunda, Değirmen deresinden 1 adet (Foto 6a), Işıkdere mahallesi 

batısından kuzey-güney yönlü akan Kocaman deresinin ocak sahası etkileşimi öncesi kanyon 

çıkışından 1 adet (Foto 6b), İkizköy linyit kömür sahasındaki kazı çukurlarında biriken suların 

Kocaman deresine deşarj noktası gerisinden  1 adet (Foto 7) ve Kocaman deresi İkizköy sahası 

çıkışından  (Foto 6c) 1 adet  olmak üzere toplam 4 adet su örneği alınmıştır.  

  

Foto 6.  İkizköy kömür ocak sahasını çevreleyen a) Değirmendere, b) Kocaman dere kanyon 

çıkışı(memba), c) Kocaman dere İkizköy ocak sahası çıkış noktasından yapılan örnekleme lokasyonları 
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Foto 7. İkizköy kömürcak sahasından Kocaman deresine doğru açılan bir kanal (a) ile yapılan ocak içi su deşarjları (b, c). 
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Ayrıca, İkizköy-Sekköy linyit kömür ocakları, Yeniköy termik santrali ve kül depolama 

tesisleri etkisi altındaki drenajların Kocaman deresi ile birleşimi sonrası Kocaçay deresinden 

de (Karacahisar Mahallesi kuzeyi, köprü altı), su örneği alınmıştır (Foto 8).  Böylelikle 

madencilik faaliyetlerin Kocaçay deresi su kalitesi üzerindeki bütünleşik etkisi izlenebilmiştir.  

 
Foto 8. Kocaçay deresi örnekleme lokasyonu-Karacahisar köprüaltı (mansaptan, membaya bakış) 

 

3.2.Analitik Yöntem 

Yüzey su örneklerinin sıcaklık, pH, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde 

miktarı ve çözünmüş oksijen içerikleri multiparametre ölçüm cihazı ile yerinde ölçülmüştür. Su 

örneklerinin metal (Al, Fe, Mn, Cr, Co, As, Cd, Pb, Ni, Mo, Se, Cu, Zn, Hg, Sb, Sn, B, U, Ba) 

ve bazı majör anyon ve katyon içeriklerini (SO4, Cl, Na) belirlemek için su örnekleri 0,45µm’lik 

filtreden geçirilerek 50 ml’lik polietilen şişeler içine alınmıştır. Metal analizleri için filtre 

edilmiş örnekler nitrik asit ilave edilerek pH˂2’nin altına düşürülerek koruma altına alınmış, 

analiz edilinceye kadar buzdolabında 4 oC’de muhafaza edilmiştir. Anyon analizleri için ise 

filtre edilmiş örnekler korumaya alınmadan 100 ml’lik polietilen şişeler içinde alınmış ve 

laboratuvara teslim edilmiş, analiz edilinceye kadar 4 ₒC’de muhafaza edilmiştir. Su 

örneklerinin analizi Kocaeli Üniversitesi ICP-MS Laboratuvarında, Prof. Dr. İrfan Yolcubal 
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gözetiminde gerçekleştirilmiştir (EK-1). Metal analizleri Perkin Elmer Elan DRC-e ICP-MS 

cihazı ile, iyon analizleri ise İyon Kromatografi cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz edilen 

parametreler kömür ve kül sahasından kaynaklanabilecek potansiyel kirleticiler dikkate alarak 

seçilmiştir. Analiz sonuçları parametrelerin çözünmüş fazdaki konsantrasyonlarını temsil 

etmektedir.  

3.3.Analiz Sonuçları ve Değerlendirmesi 

İncelenen derelerin kimyasal açıdan durumu, çalışma kapsamında analiz edilen 

parametreler açısından, 28483 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan Yerüstü Su Kalite 

Yönetmeliğinin EK-5’inde verilen Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5’de listelenen parametrelerin 

nehirler için tanımlanmış çevresel kalite standart (ÇKS) değerleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Yerüstü Su Kalite Yönetmeliğinde yer alan kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının genel kimyasal ve 

fizikokimyasal parametreler açısından sınıflarına göre kalite kriterleri Tablo 2’de, yerüstü su 

kaynakları için yönetmelikte yeralan belirli ve öncelikli kirleticilerin çevresel kalite standartları 

(sadece çalışma kapsamında değerlendirilen parametreler açısından) ise Tablo 3-4’de 

sunulmuştur. Termik santral, kül depolama sahası ve Sekköy-İkizköy kömür ocaklarının yüzey 

su kalitesi üzerindeki etkileri aşağıdaki bölümlerde ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu çalışma 

kapsamında sadece bir dönem örnekleme gerçekleştirildiğinden analiz sonuçları maksimum 

ÇKS limit değerine göre değerlendirilmiş, su kalite sınıfı orta ya da maksimum ÇKS değerini 

aşan parametreler kırmızı, su kalite sınıfı iyi-çok iyi ya da maksimum ÇKS değeri altında yer 

alan parametreler ise yeşil renkle ilgili analiz sonuç tablolarında gösterilmiştir. Analiz sonuçları 

ayrıca Batı Akdeniz havzasında yerüsütü suları için belirlenen (SYGM, 2020) Doğal Arkaplan 

(DAP) seviyeleri ve havza için önerilen maksimum ÇKS değerleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 

5 ve Tablo 6).  
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Tablo 2. Kıtaiçi Yerüstü Su Kaynaklarının Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametreler 

Açısından Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri 

Su Kalite Parametreleri 
Su Kalite Sınıfları (a) 

I (çok iyi) II (iyi) III (orta) 

Renk (m-1) 

RES 436 nm: ≤ 1,5 

RES 525 nm: ≤ 1,2 

RES 620 nm: ≤ 0,8 

RES 436 nm: 3 

RES 525 nm: 2,4 

RES 620 nm: 1,7 

RES 436 nm: > 4,3 

RES 525 nm: > 3,7 

RES 620 nm: 2,5  

pH   6-9 6-9  6-9 

İletkenlik (µS/cm) < 400 1000 > 1000 

Yağ ve Gres (mg/l) < 0,2 0,3  > 0,3 

Çözünmüş oksijen (mg/l)  > 8 6  < 6 

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 

(mg/l) 
< 25 50 > 50 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 

(BOİ5) (mg/l) 
< 4 8  >8 

Amonyum azotu (mg NH4
+-N/L)  < 0,2 1  >1 

Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) < 3 10  > 10 

Toplam kjeldahl-azotu (mg N/L) (b) < 0,5 1,5  > 1,5 

Toplam azot (mg N/L) (c) < 3,5 11,5   > 11,5 

Orto fosfat fosforu (mg o-PO4-P/L) < 0,05 0,16  > 0,16 

Toplam fosfor (mg P/L) < 0,08 0,2  > 0,2 

Florür (μg/L) ≤ 1000 1500  > 1500 

Mangan (μg/L) ≤ 100 500  > 500 

Selenyum (μg/L) ≤ 10 15  > 15 

Sülfür (μg/L) ≤ 2 5  > 5 

(a) Kalite sınıflarına göre suların kullanım maksatları: 

I. Sınıf - Yüksek kaliteli su (I. sınıf su kalitesinde olması “Çok İyi” su durumunu ifade etmektedir.);  

1) İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yerüstü suları, 

2) Yüzme gibi vücut teması gerektirenler dâhil rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir su, 

3) Alabalık üretimi için kullanılabilir nitelikte su,  

4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılabilir nitelikte su,  

II. Sınıf - Az kirlenmiş su (II. sınıf su kalitesinde olması “İyi” su durumunu ifade etmektedir.); 

1) İçme suyu olma potansiyeli olan yerüstü suları, 

2) Rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir nitelikte su, 

3) Alabalık dışında balık üretimi için kullanılabilir nitelikte su, 

4) Mer’i mevzuat ile tespit edilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu,  

III. Sınıf - Kirlenmiş su (III. sınıf su kalitesinde olması “Orta” su durumunu ifade etmektedir.); 

Gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra su ürünleri 

yetiştiriciliği için kullanılabilir nitelikte su ve sanayi suyu, 

ifade etmektedir. 

(b) TKN: NH3-N + Organik Azot 

(c) TN: TKN + NO3-N + NO2-N 
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Tablo 3. Yerüstü Su Kaynakları için Belirli Kirleticiler ve Çevresel Kalite Standartları (Çalışma 

kapsamında incelenen parametreler tabloda verilmiştir) 

No Kimyasal Adı CAS No MAK-ÇKS Nehirler/Göller (µg/L) 

26 Alüminyum* 7429-90-5 27 

27 Antimon* 7440-36-0 103 

28 Arsenik* 7440-38-2 53 

32 Bakır* 7440-50-8 3,1 

33 Baryum 7440-39-3 680 

42 Bor* 7440-42-8 1472 

44 Çinko* 7440-66-6 231 

48 Demir* 7439-89-6 101 

69 Kalay* 7440-31-5 13 

74 Kobalt* 7440-48-4 2,6 

76 Krom* 7440-47-3 142 
* Havza bazında arkaplan konsantrasyonunun belirlenmesinin ardından Ek-2’de belirtildiği şekilde değerlendirme yapılır. 

Ayrıca, metallerin biyolojik olarak birikimi veya sucul ortama karışması açısından sertlik, pH ve diğer su kalite parametreleri 

de göz önünde bulundurulur. 

Tablo 4. Yerüstü Su Kaynakları için Öncelikli Maddeler ve Çevresel Kalite Standartları (Çalışma 

kapsamında incelenen parametreler tabloda verilmiştir) 

Madde Adı CAS No 
MAK-ÇKS 

Nehirler/Göller (μg/L) 

Kadmiyum ve bileşikleri 7440-43-9 

< 0,45 (Sınıf 1) 

0,45 (Sınıf 2) 

0,6 (Sınıf 3) 

0,9 (Sınıf 4) 

1,5 (Sınıf 5) 

Kurşun ve bileşikleri 7439-92-1 14 

Cıva ve bileşikleri 7439-97-6 0,07 

Nikel ve bileşikleri 7440-02-0 34 
 

Tablo 5. İnceleme alanının yer aldığı Batı Akdeniz Havzası IV nolu alt havzada sülfat ve fosfat için 

Doğal Arkaplan (DAP) seviyeleri (SYGM, 2020) 
 

Parametre Birim Alt havza IV – DAP 

Sülfat mg/l 57,7 

Fosfat mg/l 0,9 
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Tablo 6. İnceleme alanının yer aldığı Batı Akdeniz Havzası IV nolu alt havzada yerüstü suları için 

DAP seviyeleri ve önerilen ÇKS değerleri de dahil olmak üzere metallerin ÇKS değerleri (SYGM, 

2020) 

Parametre Birim MAK-ÇKS Alt Havza IV- MAK ÇKS 
DAP 

Alüminyum µg/l 27 73,8 46,8 

Antimon µg/l 103 103  
Arsenik µg/l 53 53  
Baryum µg/l 680 680  

Berilyum µg/l 3,9 3,9  
Bor µg/l 1472 1472  

Kadmiyum µg/l < 0,45 (1,sınıf) <1,05 0,6 
 µg/l 0,45 (2, sınıf) 1,05 0,6 
 µg/l 0,6 (3, sınıf) 1,2 0,6 
 µg/l 0,9 (4, sınıf) 1,6 0,6 
 µg/l 1,5 (5) 2,1 0,6 

Krom µg/l 142 151,5 9,5 

Kobalt µg/l 2,6 3,4 0,8 

Bakır µg/l 3,1 12,8 9,7 

Demir µg/l 101 235,2 134,2 

Kurşun µg/l 14 16,3 2,3 

Mangan µg/l   
 

Civa µg/l 0,07 0,37 0,3 

Nikel µg/l 34 41,8 7,8 

Selenyum µg/l   
 

Gümüş µg/l 1,5 1,5  
Titanyum µg/l 42 42  

Vanadyum µg/l 97 101,1 4,1 

Çinko µg/l 231 231 69,2 
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3.3.1. Termik Santralin Yüzey Su Kalitesine Etkisi 

Termik santral sahasından kaynaklanan kirliliğin Başkuyu deresi ve mansabındaki 

Kanlıgöl deresi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla, Başkuyu deresi Termik santral girişi 

öncesinden, olası etkiyi belirmek amacıyla Termik santral sahası çıkışından ve olası kirliliğin 

etki alanını belirlemek amacıyla da akış aşağısındaki Kanlıgöl deresinin Kocaçay deresi 

kavuşumu öncesinden örnekleme yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 7 ve Tablo 8’de 

sunulmuştur.  

Su örneklerinin sıcaklık değerleri 5,7 ile 8,7 oC arasında değişmektedir. Termik santral 

çıkışında, Başkuyu deresi su sıcaklığında Termik sahası giriş öncesine göre 2 derecelik bir artış 

gözlense de su kalitesini olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir (Tablo 7). Dereler 

alkali özellik göstermekte olup pH değeri 7,91 ile 8,42 arasında değişmektedir. Termik santral 

çıkışında Başkuyu deresi pH değerinde bir miktar artış gözlense de membadan mansaba doğru 

dere sularının pH değeri Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değer (pH:6-9) 

aralığında yer almıştır (Tablo 2 ve Tablo 7). Başkuyu deresinin Elektriksel İletkenlik (EC) 

değeri ise Termik santral girişi, çıkışı ve akış aşağısında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde 

belirtilen su kalite sınıfı açısından kirlenmiş su sınıfında (III. Kalite) yer almaktadır. Başkuyu 

deresinin EC değeri Termik santral giriş öncesi 1130 µS/cm, çıkışında ise artarak 1819 µS/cm 

değerine ulaşmış, bu olumsuz etki bir miktar seyrelmenin etkisiyle santral sahasının akış 

aşağısında yer alan, kuşucuşu 5,5 km kuzey batısındaki Kanlıgöl deresinde de gözlemlenmiştir. 

Termik santral girişi her ne kadar Termik santral sahası için arkaplanı temsil etse de Başkuyu 

deresinin doğal arkaplanını tam anlamıyla yansıtmamaktadır.  

Başkuyu deresi Termik girişinde Sekköy kömür ocak sahalarından kaynaklanan 

yüzeysel akışların etkisi gözlenmektedir. Suların yüksek elektriksel iletkenlik değeri yüksek 

sülfat içerikleriyle ilişkidir. Başkuyu deresinin termik santral giriş ve çıkışında sülfat 

konsantrasyonları sırasıyla 715, 852 ve 625 mg/l’dir (Tablo 8). Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliğinde Sülfat (SO4) için bir sınır değer tanımlanmamıştır. SYGM tarafından yürütülen 

çalışmada (SYGM, 2020) Batı Akdeniz havzasında, inceleme alanında yer aldığı alt havzadaki 

yüzey suları için sülfat konsantrasyonu Doğal Arkaplanı (DAP) 57,7 mg/l olarak belirlenmiştir.  

Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinde sülfat konsantrasyonları havza DAP seviyesinin 11 ila 15 kat 

üzerindedir. Yüksek EC ve sülfat değerleri, Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinin hem kömür 

madenciliği hem de termik santral kaynaklı faaliyetlerden olumsuz yönde etkilendiğini ve ilgili 

parametreler açısından kirlenmiş su-zayıf kaliteli su özelliği gösterdiğini işaret etmektedir.  
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Çözünmüş oksijen içerikleri açısından Başkuyu ve Kanlıgöl dereleri iyi durumdadır ve 

konsantrasyon değerleri 10,28-10,97 mg/l arasında yer almaktadır.  

Derelerin ağır metal içerikleri hem Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde geçen hem de 

SYGM tarafından inceleme alanı içinde yer aldığı alt havza için önerilen maksimum SÇK 

değerleri ve ayrıca su kalite sınıf sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 6, Tablo 8). Tablo 

8’de işaretlenen renk kodlarından da görüleceği üzere Başköy ve Kanlıgöl derelerinin ağır metal 

konsantrasyonları ÇKS maksimum değerlerinin altında yer almıştır. Başköy ve Kanlıgöl 

derelerinin Al içerikleri (11,24-25,43 µg/L) havza Al DAP seviyesinin (46,8 µg/L)’nin altında 

seyretmiştir. Başkuyu deresi Termik santral çıkışında, Mangan (Mn) ve Nikel (Ni) 

konsantrasyonlarında girişe göre 3,8 ile 1,2 kat bir artış meydana gelmiştir. Mn açısından 1. 

Sınıf Su kalitesi (Yüksek Kaliteli Su) sergileyen Termik Girişi, Termik çıkışında 2. Sınıf su 

kalitesi (Az Kirlenmiş Su) göstermştir (Tablo 2 ve Tablo 8). Termik girişinde ve çıkışında dere 

su örneklerinin Ni konsantrasyonları (17,59-32,11 µg/L), maksimum ÇKS değerini aşmasa da 

havza yerüsütü suları Ni DAP değerinin (7,8 µg/L) 2 ila 4 kat üzerinde seyretmiştir. Termik 

çıkışı Nikel konsantrasyonu (32,11 µg/L) maksimum ÇKS değerine (34 µg/L) oldukça 

yaklaşmıştır. Sonuç olarak inceleme yapılan dönemde Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinin ağır 

metal konsantrasyonları birçok metal açısından maksimum ÇKS ve havza DAP değerinin 

altında seyretmiş ve iyi durumda olduğunu göstermiştir. Mn açısından Termik çıkışında 

Başkuyu deresi az kirlenmiş su sınıfı içinde yer alırken, Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinde ise 

havza DAP değerinin üzerinde Ni kirlenmesi gözlenmiştir. Derelerdeki Ni kirlenmesi Kömür 

madenciliği kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. İkizköy sahası kömürlerinin Nikel 

içeriklerinin (52 ppm) dünya kömürleri ortalaması aralığının (0.5-50 ppm) üst sınırında yer 

aldığı görülmüştür (Tablo 9) (Tuncalı vd., 2002, Swaine, 1990).  
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Tablo 7. Termik santral sahası ile ilişkili su örneklerinin fizikokimyasal özellikleri  

Örnek No Örnek Adı T (˚C) pH EC (μS/cm) TDS (mg/l) DO (mg/l) 

1 Termik santral-1 (Başkuyu Deresi Termik Giriş) 5.7 7.91 1130 735 10.97 

2 Termik santral-2 (Başkuyu Deresi Termik Çıkış)  8.7 8.42 1819 1182 10.28 

3 Termik santral-3 (Kanlıgöl deresi-Kocaçay deresi öncesi) 7.9 8.35 1371 891 10.97 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir.  

 

Tablo 8. Termik santral sahası ile ilişkili su örneklerinin metal ve anyon içerikleri 

Örnek 

No 
B Na Al Fe As Cd Cr Mn Co Ni Cu Zn Se Mo Ba Hg Pb Tl U Sn Sb SO4 Cl 

Birim  mg/l mg/l µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/l mg/l 

1 ˂0.01 8.7 11.24 ˂10 0.56 0.05 9.37 46.05 0.87 26.40 0.15 ˂1 0.79 14.6 48.6 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 9.09 0.01 0.81 715 8.60 

2 ˂0.01 11.5 25.43 ˂10 1.34 0.15 10.51 176.28 1.70 32.11 0.62 6.04 1.45 44.8 41.7 ˂0.1 ˂0.5 0.71 12.96 0.02 0.93 852 11.91 

3 ˂0.01 11.8 25.34 ˂10 1.24 0.09 9.28 62.13 0.85 17.59 0.71 2.99 1.20 25.7 48.8 ˂0.1  ˂0.5 ˂0.01 9.73 0.05 0.69 625 12.38 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir. 
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Tablo 9. İkizköy ve Sekköy kömürlerinin majör ve iz element içerikleri (a:Tuncalı vd., 2002, 

b:Querol vd., 1999, N:8; c: Swaine, 1990). Oksitler %, diğer element içerikleri ise ppm cinsinden 

verilmiştir. VY: Veri Yok. 

 İkizköyb Sekköy a Sekköy b Dünya Ort. Aralığı c  

MgO 0.50 0.42 0.45  - 

CaO 8.79 10.72 9.95 - 

Na2O 0.05 0.02 0.05 - 

Al2O3 2.10 1.22 1.53 - 

SiO2 VY 2.32 VY - 

K2O 0.16 0.07 0.13 - 

Fe2O3 0.90 0.91 1.27 - 

TiO2 0.08 0.05 0.05 - 

P2O5 0.09 0.07 0.05 0.0004 -0.13 

As 15 17 18 0.5-80 

B 65 131 129 5-400 

Ba 69 37 51 20-1000 

Be 0.5 <0.6 8 0.1-15 

Cd 0.4 <0.3 1.9 - 

Co 3 3.4 5 0.5-30 

Cr 40 56 35 0.5-60 

Cs VY 0.6 VY 0.3-5 

Cu 29 6 8 0.5-50 

Ga VY 2.8 VY 1-20 

Hg VY 0.1 VY - 

Mn 165 89 87 5-300 

Mo 9 12 17 0.1-10 

Ni 52 22 23 0.5-50 

Pb 5 <4 11 2-80 

Rb 14 7.1 11 2-50 

Sb VY 3.7 VY - 

Sc VY 1.6 VY 1-10 

Se VY 5 VY - 

Sn 2 <4 1 1-10 

Sr 399 256 165 15-500 

Th 2 <4 2 0.5-10 

Tl VY <0.7 VY <0.2-1 

U 18 21 28 0.5-10 

V 61 62 41 2-100 

Zn 29 12 28 5-300 

Zr - - - 5-200 
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3.3.2. Kül Depolama Sahasının Yüzey Su Kalitesine Etkisi 

Kül depolama sahasından kaynaklanan kirliliğin Soğukluk deresi üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla, kül depolama sahası deşarjından ve sahanın etki alanındaki Soğukluk 

deresinin akış aşağısında 2 farklı noktadan yüzey su örneklemesi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo 10 ve Tablo 11’de sunulmuştur.  

Kül depolama sahası içindeki kuşaklama kanalı, sularını doğrudan orman içerisine 

doğru deşarj etmektedir. Deşarjın kuru dere drenajıyla Soğukluk deresine ulaşma ihtimali 

bulunması sebebiyle deşarjın su kalitesi belirlemiştir. Tablo 10’da görüldüğü üzere kül 

depolama sahası deşarjı aşırı bazik bir karakter sergilemekte olup 12.3 bir pH değeri 

göstermektedir. Deşarjın elektriksel iletkenlik (EC) değeri de oldukça yüksek olup 8355 μS/cm 

olarak ölçülmüştür. Kül depolama sahası deşarjı hem pH hem de EC değerine göre Yerüstü Su 

Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlere göre III. Sınıf, kirlenmiş su olarak 

değerlendirilmektedir (Tablo 2, Tablo 10). Deşarjın sülfat içeriği de aşırı yüksek (1476 mg/l) 

olup, havza sülfat DAP değerinin (57,7 mg/l) yaklaşık 26 kat üzerindedir.   

Kül depolama sahası deşarjının ağır metal içeriğine bakıldığında, deşarjın Al, Cd, Se ve 

Cu açısından Yerüstü Su Kalite Yönetmeliğinde belirtilen maksimum ÇKS limit değerlerini 

aştığı, ancak Al ve Cu için ise havza için önerilen maksimum ÇKS limit değerlerinin (Tablo 6, 

Tablo 11) altında kaldığı görülmüştür. Havzada Al DAP değeri 46,8 µg/L, Cu DAP değeri ise 

9,7 µg/L’dir (Tablo 6). Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde ÇKS sınır değeri tanımlanmamış 

Molibden konsantrasyonun ise oldukça yüksek olduğu görülmüştür (892µg/L). (Tablo 11).  Bu 

durum İkzköy ve Sekköy kömürlerinin Dünya Ortalaması üst sınırı üzerinde bir düzeyde 

molibden (9-17 ppm) içermesiyle ilişkilidir (Tablo 9). Sonuç olarak, kül depolama deşarjı ağır 

metal içeriği açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın özellikle selenyum ve kadmiyum 

açısından IV sınıf (Çok Kirlenmiş- Zayıf Kalite Su) su kalitesine sahip olduğu görülmüştür.  

İnceleme yapılan dönemde kül depolama sahası deşarjı 1 l/s düzeyinde düşük bir debiye 

sahiptir. Deşarjın Soğukluk deresine ulaşmadan orman içinde toprağa süzülerek sönümlendiği 

görülmüştür. Nitekim kül depolama sahasının etki alanında yer alan ve mevsimsel akış 

sergileyen kuru dere yatağında inceleme yapılan dönemde bir akış gözlenmemiş, ancak 

Soğukluk dere kavuşum öncesi dere yatağı çökelleri üzerinde kül malzemesi kalıntıları tespit 

edilmiştir. Bu durum özellikli şiddetli yağışlar sırasında artan deşarj debisine bağlı olarak 

deşarjların Soğukluk deresine ulaşabildiğini işaret etmektedir. Bu nedenle Soğukluk deresinin 
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mevcut su kalitesini değerlendirmek için akış aşağısında 2 noktada örnekleme çalışması 

yürütülmüştür.  

Analiz sonuçları Soğukluk dere sularının alkali bir pH değeri sergilediğini (8,13-8,14), 

EC değerlerinin 447-484 μS/cm, çözünmüş oksijen içeriklerinin ise 9,67-11,43 mg/l aralığından 

seyrettiğini göstermiştir.  Sülfat derişimleri ise 20-22 mg/l seviyesinde olup havza DAP 

değerinin (57,7 mg/l) altında seyretmiştir (Tablo 10, 11). Soğukluk deresi ağır metal 

derişimlerinin ise Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen maksimum sınır değerleri 

aşmadığını ve iyi su durumu sergilediği görülmüştür (Tablo 6 ve 11).  Sonuç olarak Soğukluk 

deresi su kalitesinin incelenen parametreler açısından iyi durumda olduğu görülmüştür. Bu 

durum inceleme yapılan dönemde kül depolama sahası deşarjı debisinin düşük olması sebebiyle 

Soğukluk deresini etkilemediğini, ancak Orman içine salınan aşırı bazik ve tuzlu (yüksek EC’li) 

suların ekosistem içinde yaşayan flora ve faunayı ve toprak kalitesini olumsuz yönde 

etkileyeceği değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında deşarjın gerçekleştiği orman 

toprağından toprak örneklemesi yapılmamıştır. Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

kapsamında kirliliğin etkilediği toprağın kalitesi ve etkilediği alanın büyüklüğünün 

belirlenmesi önem arz etmektedir.  
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Tablo 10. Kül depolama sahası ile ilişkili su örneklerinin fizikokimyasal özellikleri  

Örnek No Örnek Adı T (˚C) pH EC (μS/cm) TDS (mg/l) DO (mg/l) 

4 Kül depolama 1 (Kül Sahası Kuşaklama Kanalı Çıkışı-Orman Girişi) 8.4 12.3 8355 5431 8.6 

5 Kül depolama-2 (Soğukluk Deresi-Ulupınar mevkii) 4.7 8.13 447 291 9.67 

6 Kül depolama-3 (Soğukluk D. 2- Kocakovanlık D. Karışım Öncesi) 9 8.14 483 314 11.43 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir.   

 

Tablo 11. Kül depolama sahası ile ilişkili su örneklerinin metal ve anyon içerikleri 

Örnek 

No 
B Na Al Fe As Cd Cr Mn Co Ni Cu Zn Se Mo Ba Hg Pb Tl U Sn Sb SO4 Cl 

  mg/l mg/l µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/l mg/l 

4 ˂0.01 190.8 51.14 ˂10 0.72 3.81 23.66 ˂0.1 1.54 20.29 2.80 1.89 26.10 892.9 96.4 ˂0.1 ˂0.5 0.71 ˂0.01 0.04 0.50 1476 34.82 

5 ˂0.01 7.5 28.92 ˂10 0.93 ˂0.01 8.82 0.22 0.05 1.90 0.98 ˂1 0.36 0.9 13.9 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 0.66 0.02 0.62 22 12.65 

6 ˂0.01 7.4 38.31 ˂10 0.56 0.01 10.55 5.78 ˂0.1 1.91 0.62 ˂1 0.38 1.0 42.1 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 1.32 0.03 0.57 20 12.86 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir.  

 

 

 



23 

 

3.3.3. İkizköy Kömür Ocağının Yüzey Su Kalitesine Etkisi 

 İkizköy kömür ocağının çevresindeki yüzey su kalitesine etkisini belirlemek amacıyla 

Kocaman deresinin membaından İkizköy sahası çıkışına doğru 2 noktadan, Kocaman deresine 

ocak içi sularının deşarj yapıldığı noktadan ve Değirmen dere İkizköy sahası çıkışından 

örnekleme yapılmıştır. Kocaman deresi membaından yapılan örnekleme derenin doğal arkaplan 

değerini belirlemek amacıyla alınmıştır (Şekil 1, Foto 6).  

 İnceleme yapılan dönemde İkizköy kömür ocağı içinden açılan bir kanal ile ocak içi 

suların Kocaman deresine bir Pimaş boru aracılığıyla deşarj edildiği, deşarjın debisinin 5-10 l/s 

düzeyinde olduğu görülmüştür (Foto 7).  Deşarjdan alınan su örneğin kalitesi çalışma 

kapsamında değerlendirilmiştir. Ocak içi deşarjı alkali bir pH(8,05) değeri sergilemektedir 

(Tablo 12).  Deşarjın EC değeri yüksek olup 1893 µS/cm düzeyindedir. Deşarj, EC değeri 

açısından III. Sınıf-kirlenmiş su kalitesi göstermektedir. Deşarj, çözünmüş oksijen içeriği 

(10,86 mg/l) açısından ise I. Sınıf su kalitesine sahiptir.  Deşarjın yüksek EC değeri yüksek 

sülfat (1049 mg/l) içeriğinden kaynaklanmaktadır. Deşarjın sülfat içeriğinin havzadaki yerüstü 

suların DAP (57,7 mg/l) değerinin 18 kat üzerinde olduğu görülmüştür. Ocak içi deşarjı ağır 

metal içeriği açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın Mn (371,32 µg/L) açısından II. Sınıf-

az kirlenmiş su olduğu, diğer metallerin derişimlerinin ise maksimum ÇKS değerlerinin altında 

yer aldığı tespit edilmiştir. Deşarjın kobalt derişiminin (2,73 µg/L) ise maksimum ÇKS limit 

değerini (2,6 µg/L) bir miktar aştığı, ancak havza için önerilen maksimum ÇKS değerinin (3,4 

µg/L) altında kaldığı görülmüştür (Tablo 6, Tablo 13). Özetle, ocak içi sular yüksek EC’li alkali 

bir drenaj karakteri sergilemektedir. Bu drenaj kimyası, suların etkileşim içinde bulunduğu hem 

Sekköy formasyonu karbonatlı birimlerinin (marn, kireçtaşı) hem de İkizköy sahası kömürlerin 

mineralojisi ile uyumludur. Ocak içi suların yüksek pH değerine sahip olması hem karbonatlı 

birimlerin hem de kömürüm bünyesindeki karbonatlı minerallerin (Kalsit, Aragonit) asit 

nötralizayson kapasitelerinin yüksek olduğunu işaret etmektedir. Ocak içi suların yüksek sülfat 

içerikleri ise kısmen kömürün bünyesindeki piritlerin oksidasyonundan kısmen ise jips 

minerallerinin çözünmesinden kaynaklanmaktadır (Tablo 14). Yan kayaçların yüksek 

nötralizasyon kapasitesine sahip olması, kömürün bünyesindeki pirit minerallerin oksidasyonu 

sonucu oluşan asiditeyi fazlasıyla tamponlandığını göstermektedir. Bu sebeple ocak içi sularda 

asidik drenajlar yerine sülfatça zengin alkali karakterli drenajlar meydana gelmiş, bu durum su 

bünyesindeki metallerin alkali pH koşullarında katı mineral fazları ile çökelerek su fazından 

uzaklaşmasına neden olmuştur.  
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Ocak içinden Kocaman deresine yapılan deşarjın su kalitesine olası etkisini belirlemek için 

derenin hem membaından hem de İkizköy sahası çıkışından su örnekleri alınarak dere su 

kalitesi incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre Kocaman deresi, membaından İkizköy sahası 

çıkışına doğru fiziko kimyasal özellikleri açısından önemli bir farklılık göstermemektedir. 

Kocaman deresi pH değeri 8,54-8,12 arasında, EC değerleri 267-275 µS/cm, çözünmüş oksijen 

içerikleri ise 10,66-11,38 mg/l arasında yer almaktadır. İncelenen parametreler açısında 

Kocaman deresi 1.  Sınıf-yüksek kalite su özelliği göstermektedir (Tablo 2, Tablo 13).  

Kocaman deresi ağır metal içerikleri açısından değerlendirildiğinde ise memba ve İkizköy 

sahası çıkışında önemli bir farklılık göstermediği, ağır metal derişimlerinin Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliğinde belirtilen maksimum ÇKS değerlerini aşmadığı görülmüştür (Tablo 6, Tablo 

13). Kocaman deresi ağır metal derişimleri açısından iyi kaliteli su durumu sergilemektedir. Bu 

sonuçlar ocak içinden yapılan düşük debili deşarjların etkisinin inceleme yapılan dönemde 

Kocaman deresinin debisinin yüksek olması nedeniyle seyrelmeye uğradığını ve akış 

aşağısında görülmemesine neden olduğu değerlendirilmiştir.  

İkizköy kömür sahasının güney sınırından Doğu-Batı istikametinde akan Değirmen dere 

su kalitesine etkisi çalışma kapsamında ayrıca değerlendirilmiştir. Değirmen dere alkali 

karakterli (pH: 7,86) olup yüksek çözünmüş oksijen (9,2 mg/l) içeriğine sahiptir. Değirmen 

dere suları yüksek elektriksel iletkenlik (2151 µS/cm) değerine ve sülfat (1072 mg/l) içeriğine 

sahiptir. Ağır metal içerikleri açısından değerlendirildiğinde ise Değirmen dere sularının Mn, 

Ni ve Co içeriğinin maksimum ÇKS kalite sınır değerlerini hem de havza DAP değerlerini 

aştığı görülmüştür (Tablo 2, 6 ve 13). İncelenen diğer ağır metal derişimlerinin ise maksimum 

ÇKS değerleri altında seyrettiği tespit edilmiştir.  Bu sonuçlar Değirmen dere su kalitesinin EC, 

Mn, Ni ve Co içeriği açısından III. Sınıf -Kirlenmiş su kalitesine sahip olduğunu göstermiştir.  

Değirmen dere su kimyası, İkizköy ocak içi su kalitesine benzerlik sunmaktadır. Bu durum 

İkizköy sahasından kaynaklanan yüzeysel drenajların Değirmen dere su kalitesini olumsuz 

yönde etkilediğini göstermektedir. Değirmen dere sülfat, Ni ve Co içeriğinin havza DAP 

değerlerinin sırasıyla yaklaşık 19, 8 ve 9 kat üzerinde olduğu görülmüştür (Tablo 6, Tablo 13).  

İnceleme alanındaki İkizköy-Sekköy kömür sahalarından, Termik santral ve kül 

depolama alanından kaynakların bütünleşik etkisini değerlendirmek amacıyla tüm kirletici 

kaynaklarının yüzey su drenajlarının birleştiği Kocaçay deresinin akış aşağısında örnekleme 

yapılarak su kalitesi ayrıca ortaya konulmuştur (Tablo 12, 13).  Analiz sonuçları Kocaçay deresi 

sularının alkali karakter (pH:8,42) sergilediği, yüksek çözünmüş oksijen içeriğine (9,62 mg/l) 

ve orta düzeyde EC (756 µS/cm) değerine sahip olduğunu göstermiştir. Ağır metal içerikleri 
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açısından ise incelenen tüm metallerinin derişimlerinin maksimum ÇKS değerinin altında 

olduğu tespit edilmiştir (Tablo 13). Kocaçay deresinin EC değeri II. Sınıf-az kirlenmiş su 

kalitesini işaret etmektedir. Bu durum dere suların yüksek sülfat derişiminden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim Kocaçay deresinin sülfat konsantrasyonu (252 mg/l), havza DAP 

değerinin (57,7 mg/l) yaklaşık 4 kat üzerindedir (Tablo 12). Tüm bu sonuçlar inceleme 

alanındaki kömür madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin önemli oranda 

sönümlenerek de olsa EC parametresi açısından hissedildiğini ve su kalitesinin az-kirlenmiş su 

özelliği taşıdığın göstermektedir.   
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Tablo 12. İkizköy kömür ocağı ile ilişkili su örneklerinin fizikokimyasal özellikleri  

Örnek No Örnek Adı T (˚C) pH EC (μS/cm) TDS (mg/l) DO (mg/l) 

7 Kömür sahası -1 (Kocaman Deresi Kanyon Çıkışı) 10.1 8.54 266.8 173 11.38 

8 Kömür sahası-2 (Kocam Deresine İkizköy Kömür Sahası Göleti Deşarjı) 10.6 8.05 1893 1230 10.86 

9 Kömür sahası-3 (Kocaman D. İkizköy Sahası Çıkışı) 8.9 8.12 275 179 10.66 

10 Kömür sahası-4 (Değirmen D. Kocaman D. Kavuşum Öncesi 12.2 7.86 2151 1398 9.2 

11 Tüm derelerin birleşim sonrası (Kocaçay deresi, Karacahisar Köprü Altı) 9 8.42 756 491 9.65 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir.   

Tablo 13. İkizköy kömür ocağı ile ilişkili su örneklerinin metal ve anyon içerikleri 

Örnek 

No 
B Na Al Fe As Cd Cr Mn Co Ni Cu Zn Se Mo Ba Hg Pb Tl U Sn Sb SO4 Cl 

Birim mg/l mg/l µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/l mg/l 

7 ˂0.01 3.9 18.08 ˂10 0.58 ˂0.01 2.56 ˂0.1 ˂0.1 0.75 ˂0.1 ˂1 0.47 0.3 ˂2 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 0.42 0.03 0.74 15 3.32 

8 ˂0.01 5.6 17.22 ˂10 0.50 0.05 2.11 371.32 2.73 19.96 0.44 2.20 1.87 7.6 37.8 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 4.36 0.03 1.25 1049 2.01 

9 ˂0.01 3.9 11.35 ˂10 0.54 ˂0.01 3.11 1.23 ˂0.1 0.85 ˂0.1 ˂1 0.44 0.3 ˂2 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 0.41 0.01 0.59 20 3.15 

10 ˂0.01 10.2 38.94 ˂10 1.03 0.11 9.68 915.28 6.85 62.83 0.16 3.96 1.27 27.4 102.0 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 16.70 0.04 1.24 1072 5.48 

11 ˂0.01 6.6 28.81 ˂10 0.81 0.04 6.55 48.46 0.53 9.02 0.29 0.46 0.62 10.0 25.3 ˂0.1 ˂0.5 ˂0.01 4.41 ˂0.01 0.36 252 6.73 

Not: Yerüstü Su Kalite Yönetmeliği’nde ÇKS değeri bulunmayan parametreler renklendirilmemiştir.   

 

 



27 

 

Tablo 14. İkizköy ve Sekköy kömürlerinin mineralojisi (a:Tuncalı vd., 2002, b:Querol vd., 1999, N:8) 

Mineraloji (XRD) İkizköya İkizköyb Sekköya Sekköyb 

Kuvars    2.27 7.0 5.05 4.6 

Kalsit 15.54 12.80 14.75 14.4 

Aragonit - 2.0 - 1.4 

Jips 0.46 2.5 6.80 3.4 

Plajiyoklas - <0.1 - <0.1 

Kil 0.50 2.8 1.94 0.5 

Kaolinit 0.31  1.16  

Klorit -  -  

Smektit grubu kil 0.19  0.78  

Mika -  -  

Pirit 1.23 1.6 4.46 1.9 

İnorganik toplam (%) 20 26.7 33 26.2 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında İkizköy-Sekköy Kömür ocaklarının, Termik santral ve kül 

depolama sahasının çevresindeki yüzey su kalitesine etkisini değerlendirmek amacıyla yağışlı 

dönemde (5-6 Şubat 2022) 11 noktada kapsamlı örnekleme çalışması yürütülmüş, su örneklerin 

kalitesi Yerüstü Su Kalite Yönetmeliğinde belirtilen maksimum ÇKS değerleri ve ilgili 

parametrelerin havza DAP değerleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiş, ulaşılan ana sonuçlar 

aşağıda özetlenmiştir: 

1. Başkuyu deresinin Elektriksel İletkenlik (EC) değeri Termik santral girişi, çıkışı ve 

akış aşağısında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen su kalite sınıfı 

açısından kirlenmiş su sınıfında (III. Kalite) yer almaktadır. Başkuyu deresi Termik 

girişinde Sekköy kömür ocak sahalarından kaynaklanan yüzeysel akışların etkisi 

gözlenmektedir. Suların yüksek elektriksel iletkenlik değeri yüksek sülfat 

içerikleriyle ilişkidir. Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinde sülfat konsantrasyonları 

havza DAP seviyesinin 11 ila 15 kat üzerindedir.  Yüksek EC ve sülfat değerleri, 

Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinin hem kömür madenciliği hem de termik santral 

kaynaklı faaliyetlerden olumsuz yönde etkilendiğini ve ilgili parametreler açısından 

kirlenmiş su-zayıf kaliteli su özelliği gösterdiğini işaret etmektedir. Başkuyu ve 

Kanlıgöl derelerinin ağır metal konsantrasyonları birçok metal açısından maksimum 

ÇKS ve havza DAP değerinin altında seyretmiş ve iyi durumda olduğunu 

göstermiştir. Mn açısından Termik çıkışında Başkuyu deresi az kirlenmiş su sınıfı 

içinde yer alırken, Başkuyu ve Kanlıgöl derelerinde ise havza DAP değerinin 

üzerinde Ni kirlenmesi gözlenmiştir. Derelerdeki Ni kirlenmesi Kömür madenciliği 

kaynaklı olduğu değerlendirilmiştir.  

2. Kül depolama sahası içindeki kuşaklama kanalı, sularını doğrudan orman içerisine 

doğru deşarj etmektedir. Kül depolama sahası deşarjı aşırı bazik bir karakter 

sergilemekte olup 12.3 bir pH değeri göstermektedir. Deşarjın elektriksel iletkenlik 

(EC) değeri de oldukça yüksek olup 8355 μS/cm olarak ölçülmüştür. Kül depolama 

sahası deşarjı hem pH hem de EC değerine göre Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde 

belirtilen sınır değerlere göre III. Sınıf-kirlenmiş su olarak değerlendirilmektedir. 

Deşarjın sülfat içeriği de aşırı yüksek (1476 mg/l) olup, havza sülfat DAP değerinin 

(57,7 mg/l) yaklaşık 26 kat üzerindedir.  Kül depolama deşarjı ağır metal içeriği 

açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın özellikle selenyum ve kadmiyum 
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açısından IV sınıf (Çok Kirlenmiş- Zayıf Kalite Su) su kalitesine sahip olduğu 

görülmüştür.  

3. İnceleme yapılan dönemde kül depolama sahası deşarjı 1,0 l/s düzeyinde düşük bir 

debiye sahiptir. Deşarjın Soğukluk deresine ulaşmadan orman içinde toprağa 

süzülerek sönümlendiği görülmüştür. Bu nedenle Soğukluk deresi su kalitesinin 

incelenen parametreler açısından iyi durumda olduğu görülmüştür. Orman içine 

salınan aşırı bazik ve tuzlu (yüksek EC’li) suların ekosistem içinde yaşayan flora ve 

faunayı ve toprak kalitesini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmektedir. 

Çalışma kapsamında deşarjın gerçekleştiği orman toprağından toprak örneklemesi 

yapılmamıştır. Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında kirliliğin 

etkilediği toprağın kalitesi ve etkilediği alanın büyüklüğünün belirlenmesi önem arz 

etmektedir.  

4. İnceleme yapılan dönemde İkizköy kömür ocağı içinden açılan bir kanal ile ocak içi 

suların Kocaman deresine bir Pimaş boru aracılığıyla deşarj edildiği, deşarjın 

debisinin 5-10 l/s düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ocak içi sular yüksek EC’li 

alkali bir drenaj sergilemektedir. Deşarj, EC değeri açısından III. Sınıf-kirlenmiş su 

kalitesi göstermektedir. Deşarjın yüksek EC değeri yüksek sülfat (1049 mg/l) 

içeriğinden kaynaklanmaktadır. Deşarjın sülfat içeriğinin havzadaki yerüstü suların 

DAP (57,7 mg/l) değerinin 18 kat üzerinde olduğu görülmüştür. Ocak içi deşarjı ağır 

metal içeriği açısından değerlendirildiğinde ise deşarjın Mn (371,32 µg/L) açısından 

II. Sınıf-az kirlenmiş su olduğu, diğer metallerin derişimlerinin ise maksimum ÇKS 

değerlerinin altında yer aldığı görülmüştür.  

5. İncelenen parametreler açısında Kocaman deresi 1.  Sınıf-yüksek kalite su özelliği 

göstermektedir.  Kocaman deresi ağır metal içerikleri açısından değerlendirildiğinde 

ise memba ve İkizköy sahası çıkışında önemli bir farklılık göstermediği, ağır metal 

derişimlerinin Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde belirtilen maksimum ÇKS 

değerlerini aşmadığı görülmüştür. Kocaman deresi ağır metal derişimleri açısından 

iyi kaliteli su durumu sergilemektedir. Bu sonuçlar ocak içinden yapılan düşük 

debili deşarjların etkisinin inceleme yapılan dönemde Kocaman deresinin debisinin 

yüksek olması nedeniyle seyrelmeye uğradığını ve akış aşağısında görülmemesine 

neden olduğu değerlendirilmiştir.  

6. Değirmen dere su kalitesi EC, Mn, Ni ve Co içeriği açısından III. Sınıf -Kirlenmiş 

su kalitesi sergilemektedir.  Değirmen dere su kimyası, İkizköy ocak içi su kalitesine 

benzerlik sunmaktadır. Bu durum İkizköy sahasından kaynaklanan yüzeysel 
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drenajların Değirmen dere su kalitesini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. 

Değirmen dere sülfat, Ni ve Co içeriğinin havza DAP değerlerinin sırasıyla yaklaşık 

19, 8 ve 9 kat üzerinde görülmüştür.  

7. Kocaçay deresi sularının sadece EC değeri açısından II. Sınıf-az kirlenmiş su kalitesi 

göstermektedir. Kocaçay deresinin sülfat konsantrasyonu (252 mg/l), havza DAP 

değerinin (57,7 mg/l) yaklaşık 4 kat üzerindedir. Tüm bu sonuçlar inceleme 

alanındaki kömür madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin önemli oranda 

sönümlenerek de olsa EC parametresi açısından Kocaçay deresinde hissedildiğini 

ve su kalitesinin az-kirlenmiş su özelliği taşıdığını göstermektedir. 

8. Bu çalışma kapsamında yapılan ön değerlendirmeler sadece yağışlı dönem analiz 

sonuçlarını yansıtmaktadır. Sonuçlar bu kapsamda değerlendirilmeli, madencilik 

faaliyetlerinin olası etkisini tam manasıyla ortaya koymak için ilgili noktalardan 

mevsimsel örnekleme yapılarak analiz sonuçları tekrar değerlendirilmelidir. 

Yağışlı dönemde derelerin debisindeki artış nedeniyle, inceleme alanındaki 

yürütülen faaliyetlerin su kalitesi üzerindeki olası etkilerinin seyreleceği ayrıca göz 

önünde bulundurulmalıdır.  
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