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ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ
JEOLOJİSİ VE KÖMÜR POTANSİYELİ

Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda İstanbul İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ülke sınırları ile biten alaGİRİŞ
nı kapsamaktadır. Söz konusu alanda başlıca
İlker ŞENGÜLER*
Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde
yüzey suyu kaynağını Ergene Nehri ve kolları
bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden Avrupa’ya geçiş alanında, doğuda
oluşturmaktadır. Ergene Nehri, havzanın kuİstanbul
Yunanistan ülke sınırları ile biten alanı
GİRİŞ İl sınırı ile başlayan, batıda Bulgaristan vezey
doğusunda bulunan Istranca Dağlarındaki
kapsamaktadır. Söz konusu alanda başlıca yüzey suyu kaynağını Ergene Nehri ve kolları
Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergeoluşturmaktadır.
Ergene Nehri, havzanın kuzey doğusunda bulunan Istranca Dağlarındaki
Ergene Havzası, Türkiye’nin Marmara
ne Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır
Ergene Kaynaklarından doğmaktadır ve Ergene Deresi adıyla KD-GB yönünde akmaktadır
Bölgesi içinde yer alan Trakya Alt Bölgesi’nde
(Şekil 1).
(Şekil 1).
bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara
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ğı birimin fosil kapsamı ve yaşı ayrıntılı olarol ve doğalgaz amaçlı çalışmalar ise daha çok
rak sunulmuştur. Küçükkaptan (1982) hazırTPAO ve kısmen de yerli ve yabancı özel şirladığı derleme raporda, Trakya Bölgesindeki
ketler tarafından gerçekleştirilmiştir.
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MTA, TPAO, DSİ ve İller Bankası tarafından yapılan sondajlara yer vermiştir. Kara ve
diğerleri (1996), “Trakya Tersiyer Kömür Havzası” raporunda havzanın genel jeolojisine yer
vermiş, özel bölümde ise Trakya Havzası’nda
yer alan önemli kömür sahalarını aktarmışlardır. Şengüler ve diğerleri (2000), “Güney
Trakya Bölgesindeki Kömürlerin Petrografik İncelemesi ve Ortamsal Yorumu” başlıklı makalelerinde Keşan, Malkara ve Uzunköprü yöresindeki kömür işletmelerinden alınan örnekler
üzerinde çalışmışlardır. Özellikle işletilmekte
olan damarları inceleyerek kömür çökelme
ortamlarına ilişkin yorumlar getirmişlerdir. Çalışma sonunda yöredeki kömürlerin alt bitümlü
kömürler olarak adlandırılabileceğini ve çökelme ortamlarının da limnik ortam olduğunu
belirtmişlerdir. Siyako (2005), “Trakya ve Yakın
Çevresinin Tersiyer Stratigrafisi” isimli raporunda havzadaki Tersiyer kaya birimlerini ayrıntılı
olarak vermiştir. MTA ve TPAO tarafından yapılan çalışmaların büyük bölümünden yararlanılarak hazırlanan raporda “Trakya Havzasının
Tersiyer Stratigrafisi” ortaya konulmuştur. Mayıs 2002’de MTA Genel Müdürlüğünde yapılan
“Trakya Bölgesi Litostratigrafi Adlamaları Çalıştayı”ndan sonra yayınlanan “Türkiye Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi-2”
nin de temelini oluşturan bu rapor, bölgedeki
adlamalarda meydana gelen karmaşayı da bitirmesi açısından önem taşımaktadır. Siyako
(2006), “Trakya Havzası’nın Linyitli Kumtaşları” isimli çalışmasında Oligosen yaşlı Osmancık Formasyonunu “Linyitli Kumtaşları”
olarak adlandırarak incelemiştir. Delta önü çökeli olan birimin hakim litolojisi kumtaşı olup,
yazara gören üzerinde yer alan Danişmen
Formasyonunun bir bölümünü de kapsamaktadır. Şengüler (2008) tarafından 2 cilt olarak
hazırlanan “Trakya Havzası Kömür Aramaları Projesi Raporu” bölgede 2005-2006-2007
yıllarında yapılan çalışmaları kapsamaktadır.
Raporda Trakya Havzası kömürlerinin yayılımı, özellikleri, çökelim modeli yanında bölgede
bilinen saha ve işletmelere de yer verilmiştir.
Trakya Havzası’nda ilk yıllardan günümüze
dek yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmış
çok sayıda rapor gerek MTA ve gerekse TPAO
arşivlerinde bulunmaktadır. Değişik amaçlarla farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda
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litostratigrafi birimleri farklı adlamalar kullanılarak tanımlanmış ve bu da zaman içerisinde
bölgedeki kayaç toplulukları arasında bir isim
karmaşası yaratmıştır. Trakya Havzasında Muzaffer Siyako (TPAO) tarafından yapılan çalışmalar ile litostratigrafi adlamaları konusundaki
karmaşanın sona ermesi yönünde bir adım
atılmış ve daha sonra bu çalışmalarda kullanılan adlamaların Türkiye Stratigrafi Komitesi
tarafından da kabul edilmesiyle isim karmaşası
sona ermiştir.

STRATİGRAFİ
Paleozoyik-Üst Kretase zaman aralığı kayaçları temel olarak alınmış ve Eosen’ den
başlayarak hızla çöken ve hızla depolanan bir
Tersiyer Havzasının stratigrafisi özet olarak verilmiştir (Şekil 2).
Temel kayaçlarının en üstünde yer alan
Çetmi Ofiyolitik Melanji üzerine Eosen çökellerinin tabanını oluşturan ince kumtaşı, silttaşı
ve silisifiye tüf içeren koyu gri renkli şeyllerden
oluşan Gaziköy Formasyonu gelir. Daha üstte
sırasıyla; genellikle kumtaşından oluşan Keşan formasyonu, gri-bej renkli mikritik kireçtaşı
ve resifal kireçtaşından oluşan Soğucak Formasyonu, tüf ara katkılı gri renkli şeyl, kumtaşı
ve killi kireçtaşından oluşan Ceylan Formasyonu yer alır.
Oligosen çökelleri tabanda yeşil gri renkli
şeyl, marn ve tüflerden oluşan Mezardere Formasyonu ile başlar. Üzerinde kumtaşı, şeyl,
yer yer çakıltaşı, kireçtaşı ve ince linyit bantları içeren Osmancık Formasyonu ile gri yeşil
renkli kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, tüf ve linyit içeren Danişmen Formasyonu yer alır. Danişmen
Formasyonu bölgede yapılan ilk çalışmalarda
linyitli kumtaşları olarak adlandırılmıştır. Formasyonun adını ilk defa Boer (1954) ve Beer
ve Wright (1960) kullanmıştır. Ancak bu kullanımlarda, Osmancık Formasyonu da bu birime
dahil edilmiştir. Ünal (1967), Osmancık Formasyonunu ayrı tutarak, formasyon aşamasında Danişmen şeylinin tanımını yapmıştır.
Kasar ve diğerleri (1983), litolojinin homojen
olmaması nedeniyle bunu, Danişmen Formasyonu olarak değiştirmişlerdir (Siyako, 2005).

Şekil 2- Ergene (Trakya) Havzasının Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti (MTA ve TPAO çalışmalarından
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tutarak, formasyon aşamasında Danişmen şeylinin tanımını yapmıştır. Kasar ve diğerleri
(1983), litolojinin homojen olmaması nedeniyle bunu, Danişmen Formasyonu olarak
değiştirmişlerdir (Siyako, 2005).
Miyosen yaşlı kayaçların tabanında tüf ve aglomeralardan oluşan Hisarlıdağ
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kadar çıkarılmaktadır (Şekil 3).
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Bölgede yapılan çalışmaların bir bölümüngulanan yaş ile bir karmaşa yaratmaması için
Bölgede yapılan çalışmaların bir bölümünde Oligosen – Alt Miyosen çökelleri
de Oligosen – Alt Miyosen çökelleri Yenimuha“Trakya Havzası Kömür Aramaları Projesi” çaYenimuhacir Grubu olarak adlandırılmıştır. Bir delta çökel sistemini temsil eden bu grubun
cir Grubu olarak adlandırılmıştır. Bir delta çölışmalarında Oligosen yaşlı olarak kabul ediltabanında,
delta ilerisi çökeli olan tüfit ve kumtaşımiştir
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yeşil - gri renkli şeyl ve marnlardan
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(Şengüler 2008).
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ince linyit bantları içeren Osmancık FormasyoTekirdağ - Saray - Edirköy sahaları olarak binu ve en üstte ise delta düzlüğünü oluşturan
linir. Trakya Havzası’ nın güneyindeki kömür
gri yeşil renkli kiltaşı, kumtaşı, çakıltaşı, tüf ve
oluşumları ise Keşan, Malkara, Uzunköprü ve
linyit içeren Danişmen Formasyonu yer alır
Meriç sahaları ile anılır. Havzanın kuzeyinde
(Siyako 2005). Danişmen Formasyonu, daha
ve güneyinde yüzeyleyen linyitler, havzanın
önce yazılmış olan kömür raporlarında vurortasına doğru tedrici olarak derinleşmekte
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ve havzanın orta kesimlerinde 10.000 m ye
ulaşan çökel istif içerisinde, 600 m yi aşan
derinliklerde yer almaktadır. Havzada regresyon ile Oligosen’ de tamamen deltayik ve
gölsel ortamlar oluşmuştur. Bu ortamlarda
çökelen birimler içerisinde Trakya Havzası’nın kömürleri de yer almaktadır. Çökme
hızının yüksek olması çökel kalınlığının fazla olmasına neden olmuş ancak kömür damarlarının
korelasyonunu
güçleştirmiştir.
Bunların dışında özellikle İstanbul ve çevresinde Ağaçlı kömürleri olarak bilinen linyitler,
İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde bulunan Kilyos’tan başlayarak batıda Terkos Gölü’ne kadar
uzanan yaklaşık 25 km2 lik bir alanda yayılım
gösterir. Üst Oligosen - Alt Miyosen yaşlı Ağaçlı linyitlerinin rezervi büyük ölçüde tükenmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 19501980 yılları arasında yapılan çalışmalarda
Trakya Havzasında 520 milyon ton kömür rezervi belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından 2005 yılında başlatılan ve halen devam
eden çalışmalar ile Trakya-Ergene Havzasının kömür rezervi 1 milyar tonu geçmiştir.
Edirne’de (İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu Uzunköprü) 89.34 milyon ton; Tekirdağ’da
(Merkez, Hayrabolu, Malkara) 60.01 milyon
ton; Kırklareli’de (Pınarhisar, Vize) 7.69 milyon
ton; İstanbul’da 78.82 milyon ton özel sektöre
ait kömür rezervi bulunmaktadır. Çalışma grubuna iletilen bilgilere göre Trakya Havzasında
özel sektöre ait kömür rezervi toplam 235.86
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