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ÖZET

Eski dönem madencilik faaliyetleri dünya genelinde önemli bir çevresel kirlilik mirası bı-
rakmıştır. Bunun ülkemizdeki önemli örneklerinden birisi 1940’lı yıllarda terkedilmiş olan Bal-
ya (Balıkesir) Pb-Zn madeni atıklarıdır.Bu atıkların ve çevresinin son 73 yıldırTürkiye’nin ik-
limsel şartlarından nasıl etkilendiği, hangi tip, ölçek ve boyutta kirlilik yarattığı, statik ve kine-
tik denge şartlarını oluşturduğu gibi çok geniş bir aralıkta su ve katı ortamda fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik verileribulunmaktadır.Ülkemiz için elde edilecek veriler özellikle AMD tahmini 
için çok önemli geçmişe dönük kayıtlar sağlayabilir. AMD mekanizmalarını anlayabilmek ve 
mevcut ulusal ve uluslararası ÇED raporu içeriklerinde yer alan bazı başlıklardaki veriler ile 
karşılaştırarak alana özgü veri üretecek metodolojiyi test etmek bu çalışmanın ana amacı-
dır.AMD oluşumu ve bunu tamponlayanbaskın mekanizmalar PHREEQC kodu statik-kinetik 
test simülasyonları ile belirlenmeye çalışılmıştır. Model sonuçlarına göre,alana özgü ÇED rapor 
içeriklerinin geliştirilmesi açısından önemli veriler sağlayacak kapsamlı bir çalışma yapılması-
nın gerekliliğini ortaya koyanana konular belirlenmiştir.

ABSTRACT

There is an import antenvironmental contamination around the world because of the old
mining activities. In this sense, Balya (Balıkesir) Pb-Znabandoned mine waste is an example
for Turkey since 1940. It creates a wide range of physical, chemical and biological data in 
water and solid phase that the indicate how affected by Turkey climatic conditions, what type
and size of contamination occured, how static and kinetic equilibrium condition soccured. The
data to be obtained is very important forour country to provider etrospective records for AMD 
prediction. Understand the mechanisms of AMD and the contents of the current national and
international EIA report data by comparing it with some of the headings to produce site-specific 
data is the main objective of this study to test the methodology. AMD for mation and its buffer
mechanism are identified by PHREEQC codestatic-kinetic test simulations. According to the 
model results, a comprehensive study which identified the main issues is required for
development of content of the site specific EIA report that will provide important data. 
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1 GİRİŞ
Asit kaya drenajı ve metal liçi potansiyeli 
olan materyallerin madencilik faaliyetleri 
sırasında hava ve su ile temas etmesi sonucu 
uğrayacağı jeokimyasal değişikler ile Asit 
Maden Drenajı (AMD) oluşturma 
potansiyeliÇED kapsamında dikkate alınma-
sı gereken önemli bir konudur. Bu bağlamda
gerçekleştirilecek çalışmalarda; su kalitesi 
kontrollerinin, maden alanlarında oluşacak 
pasa ve cevher yığınlarının, açık ocakta olu-
şacak şevlerin ya da yeraltı ocaklarındaki 
maden duvarlarının ve atık barajında alına-
cak önlemlerin asit kaya drenajı kapsamında 
da değerlendirilmesi gerekmektedir. Asit 
oluşturma ya da nötralizasyon kapasiteleri 
belirlenen alanlarda, daha bilinçli önlemler 
alınabilir ve olumsuz çevresel etkiler doğru 
bir yönetim planı ile giderilebilir. Faaliyet 
sahibi alanı terk etmiş olsa bile, uzun yıllar 
boyunca asit üretme kapasitesine sahip olan 
birimlerin varlığının göz ardı edilmesi, böl-
ge için oldukça önemli tehlikeler yaratmak-
tadır. Bu nedenle, ÇED kapsamında AMD 
konusunun tam olarak karakterize edilmesi 
ve faaliyet dönemi ve faaliyet sonrası dö-
nemde de sürekli olarak izlenmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda, terkedilmiş Balya 
(Balıkesir) Pb-Zn maden atıklarının AMD 
şeklinde su kaynakları üzerinde oluşturduğu 
yoğun kirlilik ülkemizdeki en belirgin ör-
neklerden birisidir.Mevcut hali ile onlarca 
yıldır atmosferik şartlara açık bırakılan ma-
den atıkları gerekli önlemler alınmadığı için 
bölgedeki canlılar üzerinde kirletici etkileri-
ni sürdürmektedir. 1940’lı yıllarda terk edi-
len maden alanındaki atık malzemenin ya-
rattığı kirliliğin oluşum 
mekanizmalarınıvesahaya özgü etkilendiği 
fiziksel ve kimyasal süreçleri belirlemek,
diğer sahalarda karşılaştırma yapabilmek 
için elde edilen verilerin kullanımını sağla-
makta önemli bir fırsat oluşturabilir. Bu du-
rum aynı zamanda, ulusal maden sektörünün 
gelişimine paralel olarak işletme sürecine 
yardımcı olacak çevresel bilgi, tecrübe ve 
denetim düzeyini geliştirmek suretiyle sür-

dürülebilir maden işletmeciliği için de önem
arz etmektedir.

Balya (Balıkesir) terkedilmiş Pb-Zn ma-
deni atıklarının içeriği ve çevresel etkileri 
uzun zamandan beri bilinen ve çalışılan bir 
alandır. Üçürüm ve Ülü (1987) atıklar üze-
rinde yaptıkları çalışmada % 6-7,5 Pb, % 7-
10,3 Zn, % 10,5-12,75 Fe, tespit etmişlerdir. 
Ayrıca atıkların genel olarak galen, sfalerit, 
pirit, PbO, karbonat, sülfatlar ve ZnO gibi 
minerallerden oluştuğunu tanımlamışlardır. 
Benzer olarak Kovenko (1940) maden ala-
nında yaptığı çalışmalarda pirotit, markazit, 
bizmut, arsenopirit, tetrahedrite-tenantit, 
bornit, argentit, hematit, magnetit, pirolusit, 
orpiment-realgar gibi mineralleri belirlemiş-
tir (Aykol vd., 2003’den alıntı). Akyol 
(1982) ve Ağdemir vd. (1994) alanda masif 
kireçtaşları, triyas yaşlı sedimenter kayaçlar 
ve tersiyer yaşlı volkanik kayaların bulun-
duğunu rapor etmişlerdir. 

Aykol vd., (2003), Balya madeni ve atık 
kayalarının Kocaçay Nehri ve onun vasıtası 
ile Manyas gölüne olan etkilerini incelemiş-
lerdir. Bu amaçla yeraltı-yüzeysularından ve 
sudaki askıda katı maddelerden alınan ör-
nekler analizlenmiştir. Mevsimsel olarak 
hem kuru hem de yağışlı sezonda maden ile 
ilişkili asitli sularda yüksek oranlarda Zn, 
Cd ve Mn kirliliği ve sadece yağışlı sezonda 
aynı zamanda yüksek oranlarda Pb, As, Cr, 
Cu ve S kirliliği saptanmıştır. Yazarlar ya-
yınlarında, KocaçayNehrindeki ağır metal 
kirliliğinin kaynağının maden cevheri atıkla-
rı ve atık kayalardan sızan sular olduğunu 
belirtmişlerdir.

Budakoğlu ve Pratt (2005), Balya madeni 
cevherleri, maden atıkları, Kocaçay Nehri ve 
Manyas gölü sedimentlerinde sülfür izotop 
analizleri yaparak pirit oksidasyonunun ev-
rimini araştırmış ve ayrıca, maden atık kaya-
ları ve maden atıklarında asit maden drena-
jının sülfat üretim oranı ve serbest kalan me-
tal içeriğini belirleyebilmek için kısa (24 
saat) ve uzun süreli (60 gün) çözeltiye alma 
(liç) deneyleri yapmışlardır. Çalışma sonu-
cunda, serbest kalan ağır metaller sırası ile 
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Pb+2>Mn+2>Zn+2>Cu+2 olarak saptanmıştır.
Atık kayaların suyla tepkimesinde 
oksidasyon oranı ve pH değerleri, maden 
atıklarınınkine oranla daha yüksek bulun-
muştur.

Atıkların yüzeysel ve yeraltısularına 
olumsuz etkilerini araştıranŞimşek vd. 
(2012), ağır metal kirliliğinitespit etmişler-
dir. Maden atıkları, dere sedimanları ve ana 
kayadan alınan örnekler üzerinde yapılan 
ağır metal ve radyoaktif element analizlerin-
de, önemli oranda sülfür bileşikleri belir-
lenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, ma-
den atıklarında radyoaktif element 
derişimleri açısından normal değerler içinde 
olduğu, ancak çevre ve su kalitesine zarar 
verecek oranda arsenik (suda 14 mg/L), ba-
kır ve kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Ya-
zarlar sahada, yüksek oranda arsenik ve di-
ğer metalleri içeren asidik maden drenajı 
yüzeysel sulara karışmakta ve kirlenmeleri-
ne neden olduğunu ve bu nedenle de atıkla-
rın çevresel açıdan etkisiz hale getirilmesi-
nin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Karadeniz 2011’deki çalışma kapsamında,
maden atıklarının mineralojik, fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini,statik testlere göre asit 
üretme ve nötrleştirme kapasitelerinive test-
lerin birbirlerine göre üstünlük ve zaaflarını 
belirlemeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda,
statik testler ve saha üzerinde etkin birçok 
faktörün bulunduğunu, sahanın iklim koşul-
larından, mineral bileşimlerine kadar deği-
şimlerin ortamdaki AMD oluşumuna etki 
ettiğini ve statik testlerdeki kabullerin AMD 
oluşumu hakkında yanıltıcı sonuçlara neden 
olabileceğini belirtmiştir.

Yapılan çalışmalardan çıkan en önemli 
sonuç, sülfürlü minerallerin suyla oluşan 
tepkimesinden önemli kirlilik sorunlarının 
ortaya çıktığı, sorunun kimliğinin belirlen-
mesinin olayın karmaşıklığı nedeni ile ol-
dukça zor olduğu ve atıkların izole edilmesi 
gerektiğidir. Ayrıca, alandaki atık malzeme-
nin kimyasal ve minerolojik içeriği, atıkların 
toprak, nehir suları ve sedimentlerini etki-
leme miktarları genel olarak tanımlanmış-
tır.Maden atıkları ve ortam şartları özelinde 

alanı diğer alanlardan farklı kılan ve mevcut 
verilere ek olarak ortamı yansıtan şartların
yeterli ölçekte veriler ile ortaya konabilmesi
ve daha kolay değerlendirme yapılabilmesi 
için neler yapılabileceğinin belirlenmesi ol-
dukça yararlı olabilir. Bu durumda, doğal bir 
ortamda AMD ile ilgili minimum gerekli 
içeriğin ana başlıkları ile ortaya konması 
çok büyük önem kazanmaktadır.Bu amaçla 
şu sorulara cevap aranmalıdır; Örneğin, alan 
özelinde; ortamda ne kadar atık var-
dır?Atığın yıllık yağış suları ile tepkimesinin 
sonucu (statik ve kinetik) yüzey ve yeraltı 
suları üzerine etki çapı ve miktarı nedir ve 
ne kadar sürebilir? Ortamda atık depolama, 
en uygun ve uzun süreli susuzlaştırma amaç-
lı izolasyon yöntemi nerede, neden ve nasıl 
olmalıdır? Maden kazı alanında 
terkedilmeye bağlı oluşan etkiler neler-
dir?Bir depolama uygulanmış olsaydı etki ne 
kadar azaltılabilirdi? Kavramsal olarak 
alanda jeolojik, jeokimyasal, hidrolojik ve 
hidrokimyasal kimlik nasıl tanımlanmalı-
dır?... Aslında ilişkili soruları daha da ço-
ğaltmak mümkündür ancak tek ve genel bir 
kavramsal model üzerinden tanımlamaları 
yapmak ve modelin nasıl geliştirilebileceği-
ni tasarlamakdaha yararlı olabilir. Belki de 
bu şekilde ortamda yeterli veri tanımlamala-
rının geniş bir ölçek ve kapsamda yapıla-
bilmesi konuya ilişkin ÇED raporu içerikle-
rinin geliştirilmesi, diğer bir deyişle ÇED 
formatındaki iyileştirmeler ile,çevresel etki 
değerlendirme çalışmalarının özünü oluştu-
ran öngörü-sentez-önlem üçlüsünün daha 
verimli çalışması sağlanabilir.

2 KAVRAMSAL MODEL
Asit drenajı (AD) oluşumunu farklı ölçek ve 
boyutlarda birçok bileşen yönetir. Atom öl-
çeğinde kimyasal reaksiyonlar, mikron bo-
yutunda çeşitli bakteri, mineral parçacıkları, 
suyun hareket ettiği kırıklar, görünür boyut-
ta ise konum, iklim, maden işletme türü ve
şekli gibi birçok türde su, gaz, mineral ve 
canlı etkinliğinin kontrolü vardır. Bu tür bir 
ortamın kimliklenmesi belki de ana kapsamı 
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ile bile oldukça zordur. Ancak, genel olarak
su kütlesi ve hızı, mineral türü, boyutu, su 
ile mineralin karşılaşma yolu ile işletimsel 
bakış açısı ve canlı hayat ortamı etkileri da-
ha ön planda tutularak değerlendirmeler ya-
pılmaktadır. Belki de konu ÇED kapsamına 
girmeli mi girmemeli mi yada hangi kriterler 
dikkate alınarak sorumluluk paylaşılmalı 
gibi farklı açılardan da değerlendirmeler ya-
pılabilir. Ancak, bu noktada vurgulanması 
gereken, önümüzdeki yılların konuya yete-
rince önem vermeyen işletmeler açısından 
oldukça zorlu geçeceğidir.

AB Su Çerçeve Direktifi, suların korun-
masını ve sürdürülebilir bir su yönetiminin 
temellerini kirleten öder prensibi ile havza 
bazında yapılandırmaktadır. Aynı sistem 
çatısı ülkemiz içinde oluşturularak yasal 
çerçevenin bir kısmı yapılandırılmış, bir 
kısmı ise hazırlanmaktadır. ÇED’den muaf 
olsun ya da olmasın işletme aşamasında kir-
lilik sorunları ortaya çıkıyor ise havza yöne-
timi kapsamında tipolojik akifer ve su kütle-
leri bazında yapılacak izlemeler önümüzdeki 
yıllarda sorunun görünmesini engelleyen 
açıkları kapatacaktır. Hatta son 50 yıldır 
kavramsal modellerin yapılandırılması ve
test edilmesinde yaşanan gelişmeler çok 
karmaşık olmadığı sürece kirliliklerin doğal 
veya insan kaynaklı olduğunu ayırabilecek 
içerik ve tasarımları yapılandırmış durum-
dadır. 

Sanayi-ekonomi-çevrenin sürdürülebilir-
liğinde,madencilik sektörü ve devlet olarak 
çevre politikaları açısından su-toprak-hava
kaynaklarımızı işlevsel yasal yaptırımlar 
çerçevesinde elbirliği ile korumaya destek 
vermemiz en akılcı durumdur. Konuya hav-
za boyutundan baktığımızda, havzadan elde 
edilen verilerle oluşturulan kavramsal mo-
dellerle uyuşan maden sahasına özel kav-
ramsal modellerin yapılandırılması ve süreç 
içerisinde değişen verilerlebu yapılandırma-
nın dinamik revizyonuhem işletmeye hemde 
havza bazında yapılan yönetime önemli kat-
kılar sağlayabilir.

Etkilerin alana özgü tanımlanabilmesi için 
maden alanı ortamının kavramsallaştırılma-
sında doğal özellikleri tanımlayan temsili 
veriler ön planda tutulmalıdır. AD statik ve 
kinetik testleri asit oluşumunun olup olma-
yacağının, olacaksa potansiyelinin ve kimli-
ğinin yanı sıra alandan elde edilen mineral 
dağılımlarının yeraltı ve yüzey suları ile ya-
ğış sularından nasıl etkileneceğinin, su akım 
yollarına AD etkisinin nasıl yansıyacağının 
bir değerlendirmesinin yapılabilmesine veri 
sağlama açısından yardımcı olur.

Deniz kenarındaki bir madenden denize 
akan AD’nin arıtma ve deniz suyu ile karış-
maya bağlı etkisinin canlı hayatı etkileme 
oranı ile içme suyu akiferlerini besleyen en 
yüksek noktada bulunan madenden 
sızanAD’nin etkileme oranını ayrımlayabi-
len ve buna göre strateji geliştiren değerlen-
dirmelerin, alana özgü temsili verilerin ge-
çerliliğini ve ayrımının farkına varabilecek 
model yapılandırması çok önemlidir.AD 
oluşum sisteminde kavramsal olarak girdi, 
oluşan süreçler ve çıktı verilerinin tasarımı-
nın iç yüzünü kavrayabilecek altyapı ve ala-
na özgü veri bilgisinin yeterliliği ve bu bil-
ginin en uygun tasarımı oluşturmada kulla-
nılabilmesi başarı için en temel esaslardır.
Bir sistemin tasarımı ve öğrenilmesi önce-
likle kavramsal olarak olayları algılayabilme 
(fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin 
farkındalığında) ile düşüncelerimizde başlar. 
Herhangi bir düşünsel (teorik) tasarımı ol-
mayan bir deney yada işletimin yapılmasının 
üreteceği sonuç veya ürünlerin işe yarama 
olasılığının az olması gibi eksik kavramsal 
bilgi ile tasarlanan deney ve işletimlerde de 
başarı şansı gözden kaçırılan şartların sis-
temde oynadığı rol ile ilişkilidir. Bu durum-
da, öncelikle sonuçlarını tahmin edebilece-
ğimiz ölçekte veri içeren teorik kavramsal 
bir işletim tasarlamamız ve bunu deneysel 
olarak laboratuvar ve arazi şartlarında test 
etmemiz gerekir. Eğer isteğimiz, işletimin 
çevresel açıdan olumsuz şartlar oluşturması-
nı engellemek ise bu durumda hem işletme-
ciye hem de kontrol mercilerine yardımcı 
olacak alana özel bir kavramsal modelin 
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sunulmasısorunları azaltabilir. An-
cak,ortamda tasarım için gerekli; kimya, ma-
tematik, fizik gibi temel kavramların yanın-
da, jeoloji, mineraloji, hidrolik, hidrokimya, 
bilgisayar yazılımları, model ortamı tasarımı 
ve testi için birçok özel altyapı bilgisi gerek-
tiren konular da vardır. Bu noktada, tasarım 
günümüz model olgusuna dönüştürülebilir 
ve kavramsal model temel olarak bu şekilde 
birçok farklı veri tabanını kullanarak gerçek 
bir sistem yerine kullanılan taklit, ideal ya 
da benzetim olarak tanımlanabilir. Kavram-
sal model içinde, öncelikle sistemdeki girdi
(veriler), hesap sistematiği (hesap ve test 
yöntemleri) ve çıktıların (olası senaryolar ve 
önlemler) tasarımının nasıl yapıldığına çok 
önemlidir. Aslında bilgisayar yazılımları,
düşüncelerimiz ile gerçeklik arasında yer 
alan birçok farklı veriyi işleyebilen, geliştiri-
lebilen ve test edebilen mükemmel bir or-
tamdır. 

Kavramsal model, hem tasarlanan statik 
ve kinetik laboratuvar-arazi deneyleri, yüzey 
ve yeraltı suyu akım verileri, kütle denge ve 
taşınım modelleri gibi birçok tasarımsal he-
def bilgiyi hem de elde edilen yeni verilerle 
güçlendirilmiş modelin arazi şartlarında uy-
gulanmasında başarı şansını ve güveni arttı-
ran en önemli olgulardan birisidir. Statik ve 
kinetik verileri sağlayacak örneklerin seçi-
mi,kavramsal modelde tanımlanan su akım 
yollarının mineral sırası ve kütlesini temsil 
etmelidir.Hiçbir zaman suyun karşılaşmaya-
cağı bir sıradaki içerikten veri oluşturmak ve 
sonrada arazide oluşan veriler ile karşılaş-
tırmak belirsizlikleri arttıran bir durumdan 
öteye geçemez. Ayrıca, maden işletmesinin 
ortama nasıl bir etki yaptığının (bölgesel ve 
yersel su akım yolları, mineral depolama 
sistemi, susuzlaştırma yada reaktif bariyer-
ler) kavramsal modelde temsili ve çözü-
münde,modele odaklanmış farklı çalışma 
disiplinlerininbaşarı sağlaması daha yüksek-
tir. Ayrıca kavramsal model tasarımlarının 
termodinamik veri tabanları ve kütle denge
ve taşınım model yazılımlarıgibi kodlar ile 
sanal ortamda test edilip sağlamlaştırılması
ekonomi ve zaman tasarrufu sağladığı gibi 

kişisel bilgi düzeyini ve farkındalığı arttıra-
rak sistem için dikkat edilecek noktaların 
oluşturulmasında çok büyük katkı sağlar. 

En genel başlıkları ile kavramsal bir mo-
del katı-sıvı-gaz etkinliğini alana özel temsi-
li veriler ile tanımlamalıdır. Katı karakteris-
tiğinde sülfür minerallerinin miktar ve çeşit-
leri ile nötralizasyonminerallerinin miktar ve 
çeşidi, tanımlanması gereken en önemli pa-
rametrelerdir. Ortamda oluşacak AMD etki-
sini; Fe, Al, Mn, Zn, Pb ve Cu gibi element-
ler, bu elementlerin etkinliğini arttıran veya 
azaltan (türlerin aktiviteleri) bileşenler, su 
ve gaz tepkime yüzey alanıile ortamdaki asit 
potansiyelini tamponlayan minerallerin su 
ile karşılaşmadaki kimlik ve yüzey alanları
etkiler. AMD’nin kavramsal model tasarımı 
ile yönetimi konu üzerinde çalışanların bu 
üç bileşenin (katı, su ve gaz)etkinliğini bil-
melerine, önlem almalarına ve temsili izle-
me ile yönetebilme becerilerini alana yansı-
tılabilmelerine bağlıdır. Hem kontrol merci-
leri hem de uygulayıcılar sistemin istenildiği 
şekilde gidip gitmediğini kavramsal model 
tasarımında temsili izleme noktalarından 
elde edilen verilerden kolayca anlayabilme-
lidirler. Suyun pH, Eh, çözünmüş içerik gibi 
kalite verilerinin yıllık döngüde (yağışlı-
kurak dönem) salınımı ve eğilimleri dikkat 
edilmesi gereken noktalardır. Ayrıca, alan-
dan elde edilecek gelirlerin çevresel etkileri 
önleme maliyetine oranına göre alan işlet-
meye değer olmalıdır. Bunu anlamanın tek 
yolu hem maden içeriğinin ekonomik getiri-
si hem de katı-sıvı-gaz etkinliği için ortam-
dan yeterli veri üretildiğinde kavramsal mo-
del içeriğinde özellikle su ortamında yaratı-
lan kalite değişiminde oluşturduğu maliyet-
tir. 

3 MADEN ALANI ATIKLARINDA 
KAVRAMSAL MODEL TESTİ
Kavramsal modelin temel amacı Balya ma-
den alanında yağış, yüzey veya yeraltı suları 
ile atık materyalin tepkimesinden ortaya çı-
kabilecek kimliğin tahmini, akım yollarının 
temsili örnekleme ile belirlenmiş olup olma-
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dığı, suda çözünen mineraller ile atık mal-
zeme içeriğinin karşılaştırılması gibi alana 
özel şartların anlaşılarak temsili, geçerli, 
doğru, tam ve yeterli ölçek ve boyutta veri-
ler üretilerek sistemin test edilebilmesinin 
sağlanmasıdır. Sularla ilişkili herhangi bir 
sistemin ya da modelin hidrokimyasal mo-
dellerle test edilebilmesi, katı-su-gaz etkin-
liğinin bağlantılı olduğu belirlenen veya 
tahmin edilebilen (bazen de ilişki varlığı 
olup olmadığını) su akım yolları boyunca 
temsili mineral karşılaşmaları ve atmosfer 
temasının yarattığı etkilerin anlaşılması te-
meline dayanır. Ortamda oluşan tepkime 
sisteminin kimyasal modelle tahmininin ya-
pılabilmesi ve bilinen katı karakterizasyonu 
ve gaz içerikleri ile karşılaştırılması ortamın 
anlaşılmışlık seviyesine büyük katkı sağla-
yabilir.

Bir ÇED raporu içeriğinde AD tahmini ve 
sorunun çözümü, statik ve kinetik testler 
yardımı ile oluşabilecek AD kimliği ve atık-
ların izolasyonu, galeri ve maden duvarı sı-
zıntı suları, kazı gölü kimyası, alana giren ve 
çıkan sulardaki kalite değişimleri, kaza se-
naryoları ve alınacak önlemlerin uygulana-
bilirliği, alanın kompleksliği ve bunun anla-
şılmışlık seviyesi ile ilişkilidir. Bu durumda 
alan ile ilgili olabildiğince gerekli şartları
sağlayan veriler üretmek ve bu verileri de-
ğerlendirebilmek çok önemlidir. Ancak, bu
çalışmada alanın doğru kavramsal modelini 
ortaya koymaktan çok, basit bir kavramsal 
modelin var olan alana özel literatürden elde 
edilen veriler yardımı ile nasıl test edilebile-
ceği ve kazanımlarının neler olabileceği be-
lirlenmeye çalışılmıştır.Kavramsal model 
için olabildiğince temel düzeyde gerekli 
olan atıkların kimlikleri ve atık alanına giriş 
ve çıkış yapan suların kalite parametreleri-
nin değişimi ve değerlendirmelerde 
PHREEQC kodu ve wateq4f veri tabanı kul-
lanılmıştır. 

Kavramsal modelde; temiz yüzey suyu-
nun atıklar ile temas ettiğinde (Sarısu Dere-
si) oluşan çözünmüş içeriğinin testi, analiz-
lerinin yeterliliği, ölçüm ve analiz hataları-
nın olup olmadığı ve analizlerde gözlemle-

nen element derişimlerinin nedenleri sorgu-
lanmıştır. Ayrıca, modelden elde edilen çö-
zünen mineraller, atıkların içeriği ve Kara-
deniz (2011) tarafından yapılan statik testle-
rin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. 

Doğal ortamından alınan bir su örneğinin 
taşıması gereken temsil etkinliğinin belir-
lenmesi çok önemlidir. Ortam şartlarının 
karmaşıklığına göre çözülmek istenen so-
runla ilişkili hangi ölçümlerin, katyon ve 
anyonların analizlenmesi gerektiği, bunların 
arazide veya laboratuvarda analiz edildiğin-
de çalışmaları etkileyecek hata oranlarının 
yaklaşık olarak ne olduğu ortamı anlayabil-
mek açısından çok önemlidir. Aslında bir-
çok durumda bir su örneğindeki organik ve 
inorganik bileşenler; arazide pH, Eh, ilet-
kenlik (Ec), çözünmüş oksijen (DO), 
alkalinite (lab. ölçülebilir), NH4, H2S, NO3, 
NO2 gibi bileşenler, laboratuvarda ise amaca 
uygun diğer anyonlar (Cl, SO4, PO4,
CN,…), katyonlar (Na, K, Ca, Mg, Si, Al, 
Fe, Mn, Li, Sr, Ba,…) ve anyonik formlu 
zehirli elementlerin (As, U, B, Sb,…) toplu 
olarak bilinmesi gereklidir. 

Temsili örnek alımı, saklama ve koruma 
şartlarının yerine getirilerek alınması, stan-
dardizasyon, karşılaştırma ve model çalış-
maları açısından çok önemlidir. Örneğin,
ortamın pH ve Eh değerinin gerekli hassasi-
yetlerde ölçümü, suda çözünmüş türlerin 
olası derişimlerini, türler üzerinden hesapla-
nan doygunluk değerlerini, olası çökelim ve 
çözünen mineralleri belirlenebilmek için çok 
önemlidir. Örneğin, Balya AMD suyunda 
ölçülmüş 1,91 pH ve -484 Eh değeri Şekil 
1’de verilen Eh-pH diyagramında atmosferle 
temasın olmadığı oksijensiz şartların altında 
suyun stabil kalamadığı bir noktayı göster-
mektedir. Buradaki ölçümde muhtemelen bir
hata vardır ve kolaylıkla belirlenebilmekte-
dir. Ancak, ölçüm suyun duraylılık alanında 
olsa idi ölçülmüş değerin doğruluğunu an-
lamak çok daha zor olurdu ve muhtemelen 
yapılan hesaplarda da hata katlanarak artar-
dı. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, 
anyon-katyon denge şartları ve eksiksiz öl-
çümlerdir. Örnek noktalarında numune alımı 
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sırasında ölçülmüş sıcaklık gibi parametreler 
termodinamik model çalışmalarında ve yıl-
lık döngüdeki izlemelerde çok önemli öngö-
rüler sağlar. Şimşek vd. (2012) yaptığı öl-
çümlerde sıcaklık parametresi bulunmama-
sına rağmen, model çalışmalarında 20°C 
kabulü yapılmıştır. Suda çözünmüş içerik 
doğal denge şartlarını yansıtıyor ve çözünme 
tepkimeleri mineral dengelerine dayanıyor 
ise suyun anyon-katyon denge hatası %6-10 
normalüstü hata, %2-6 arası normal hata ve 
<%2 ise mükemmel analiz-düşük hata ola-

rak tanımlanır. Çözünmüş içerik arttıkça 
analizden ve örneklemeden kaynaklanan 
hata oranı azalır ya da düşük çözünmüş içe-
rikli sularda (Ec<1000µS/cm) analiz ya da 
örneklemeden kaynaklanan hata yükselir. 
Örnekleme sırasında oluşabilecek bir kirlilik 
düşük çözünmüş içerikte yüksek hata oran-
larına yol açabilir. Belki de AMD suları gibi 
çok yüksek miktarda kimyasal reaksiyonla-
rın olduğu (katı-su-gaz) ortamlar kısmi den-
gesiz şartlar oluşturabilir.

Şekil. 1 Herhangi bir ortamda ölçülen Eh-pH değerleri bu şekildeki alanlar ile karşılaştırıla-
rak ortam hakkında ve ortamdaki reaksiyonların potansiyeli hakkında bilgi sağlanabilir.

Bazı durumlarda model sonuçları üzerin-
de etki yapmayacak ya da az olacak ele-
mentlerin ölçümlerinde hata yapıldığı belir-
lenebiliyor ise hata düzeltilerek işleme de-
vam edilir. Örneğin, Şimşek vd. (2012) tara-
fından alandan alınan P233 numaralı AMD 
örneğinde (Çizelge 1) %77,6’lık anyon-
katyon hata değerinde anyon eksikliğinin 
varlığı hesaplanmıştır. Buradaki analiz hata-
sı, örnek alım yöntemi ve yüksek çözünmüş 
içerik nedeni ile analiz öncesi seyreltme gibi 
nedenlere veya ortamdaki reaksiyonlara 
bağlı olabilir. Ancak hatanın bu kadar yük-
sek olması, arazi ortamındakidiğer analiz 
verileri ve hatayı tek tamamlayabilecek bile-
şenin sülfat olması durumu sonucunu çıkar-
mamızı da sağlamaktadır (zira ortamdaki 
başka bir bileşen tekil olarak bu kadar yük-
sek bir derişime ulaşamaz). Toplam katyon 
eşleniği sülfat ile tamamlandığında gerekli 

olan miktar 4352,6 mg/L değerinden 
16633,5 mg/L değerine çıkarılmıştır (Çizel-
ge 1). Ortamdan elde edilen bilgilerin hassa-
siyeti, geçerliliği, temsil yetkinliği, doğruluk 
ve yeterliliği konusunda daha birçok değer-
lendirmeler yapılabilir. 

Kavramsal modelin testi için öncelikle,
yüzeysel sular içinde ortamdaki atıklardan 
olası çözünen minerallerin neler ve ne kadar 
olabileceği test edilmiştir. Bunun için ters 
kütle denge modelinde (veri girdileri Çizel-
ge 1’de verilmektedir) hem genel hem de 
bileşen bazında yapılandırılan hata oranı ile 
oluşturulan model sayısı ve içerik hassasiye-
ti ayarlanabilir. 

Çizelge 1’deki veri girdileri 2 adet model 
sonucu üretmiştir. Sonuçlara göre, AMD 
sızıntı suyu çözünmüş kompozisyonu için 
atıklardan kalsit (CaCO3), pirit (FeS2), galen 
(PbS), sphalerit (ZnS), halit (NaCl) albit 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uluslararası ÇED Kongresi 08-10 Kasım 2013

Bildiri Kitabı
382

(NaAlSi3O8), jips (CaSO4), oksijen (O2) ve 
alünit (KAl3(SO4)2.(OH)6) mineralleri çö-
zünmüş, amorf Fe(OH)3 ve kaolinite 
(Al2Si2O5(OH)4) çökelmiş, CO2 gaz çıkışı 
olmuş ve ortamdan K sorblanıp Ca (katyon 
değişimi) serbest kalmıştır. Çözünmüş içe-
rikteki yüksek Ca içeriği (123 mmol) baskın 
olarak kalsit ya da jips minerali içeriğinden 
karşılanmıştır. Ortamda jips, AMD süreçleri 
sonucunda pH tamponlaması sonucu kimya-
sal reaksiyonların (kalsit çözünmesi-jips çö-
kelmesi)bir ürünüdür. Ancak,tamponlama 
sonrası ortamda varlığı başka bir zamanda 
tamponlama amaçlı çözünebilmesi içinde 
yeterli bir durumdur. Kalsit (123 mmol) ise,
ortamdaki kireçtaşlarının varlığı ile ilişkili 
olarak AMD suyunun pH değerini yükselten 
en reaktif bileşendir. Çok daha az oranda ise 
albit (1,26  mmol) çözünmesi diğer tampon 
mineral olabilir. Kalsit çözünmesi sonucun-
da ortamdan 128 mmol CO2 ayrılırken, 322 
mmol O2 harcanmıştır. Bu kadar kalsit çö-
zünmesine rağmen ortamın pH değerinin 
düşük kalması, ortamda kalsit ile temasın 
yeterince olmadığı ile ve pirit (82,1 mmol), 
galen (1,7 mmol), sphalerit (6,8 mmol) ve 
alünit (2,1 mmol) minerallerinin çözünmesi 
ile ilişkili olabilir. Karadeniz (2011) tarafın-
dan yapılan statik deney sonuçlarına göre, 

ortamdaki bir pasa yığını asit üretir diğerleri 
ise asit üretmez ya da belirsizdir. P233 nu-
maralı AMD su numunesine en yakın or-
tamdaki yığınların farklı noktalarındaki mi-
neral içeriği (her ortamdaki en çok ilk beş 
mineral dikkate alınmış) hedenberjit 
(CaFeSi2O6), kuvars (SiO2), kalsit (CaCO3), 
jips (CaSO4), sfalerit (ZnS), simektit (kil 
minerali), pirit (FeS2), serüzit (PbCO3), 
feldispat ((NaKCa) Al2Si2O8), dolomit 
((CaMg)CO3), bassanit (CaSO4) ve amorf 
malzemelerden oluşmaktadır. Bu tanımlama 
ile model sonuçlarındaki mineral içeriği kar-
şılaştırıldığında, su içeriğinde çözünen mi-
neraller ortamda oldukça düşük miktarlarda 
bulunmasına rağmen AMD oluşturmuştur. 
Belki de bu durum kavramsal model öngö-
rüsünde katı karakterizasyonu yapmanın 
olayları daha anlaşılır kılmada oldukça yarar 
sağlayacağına iyi bir örnek olabilir. Ayrıca, 
AMD oluşturan suyun atıklar ile ilişkisi ol-
dukça kısıtlı ya da bir başka sistemden çıkan 
suyla beslenen bir su örneği de olabilir. Bu 
tür karmaşık bir sistemin sadece statik de-
neyler ya da ortamın su karakterizasyonu 
gibi komple kavramsal tasarım içermeyen 
bakış açıları ile çözülebilmesi oldukça zor-
dur.

.
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Çizelge 1.PHREEQC yazılımı ile yapılan model çalışmasında yararlanılan girdiler ve sonuçları.
SOLUTION 1 
Yeraltısuyu (P242) 

SOLUTION 2 
AMD (P233) 

INVERSE_MODELING 1 MODEL SONUCLARI 
                              Model 1          Model 2 

temp      20 
pH        6.89 
pe        10 
redox     pe 
units     ppm 
density   1 
Al        0.013 
Alkalinity239.1 as 
HCO3 
Ca        91.9 
Cl        10.8 
Fe        0.106 
K         0.4 
Na        5.9 
Pb        0.007 
S(6)      24.1 
Si        3.9 
Zn        0.030 
-water    1 # kg 
 

temp      20 
pH        1.91 
pe        2 
redox     pe 
units     ppm 
density   1 
Al        109.1 
Ca        4946.6 
Cl        34.8charge 
Fe        607.1 
K         7.6 
Na        45.5 
Pb        351.2 
S(6)      16633.5 
Si        18.231 
Zn        432.446 
-water    1 # kg 
 
 

-solutions      1        2 
-uncertainty    0.05      0.05 
-phases 
        Calcite     forcedis 
        Fe(OH)3(a) 
        Pyrite      forcedis 
        Kaolinite         pre 
        Galena      forcedis 
        Sphalerite 
        Halite      forcedis 
        Albite 
        CO2(g) 
        Gypsum 
        O2(g) 
        Alunite 
        KX 
        CaX2  
-balances 
        Ca          0.01      0.01 
        S(6)        0.01      0.01 
    -tolerance         1e-010 
    -mineral_water     false 
    -multiple_precision     true 
    -mp_tolerance 1e-012 
    -censor_mp 1e-020 
SELECTED_OUTPUT 

- file 
inverse_BALYA_p233_
Sonuc.csv 

    -user_punch           true 
    -alkalinity           true 

Calcite 
 

1.23E-01 
Fe(OH)3(a) -9.45E-03 -7.10E-02 
Pyrite 2.06E-02 8.21E-02 
Kaolinite -1.77E-03 -1.77E-03 
Galena 1.74E-03 1.74E-03 
Sphalerite 6.77E-03 6.77E-03 
Halite 5.05E-04 5.05E-04 
Albite 1.26E-03 1.26E-03 
CO2(g) -5.01E-03 -1.28E-01 
Gypsum 1.23E-01 

 O2(g) 9.14E-02 3.22E-01 
Alunite 2.14E-03 2.14E-03 
KX -1.95E-03 -1.95E-03 
CaX2 9.76E-04 9.76E-04 

 
  

 

4 SONUÇ veDEĞERLENDİRME
Bu çalışmada,  alana özel literatürden elde 
edilen veriler yardımı ile basit bir kavramsal 
modelin test edilebilirliği ve model sonuçla-
rından elde edilebilecek kazanımlar belir-
lenmeye çalışılmıştır. Uygulanan kavramsal 
model için olabildiğince temel düzeyde ge-
rekli olan atıkların kimlikleri ve atık alanına 
giriş ve çıkış yapan suların kalite parametre-
lerinin değişimi dikkate alınmış ve değer-
lendirmelerde PHREEQC kodu ve wateq4f 
veri tabanı kullanılmıştır.

Kavramsal modelde; temiz yüzey suyu-
nun atıklar ile temas ettiğinde (Sarısu Dere-
si) oluşan çözünmüş içeriğinin testi, analiz-
lerinin yeterliliği, ölçüm ve analiz hataları-

nın olup olmadığı ve analizlerde gözlemle-
nen element derişimlerinin nedenleri sorgu-
lanarak, modelden elde edilen çözünen mi-
neraller, atıkların içeriği ve literatürde yer 
alan bir çalışmadaki statik testlerin sonuçları 
ile karşılaştırılma yapılmıştır. Ortamdan elde 
edilen bilgilerin hassasiyeti, geçerliliği, tem-
sil yetkinliği, doğruluk ve yeterliliği konu-
sundaki önemli görülen değerlendirmeler 
sonucunda aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır:

- Saklama ve koruma şartlarının yerine 
getirilerek örnek alınması standardi-
zasyon, karşılaştırma ve model çalış-
maları açısından çok önemlidir. Özel-
likle, arazide ortamın pH ve Eh değe-
rinin gerekli hassasiyetlerde ölçümü; 
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suda çözünmüş türlerin olası 
derişimlerinin, türler üzerinden hesap-
lanan doygunlukların, olası çökelim 
ve çözünen minerallerin belirlenebil-
mesi açısından çok önemlidir.

- Anyon-katyon denge şartları, eksiksiz 
ölçümler ve ölçümlerde hata yapıldığı 
belirlenebiliyorsa bunun düzeltilmesi-
nin gerekli olduğu durumlar dikkate 
alınmalıdır. 

Literatürde alana özgü gerçekleştirilen 
statik deney sonuçlarına göre, ortamdaki bir 
pasa yığını asit üretir diğerleri ise asit üret-
mez ya da belirsizdir şeklinde verilmiş olan 
sonuçlar bu çalışmada uygulanan modelle-
me ile karşılaştırıldığında; su içeriğinde çö-
zünen mineraller ortamda oldukça düşük 
miktarlarda bulunmasına rağmen AMD 
oluştuğu belirlenmiştir. Belki de bu durum 
kavramsal model öngörüsünde katı 
karakterizasyonu yapmanın olayları daha 
anlaşılır kılmada oldukça yarar sağlayacağı-
na iyi bir örnek olabilir. Ayrıca,  AMD oluş-
turan suyun atıklar ile ilişkisi oldukça kısıtlı 
ya da bir başka sistemden çıkan suyla besle-
nen bir su örneği de olabilir. Bu tür karma-
şık bir sistemin sadece statik deneyler ya da 
ortamın su karakterizasyonu gibi komple 
kavramsal tasarım içermeyen bakış açıları 
ile çözülebilmesi oldukça zordur.

AMD gibi pekçok faktörün birlikte etkin
olduğu proseslerin tanımlanmasında, siste-
min tüm bileşenleriyle bir bütün olarak de-
ğerlendirilmesi sonucunda olası çevresel 
etkilerin saptanarak, alınması gereken ön-
lemlerin kararı ve bu kararın yaşama geçi-
rilmesi, uygulamada isabetli sonuçlarla ken-
disini doğrulayacaktır.  
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