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Türkiye’de Asit Maden Drenajı ve 
Metal Salınımının Rolü

18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyıl baş-
larında Amerika Birleşik Devleti’nin 
Pensilvanya eyaletinde işletilen kömür 
madenlerinin terk edilmesinden dolayı 
çevredeki tüm derelerde ilk defa asit 
maden drenajı (AMD) ortaya çıkmıştır. 
AMD esnasında ağır metal içerikli sular 
canlı ortamlarına ulaştığında çevresel 

ve sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları çözümlemek 
için ilgili bölgenin jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal çalışma-
larının birbirleri ile entegre edilmesi gerekmektedir. 
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Öncellikle madencilik faaliyetleri kapsamında yöntemi her ne 
olursa olsun yer altı veya açık ocak işletmeciliği için maden 
arama ve planlama çalışmaları gerçekleştirildikten sonra Dün-
ya’da en fazla işletilen kömür, altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko 
gibi cevherlerin çıkarıldığı kayaların jeokimyasal karakterizas-
yonuna ilişkin mineralojik ve iz element analizlerine ilaveten 
statik ve kinetik testler uygulanır (EPA, 1994). Bu testler sonu-
cunda hangi kayanın ne derecede asit ürettiği ve hangi metal 
türlerini ne derecede ortama yaydığı belirlenmektedir. Diğer 
taraftan, ortamda ağır metal içerikli asidik suların varlığı tespit 
edildiyse, madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki 
dere veya yer altı sularının kimyasal bileşiminin değişip değiş-
meyeceği, bu suları kirletmemek için maden atıklarının nasıl 
depolanması gerektiği ve aktif ile pasif arıtma yöntemlerini içi-
ne alan iyileştirme yöntemlerinden hangisinin kullanılması ge-
rektiği gibi sorular, suların kimyasal özelliklerinin de bilinmesi 
gerektiğini ve maden atıklarından elde edilen süzüntü suları-
nın yer altı ve yüzey sularının kimyası ile ilişkilendirilebileceğini 
işaret etmektedir. Türkiye’de maden atıkları ve suların kimya-
sını birbirleri ile entegre ederek farklı bilimler arası çalışmaları 
en iyi yöneten, mevzuata uygun olarak asit maden drenajı ve 
metal liçi çalışması kapsamında madencilik sektörüne yol gös-
teren tek şirket MİTTO’dur. 

MİTTO, maden atıklarının yönetimini, yer altı ve yüzey sula-
rının kimyası ile entegre ederek asit maden drenajı ve metal 
liçi çalışmalarını, maden atığının jeokimyasal karakterizasyonu 
için mineral-su etkileşimini kontrol eden faktörleri açıklığa  Cihan AratmanCihan Aratman
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kavuşturarak maden planlamasına yön vermektedir. Maden 
drenaj kalitesini yorumlamada uluslararası alanda kabul gören 
en iyi yol, asit üretme ve metal salınım kaynağını en iyi anla-
mak için birincil ve ikincil mineral türlerini tayin etmektir (Price, 
2009; INAP 2009). Maden atıkları, sülfit ve ikincil minerallerden 
oluşmaktadır. Bu mineraller su ve havaya maruz kaldığında 
asit üretimi meydana gelip, sülfit minerallerin türleşmesine 
ve ikincil minerallerin oluşmasına yol açmaktadır. İkincil sülfat 
mineralleri, ağır metalleri çok sevdiği için bünyelerine bu me-
talleri kolaylıkla alırlar. Piritik sülfür miktarı az olsa bile sülfat 
mineralleri oksidasyon ve redüksiyon koşulları altında çözü-
nüp, çevreye ağır metalleri kolaylıkla yaymaktadır. Bu salınan 
ağır metaller, yüzey veya yer altı sularına karıştıklarında farklı 
bileşimli mineraller olarak ortaya çıkar. Yüzey veya yer altı su-
ları ile maden atıklarından gelen süzüntü sularının karışması 
sonucunda ağır metal konsantrasyonları ya azalır ya da artar. 
Metal konsantrasyonunda meydana gelen değişimler, kav-
ramsal jeokimyasal model ile gösterilir. Bu modelin, maden-
cilik faaliyetinin gerçekleştiği jeolojik model ile uyumlu olarak 

oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan, jeolojik model 
üzerinde yapılan örnekleme stratejisi, jeokimyasal modelin yo-
rumlanmasına kolaylık sağlamaktadır. 

Laboratuvardan elde edilen sonuçlar ile yüzey ve yer altı suları 
için su kalite tahmini yapılmaktadır. Su kalitesinde meydana 
gelen değişimler, birincil ve ikincil minerallerin pH ile ilişkili asit 
üretme ve nötralizasyon potansiyellerine, oksidasyon-redüksi-
yon potansiyeline (ORP), çözünmüş oksijen değerine, alkalini-
te, elektriksel iletkenlik, çözünmüş metal konsantrasyonlarına 
bağlıdır. Bu faktörler dikkate alınarak maden atık veya pasa 
yönetim planı MİTTO tarafından oluşturulmakta olup pasa 
yönetimini gerçekleştirmek için arazi koşulları altında yerinde 
varil testi tasarımı ve düzeneğine ilişkin çalışmayı, Türkiye’de 
ilk defa Çanakkale’de yer alan Lapseki sahasında uygulamaya 
geçirilmiştir. Bu yöntemde, varillerin içerisine maden atıkları 
ile nötralize edici maddeler (kireçtaşı, agrega, asit üretmeyen 
pasa) belli miktarda koyulur ve varillerdeki birimleri yıkayarak 
süzülen suların zamana dayalı kimyasal parametre değişimleri 
izlenir. 

Böylelikle yer bilimleri konusunda yetkilendirilmiş ilk kurumsal 
danışmanlık firması olan MİTTO, ülkemizin en önemli çevre so-
runlarından biri olan asit maden drenajı ve metal liçine ilişkin 
sürdürülebilir, şeffaf ve sorunsuz bir madencilik ortamı sağ-
lamak için gerekli önlemleri almanın yanı sıra maden arama, 
kapatma ve izlenmesine kadar olan tüm süreçlerde ulusal ve 
uluslararası standartlar göz önüne alınarak optimum düzeyde 
mühendislik çözümleri ile yatırımcılarına doğru hizmeti vere-
rek çalışmalarına emin adımlarla devam etmektedir.
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