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Geçmişten günümüze insanlık tarihi 
boyunca maden ve su, insan hayatı ve 
sağlığı ile biyolojik hayatın devamlılığı 
için büyük öneme sahiptir. Bu neden-
le dünya genelinde göl, nehir, kaynak, 
kuyu ve akifer gibi içme suyu temini için 
kullanılan su kaynaklarının korunması 
insanlar için hayati önem taşımaktadır. 

Maden çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en temel konu 
madencilik faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin belirlenme-
sidir. Bu kapsamda ortaya çıkabilecek en önemli çevre sorunu 
madencilik faaliyetlerinin su kaynakları üzerinde yaratabileceği 
olumsuz etkilerdir. Dikkatsizce yapılacak madencilik faaliyetleri 
sonucu oluşabilecek olumsuz etkilerin meydana gelmemesi için 
detaylı hidrojeolojik araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Yapılacak hidrojeolojik çalışmaların ilk adımı hidrosensus çalışma-
larıdır. Hidrosensus çalışmaları sonucu su noktaları tespit edilerek, 
bu noktaların kullanım amaçları, miktarları ve birbirleri ile olan iliş-
kileri kurularak beslenim ve boşalım yerleri belirlenmektedir. Tespit 
edilen su kaynaklarından işletme dönemi öncesi, işletme dönemi 
ve sonrasında gerçekleştirilen izleme çalışmaları sonucu madencilik 
faaliyetlerinin su kaynaklarına etkisi izlenmektedir. Açılan gözlem 
kuyularında gerçekleştirilen pompa testleri sonucu hidrojeolojik 
parametreler belirlenerek akifer karakteristikleri belirlenmektedir. 

Yapılan bu araştırmalar kavramsal model çalışmalarına alt-
lık oluşturmaktadır. Kavramsal model, sahanın hidrojeolojik 
özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için oluşturulan genelleş-
tirilmiş şekildir. Kavramsal modelin temeli akiferler arası ilişki-
leri belirlemektedir. Arazi çalışmaları sonucu toplanan veriler 
proje ünitelerinin konumuna göre değerlendirilerek bölgenin 
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hidrojeolojik yapısı ortaya konmaktadır. Kavramsal model yeni 
eklenecek veriler ve değerlendirmeler sonucu güncellenerek 
nümerik modele altlık oluşturmaktadır.

Hidrojeolojik çalışmalar içerisinde en önemli noktalardan biri 
su bütçesi hesaplamalarıdır. Oluşturulan su bütçesinin temel 
noktası yer altı suyuna sızan su miktarını belirlemektir. Bu kap-
samda oluşturulan bütçenin denetlenmesi için akım gözlem 
istasyonları kurularak yüzey akışına geçen su miktarı hesaplan-
malı ve bütçeden çıkan sonuca göre kalibre edilmelidir. 

Maden işletme faaliyetleri sonucu çevredeki su kaynaklarının et-
kilenip etkilenmeyeceği oluşturulan nümerik modele göre değer-
lendirilmektedir. Gerçekleştirilen susuzlaştırma faaliyetleri sonucu 
su kaynaklarının etkilenme durumunu görmek için nümerik mo-
delin kalibrasyonun en az %85 olmasıyla birlikte model üzerinden 
çalışmalar yapılarak oluşturulmaktadır. Model verileri sonucunda 
susuzlaştırma faaliyetleri için ne kadar su çekilmesi gerektiği he-
saplanmakta olup, susuzlaştırma için açılacak kuyu yerleri ve di-
key–yatay kuyu olma durumları model senaryolarında denenerek 
optimum sonuç elde edilmeye çalışılmaktadır. Oluşan bu düşüm 
sonucu yer altı suyunda düşüm konisi oluşarak çevresinde bulu-
nan su noktalarını etkileyebilmektedir. İşte bu kapsamda maden-
cilik faaliyetlerinin çevrede bulunan su kaynaklarına potansiyel 
etkisi ortaya konabilmektedir. Ayrıca olası bir kirlilik durumunda 
oluşan kirliliğin yıllara göre yayılımı ve yoğunluk miktarı da oluş-
turulan kirletici taşınım modeliyle ortaya konabilmekte olup ope-
rasyon sonunda statik seviyeye gelecek olan suyun taşınarak etki 
alanında bulunan yüzey suyu ve yer altı suyuna etkilerini tahmin 
edip çözüm önerileri üretmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Yukarıda bahsedilen tüm çalışmalar madencilik faaliyetlerinin 
su kaynakları üzerindeki fiziksel ve kimyasal etkilerinin orta-
ya konması için yapılan çalışmaların genel durumunu ortaya 
koymaktadır. 15 yıllık tecrübesiyle MİTTO Danışmanlık, hidro-
sensus çalışmalarından başlayarak potansiyel etkinin ortaya 
konması sürecine kadar olan bütün bu çalışmaları en kapsamlı 
şekilde ve alanında uzman kadrosuyla birlikte sürdürmektedir. 

Ulusal, özel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşu olan YERMAM’ın açılımı; Yerbilimleri, Maden ve Meta-
lurji Profesyonelleri Birliği’dir. YERMAM, profesyonelleri bir araya 
getirmek, yüksek standartlarda mesleki faaliyet göstermek ve 
yatırımların doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı 
sağlamak amacıyla kurulan bir kuruluştur. YERMAM kurumsal 
üyeliği bulunan MİTTO Danışmanlık, madencilik faaliyetlerinin 
gelişimine ışık tutan ve sürekli gelişmeye odaklanan yapısıyla 
madencilik sektöründe bir numara olmaya devam etmektedir. 
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