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1. PROJENİN AMACI 

 
Bu çalışmada, Niğde İli Ulukışla İlçesi Tekpeköy’de Gümüştaş Madencilik ve 

Ticaret A.Ş. ye ait ruhsat sahası içerisindeki yapılan cevher zenginleştirme tesisin 

faaliyetlerine yönelik olarak jeolojik ve hidrojeolojik etütlerinin yapılması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda; 

1. Havzaya ait hidrolojik bilanço hazırlanmış 

2. Proje alanında yer alan akarsular, kaynaklar, göller, sondaj kuyuları ve 

yeraltısuyu taşıyan formasyonlar belirlenerek hidrojeolojik özellikler ortaya konulmuş 

3. Sahadan alınan su örneklerinin kimyasal analiz sonuçlarına göre 

hidrojeokimyasal özellikler belirlenmiş 

4. Sahada jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmiş  

5. Cevher zenginleştirme tesisinin faaliyetleri kapsamında meydana 

gelebilecek çevresel etkiler değerlendirilmiştir. 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 
Proje alanı, Niğde ilinin 45 km güneybatısında, Ulukışla ilçesinin 12 km 

kuzeybatısında ve Tepeköy’ün 550 m kuzeydoğusunda yer almakta ve 1/25000 ölçekli 

Niğde M32-c3 paftası içerisinde bulunmaktadır. Proje sahasına ait yer bulduru haritası 

Şekil 1’de verilmektedir.  

Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. tarafından proje sahasında yürütülen 

cevher zenginleştirme faaliyetleri kapsamında bölgenin Hidrojeolojik Raporunun 

hazırlanması gerekliliği nedeni ile bu rapor sunulmaktadır. Gümüştaş Madencilik ve 

Ticaret A.Ş. tarafından Niğde ili Ulukışla ilçesi Tepeköy’de yapılan madencilik 

faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan bu Hidrojeolojik Raporda madencilik ve cevher 

zenginleştirme faaliyetleri kısaca tanıtılmış, bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik yapısı 

ortaya konulmuş, yeraltısu tablası haritası hazırlanmış, madencilik faaliyetlerinin yeraltı 

ve yerüstü sularına olası etkileri belirlenmiş ve çevresel etkiler değerlendirilmiştir. 

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisinde zenginleştirilmesi planlanan cevher, 

Niğde ili, Ulukışla ilçesi, Madenköy sahasından çıkarılmaktadır. Gümüştaş Madencilik 

ve Ticaret A.Ş. tarafından Madenköy sahasında yürütülen madencilik faaliyetleri için, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 

İR 541 ve İR 64789 Nolu Ruhsat Sahaları işletme izni bulunmaktadır.  
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Madenköy’de yürütülen madencilik tarihi oldukça eskilere dayanmakta olup 

Roma, Bizans, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti zamanından kalma ocaklar 

mevcuttur.  Bölgede yeraltı işletme yöntemi ile yürütülen madencilik faaliyetleri 

kapsamında altın, gümüş, kurşun, çinko ve madeni çıkartılmaktadır. Gümüştaş 

Madencilik ve Ticaret A.Ş. tarafından proje sahasından ekonomik miktarda çıkartılan 

maden, sahaya yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Tepeköy’deki işleme tesisinde 

işlenmektedir. Proje sahasında bulunan galerilerde maden, hidrolik deliciler ve bu 

delicilere yerleştirilen patlayıcıların patlatılması yöntemiyle çıkartılmaktadır. Kırma ve 

patlatma sonrası açığa çıkan maden yeraltı traktörleri ve taşıyıcı araçları ile galeri 

dışına taşınmakta, buradan kamyonlar ile stok alanına götürülmektedir. Stok alanında 

biriken maden, kamyon ve tırlar ile Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi’ne 

getirilmektedir.  

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi ve yakın çevresinde okul, hastane, yurt, 

kreş vb. hassas yerleşim yerleri bulunmamaktadır. Tesisin 550 m kuzeydoğusunda 

Tepeköy yer almaktadır. Ayrıca proje sahasının; kullanma kabiliyet sınıfı ve şimdiki 

kullanma durumu ile Sanayi, Rekreasyon Alanı, Doğal Tabiat Alanları, Milli Park 

Alanları, Yabani Hayvan Üretim Alanları, Su Kaynakları ve Turizm Alanları Sınırları 

içerisinde kalmadığı belirlenmiştir.  

 

3. PROJE ALANI VE ÇEVRESİNİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

 
Niğde-Ulukışla, İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölümünde bulunmaktadır. 

İlçenin yüzölçümü 1502 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 1427 m dir. İlçe 34-30-16 

Doğu Boylamı, 36-58.5 kuzey Enlemi arasında bulunmaktadır. İlçe Doğuda Adana 

(Pozantı), Güneyde Mersin (Tarsus), Batıda Konya (Ereğli), Kuzeyde Niğde (Bor-

Çamardı) ile çevrilidir. 

Proje alanı Niğde il merkezinin 45 km güneybatısında, Ulukışla ilçesinin 12 km 

kuzeybatısında ve en yakın yerleşim birim olan Tepeköy’ ün 550 m kuzeydoğusunda 

yer almaktadır. Çalışma alanı 1/25.000 ölçekli M32-c3 paftası içerisinde bulunmaktadır 

(Şekil 1). Proje sahasına ulaşım Adana-Aksaray otoyolundan sağlanmaktadır. Her 

mevsim ulaşım mümkündür. 

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi cevher hazırlama ve zenginleştirme 

üniteleri ile Madenköy’den getirilen cevher işlenmekte ve çeşitli prosesler sonucunda 

altın ve gümüş üretimi gerçekleştirilmektedir.  Tepeköy Cevher Zenginleştirme 



4 
 

Tesisi’nde zenginleştirme işlemleri tank liçi prosesi ile yürütülmektedir.  Söz konusu 

işletme aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır.    

• Kırma/Eleme ünitesi 

• Öğütme, Yoğunlaştırma Ünitesi 

• Sıcak Kireç Ön İşlem Ünitesi 

• Liç ve Yıkama Ünitesi 

• Merill Crowe 

• Proses atıkları arıtma sistemi (detox ünitesi) 

• Atık Depolama Tesisi (ADT) 

• Yardımcı Üniteler (Kimyasal Hazırlama, Co-jeneratör, Atölye, 

Laboratuvar vb.)  

 

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi proje alanında cevher stok sahası, 

bitkisel toprak depolama sahası, cevher hazırlama ve zenginleştirme üniteleri, Detox 

(INCO-SO2 ve Hava) ünitesi, atık depolama tesisi (ADT), kojenerasyon tesisi, su temin 

sistemi, evsel atık su arıtma sistemi, idari, yüklenici ve teknik hizmetler binaları 

bulunmaktadır.  
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Şekil 1. Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi ve çevresinin uydu görüntüsü 

Tepeköy Cevher 
Zenginleştirme Tesisi  
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İklim tipik İç Anadolu bozkır iklimidir. Yazlar serin ve kurak, kışlar soğuk ve kar 

yağışlıdır. Yağış yoğunluğu ilkbahar mevsimine kayar. Bitki örtüsü step (Bozkır) dır. 

1185264.25 hektarlık genel ormanlık saha bulunmaktadır. Niğde ili genelinde halkın 

temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Yamaçlarda bağcılık, sulanabilen 

alanlarda başta elma, kiraz, armut, patates, lahana vb. olmak üzere meyvecilik ve 

sebzecilik yapılır. Ortalama nemlilik oranı 62,2 açık günler sayısı 128, kapalı günler 

sayısı 237 dir. Ortalama yağış miktarı 28,23 mm, karlı günler sayısı 57'dir.  

Hakim rüzgar; kış gününde keşişleme (Güneydoğu), yaz günlerinde batı 

rüzgarıdır. Çevre dağlarının ormansız oluşu nedeni ile karların erimesi ve bahar 

yağmurlarına bağlı olarak taşkın olayları yoğunlaşır. Kış yağışlarının büyük bir bölümü 

kar yağışı şeklinde gerçekleşmektedir ve yüksek kotlarda kar örtüsü yaz aylarında dahi 

kalmaktadır. 

Proje sahasının da içinde bulunduğu Ulukışla ilçesinde topoğrafik koşulların el 

verdiği ölçüde tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü, bunun yanı sıra madencilik 

faaliyetlerinin ekonomik olarak üst sıralarda yer aldığı belirtilmektedir.   

 

4. PROJE SAHASI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ  

 
4.1 . Bölgesel Jeoloji 

Proje alanı, 1/25.000 ölçekli Karaman M32-c3 topoğrafik paftasında, Ulukışla-

Çamardı havzasının güneyinde, Bolkardağları kuzeyi ile Ecemiş koridoru batısında 

kalan bölgede yer almaktadır.  İnceleme alanı ve çevresinin bölgesel jeolojisi Tersiyer 

öncesinde oluşmuş Niğde Metamorfik Birimi, Aladağ Napları, ve Bolkardağ Birimi ile 

Geç Kretase-Tersiyer yaşlı kısmen post-tektonik birimlerden oluşmaktadır.   

Paleozoik-Mesozoyik yaşlı Niğde Metamorfik Birimi yüksek sıcaklık-ortaç 

basınç koşullarında metamorfizmaya uğramış ve magmatik kayaçlar tarafından 

kesilmiş kırıntılı ve karbonat kökenli kayaçlardan oluşmaktadır. Aladağ Napları tektonik 

dilimler halinde bölgeye yerleşmiş Geç Triyas-Erken Kretase karbonat kayaçları, 

ofiyolitik melanj ve ofiyolitik naplardan oluşmaktadır.  Bolkardağ Birimi ise Triyas yaşlı 

çökeller ile Kretase yaşlı ofiyolitlerden meydana gelmektedir (Ketin, 1966). 
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4.1.1 Proje Alanının Jeolojisi 

Proje alanı ve yakın çevresinde Oktay (1982) tarafından tanımlanan 

Bohçadikmen Grubu’na ait Neojen yaşlı kayaçlar ile Kuvaterner yaşlı birimler 

yüzeylenme vermektedir (Şekil 2). 

Kızılbayır Formasyonu: Üst Miyosen yaşlı birim kaba taneli ve çapraz 

tabakalanmalı kumtaşı, çakıltaşı ve çakıllı kiltaşından oluşmaktadır.  

Katrandedetepe Formasyonu: Genel olarak gölsel kiltaşı, marn, şeyl ve 

kireçtaşından oluşan birimin yaşı Üst Miyosen olarak tanımlanmıştır. 

Beştepeler Formasyonu: Birim proje sahasında ince katmanlı çamurtaşı-marn 

aratabakalı ve karbonat çimentolu kumtaşı ile temsil edilmektedir. Birimin üst 

seviyelerinde kalınlığı yer yer 8 metreye ulaşabilen gevşek çimentolu ve yuvarlak 

çakıllardan oluşan çakıltaşı yer almaktadır. 

Alüvyon: Proje alanında en genç birimler Kuvaterner yaşlı taraça, yamaç 

molozu ve alüvyonlar şeklinde yüzeylenme vermektedir. Taraça, çimentolanmamış ve 

kötü boylanmalı çakıllardan oluşmaktadır.  Yamaç molozu, fiziksel ayrışmanın etkili 

olduğu, topoğrafik yükseltilerden aşağıya dökülen veya yerinde ayrışma ile oluşan 

kaya parçalarından oluşmaktadır.  Çakılları kötü boylanmış, köşeli ve düzensizdirler. 

Alüvyonlar ise proje alanında Karabilal ve Kurt dere yatakları boyunca yaygın olarak 

izlenmekte ve iyi yuvarlaklaşmış blok, çakıl, kum ve silt boyutundaki malzemelerden 

oluşmaktadır.    

Proje alanına ait genel jeoloji haritası Şekil 2’de verilmektedir.  
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Şekil 2. Çalışma alanını ve çevresinin genel jeoloji haritası 
 

5.PROJE SAHASI VE ÇEVRESİNİN HİDROLOJİK VE HİDROJEOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ 

 
5.1.Su Noktaları 

Bu bölümde Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi faaliyet alanında hidrolojik 

ve hidrojeolojik özellikler tanımlanacaktır. Proje alanında sürekli ve mevsimsel akış 

gösteren akarsular, kaynaklar, göller, sondaj kuyuları ve yeraltısuyu taşıyan 

formasyonlar tanımlanacaktır.  

 

5.1.1. Akarsular 

Proje alanı ve çevresinde sürekli akış gösteren akarsu bulunmamakla birlikte 

mevsimlik akış gösteren Karabilal Deresi ve Kurt Deresi bulunmaktadır. Arazi 

gözlemlerinden elde edilen veriler ışığında, Karabilal Deresi ve Kurt Deresi’nin yalnızca 

ilkbahar aylarında sürekli akış gösterdiği, mayıs-haziran ayından sonra kurumaya 

başladığı ve yağışlı mevsim başlayıncaya kadar kuru kaldığı belirlenmiştir.   

 

5.1.2. Kaynaklar 

Proje alanında bulunan kaynaklar aşağıda sıralanmaktadır:  
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Karabilal Pınarı: Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi’nin yaklaşık 500 m 

kuzeydoğusunda yüzeye çıkan kaynak içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak 

için kullanılmaktadır. 

 

5.1.3. Sondaj Kuyuları 

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi’nde hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal 

çalışmaların yürütülmesi için 2010 yılında sondaj kuyuları açılmıştır. Kuyuların derinliği 

16-77 m arasında değişmektedir.  

 

5.1.4. Yeraltısuyu Taşıyan Formasyonlar 

Kayaçların hidrojeolojik özellikleri gözeneklilik ve geçirimlilikleri ile 

tanımlanabilir. Gözeneklilik, kayacın depolama fonksiyonunu; geçirimlik ise iletme 

fonksiyonunu kapsamaktadır. Hem depolama ve hem de iletebilme özelliğine sahip 

olan ve ekonomik derecede yeraltı suyu taşıyan kayaçlar için akifer tanımı 

yapılmaktadır. Akiferlerin önemli özelliklerinden biri olarak depolama fonksiyonu 

kayaçlar içinde bulunan boşluklarla sağlanmaktadır.  

Gözeneklilik ve geçirimlilik özellikleri göz önüne alındığında, en önemli akiferler 

çakıl ve kum yataklarında, alüvyon konilerinde, sahil sedimanlarında ve bazı koşullarda 

magmatik ve metamorfik kayaçlarda oluşmaktadır. Kumtaşı ve çakıltaşı sıkışma ve 

çimentolanma derecelerine göre; kireçtaşları ise içerdikleri erime boşluklarının dağılımı 

ve hacmi ile ele alınmaktadır. Sık eklem ve çatlaklarla kat edilmiş magmatik ve 

metamorfik kayaçlar yer yer zengin akifer türleri oluşturabilmektedir. Metamorfik 

kayaçlar, mermerler dışında, genellikle iyi akifer oluşturmazlar. 

Proje sahasında yeraltısuyu taşıyan birimler 3 ayrı hidrojeolojik sistemde 

tanımlanmaktadır. Bu birimler aşağıda belirtilmektedir. 

 

Alüvyonlar: Proje sahası ve yakın çevresinde yer alan Karabilal Deresi ve Kurt 

Deresi ile diğer kuru dere yataklarında yaygın bir şekilde yeraltısuyu bulunmaktadır.     

 

Siltli kiltaşı Birimi: Proje sahasında temel örtü birimi olan siltli kiltaşı, yüzeyden 

itibaren 0,6 – 2 m arasında değişen kalınlıkta bozunmuş zona sahip olup, daha 

sonrasında kalınlığı 20 m ile 35 m arasında değişen, masif yapıya sahiptir. Birim bu 

özellikleri ile hidrojelojik açıdan geçirimsiz özelliğe sahiptir. Fakat birim içerisinde 

mercekler şeklinde fakat birbiriyle bağlantısız, iletimliliği nispeten yüksek çakıltaşı 
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birimi bulunmaktadır.  Bu merceksi yapı birime hidrojeolojik açıdan az geçirimli özellik 

kazandırmaktadır. Siltli kiltaşı içerisinde bulunan çakıltaşı seviyelerinde 

gerçekleştirilen pompa testi sonuçlarına göre ise çakıltaşının Permeabilite Katsayısı 

(hidrolik iletkenlik değeri) 3.5x10-5 m/s ile 4x10-5 m/s arasında değiştiği belirlenmiştir.     

 

Kum bantlı Kiltaşı Birimi: Proje sahasında taban birimi oluşturan kayaçlar, 

ince kum bantlı kiltaşından meydana gelmiştir.  Birim içerisinde yer yer su ileten kırık 

çatlak sistemleri bulunmaktadır. Formasyon hidrojeolojik açıdan az geçirimli olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Proje alanı hidrolojik açıdan değerlendirildiğinde, inceleme alanını çevreleyen 

dağlara yağan kar ilkbaharda eriyerek yeraltına süzülmekte ve ayrıca ilkbahar ve 

sonbaharda yağan yağmur suları da yine yeraltına süzülerek yeraltı suyunu 

oluşturmaktadır. Yeraltısuyu alüvyon birimlerinde ve siltli kiltaşı biriminin içerisinde yer 

alan çakıltaşı merceklerinde depolanmaktadır. Ayrıca yeraltına süzülen sular dere 

yataklarına yakın kotlarda kaynak boşalımı şeklinde yeryüzüne ulaşmakta ve erime 

mevsiminde de yüzeysel akışa geçerek mevsimsel akan dereleri oluşturmaktadır. 

Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi Ve Adt Kapasite Artırımı Projesi Nihai 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ndan elde edilen Yeraltısuyu (YAS) Seviyeleri ve 

Akım Yönü haritasına göre proje sahasında yeraltısuyu akım yönü kuzeydoğuya 

doğrudur (Şekil 3).  
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Şekil 3. Proje alanına ait yeraltısuyu tablası haritası  

 

5.2.Hidroloji 

Su bütçesi, bir bölgedeki toplam su kaynaklarının belirlenmesi, su ihtiyaçlarının 

karşılaştırılması, bunların günümüz ve gelecekteki dengelerinin kurulmasıdır. 

Herhangi bir hidrolojik sistem için oluşturulan su bütçesi denklemi; belirli bir 

zaman içerisinde sisteme giren ve sistemden ayrılan tüm akımları ve sistemde 

depolanan su miktarını hesaba katmaktadır.  

Hidrojeolojik çalışmalar için önemli olan su bütçesi hesaplamaları aşağıdaki 

çalışmalarda kullanılmaktadır:  

•Rezervuarın su bütçesinin hesaplanması maksadıyla, rezervuarın beslenim ve 

boşalım miktarları belirlenmektedir.  

•Havzada yer alan mevcut hidromorfolojik yapıların su kalitesi ve su bütçesine 

olan etkileri tespit edilmektedir.  

•Su kaynaklarının yenilenme süresi değerleri ve havzanın kirlilik haritasının 

oluşturulması sürecinde değerlendirilmektedir.  

•Havza yeraltı ve yerüstü sularının potansiyel ve talebine ilişkin veriler 

değerlendirilerek sektörel su tahsis planları hazırlanmaktadır. 

•Havza bazlı Sektörel Su Tahsisi Planı çalışmaları dahilinde havzanın hidrolojik 

profili çıkarılarak, elde edilen verilerle gelecek yıllar için havzanın hidrolojik bütçe 
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simulasyonu, kuraklık simulasyonu, kıtlık simulasyonu yapılacak, sektörel yatırımların 

doğru yapılanması ve yönlenmesi sağlanır. 

Bulutlar 10µ-30µ boyutundaki su zerreciklerinden oluşur. Bu zerreciklerin 

yaklaşık 106 tanesi bir araya geldiğinde oluşan damla havanın kaldırma kuvvetiyle 

kaldıramayacağı büyüklüktedir. Bu damla yağmur damlası şeklinde yeryüzüne düşer. 

Buna yağış denir. Yağış katı (kar, dolu, çiğ), sıvı (yağmur) ve gaz (buhar) halinde 3 

şekilde yağar. Yeryüzüne düşen yağış hem yüzey hem de yeraltısularının kaynağını 

oluşturmaktadır.  

Bir havzaya düşen ortalama yağış miktarı havzada ve yan havzalardaki 

istasyonlardan yararlanılarak hesaplanmaktadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ulukışla Meteoroloji İstasyonu’ndan alınan 20 

yıllık (2000-2019) rasatların ortalamasına göre; ortalama toplam yıllık yağış 338,8 mm, 

yıllık ortalama sıcaklık ise 10,4 oC’dir (Tablo 1). Şekil 4 ve Şekil 5’te sıcaklık ve yağış 

değerlerinin aylara göre değişimi görülmektedir. Tablo 1’deki veriler kullanılarak 

Thorntwhaite (1948) Yöntemi ile hazırlanan hidrolojik bilanço Tablo 2’de verilmektedir. 

 
Tablo 1. Ulukışla İlçesi'nin yağış ve sıcaklık değerleri (2000-2019) 

 

 

 

Şekil 4. Yıllık toplam yağış verilerinin aylara göre değişimi 
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Sıcaklık 
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1.2 0.7 4.8 9.3 13.7 18.3 22.2 22.1 17.5 11.6 5.5 0.9 10.4 

Yağış 
(mm) 

29,8 27 36,3 46,1 48,4 29,4 9,7 5,2 16,3 24,9 32,8 32,9 338,8 
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Şekil 5. Yıllık ortalama sıcaklık verilerinin aylara göre değişimi 
 

Bir bölgede terleme ve buharlaşma yolu ile meydana gelen toplam su 

kayıplarına evapotranspirasyon kayıpları denir. Evapotranspirasyon kayıpları Bir 

bölgede terleme ve buharlaşma yolu ile meydana gelen toplam su kayıplarına 

evapotranspirasyon kayıpları denir. Evapotranspirasyon kayıpları potansiyel ve gerçek 

olmak üzere ikiye ayrılır. Her zaman yeterli zemin nemi bulunduğunda meydana gelen 

kayba potansiyel evapotranspirasyon, yeterli su olmadığı zaman yani bölgedeki 

mevcut su koşullarında meydana gelen kayıplara ise gerçek evapotranspirasyon 

kayıpları denir. 

Bir bölgedeki aylık gerçek buharlaşma-terleme miktarları aylar için potansiyel 

buharlaşma-terleme miktarları (Up) ve yağış yükseklikleri bilindiği zaman zemin nemi 

biriktirme sistemine su dengesini uygulayarak aşağıdaki adımlarla bulunabilir: Gerçek 

buharlaşma-terleme değeri hesaplanmış olup aylık gerçek buharlaşma değerleri Tablo 

2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Ulukışla İlçesi Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılarak Thorntwhaite 
yöntemine göre hazırlanan hidrolojik bilanço 

 

 Mar. Nis. May. Haz. Tem. Ağ. Ey. Ek. Kas. Ar. Oc. Şub. Yıllık 

Ortalama 
Yağış (mm) 

36,3 46,1 48,4 29,4 9,7 5,2 16,3 24,9 32,8 32,9 29,8 27 338,8 

Pot. Buh. 
Ter. (Up) 
(mm) 

17,5 44,5 82,2 120,7 157,7 145,6 94,8 50,7 16,6 1,5 0 1,2  

Rezerv 
Değişimi 

- - 33,8 66,2 - - - - 16,2 31,4 29,8 22,6  

Fay. Su. 
Rezervi 

100 100 66,2 0 0 0 0 0 16,2 47,6 77,4 100  

Gerçek 
Buh.Ter. 
(Ug) (mm) 

17,5 44,5 82,2 95,6 9,7 5,2 16,3 24,9 16,6 1,5 0 1,2 315,2 

Açık - - - 25,1 148 140,4 78,5 25,8 - - - - 417,8 

Fazla Su 18,8 1,6 - - - - - - - - - 3,2 23,6 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yıllık potansiyel buharlaşma 315,2 mm’dir, kasım, 

aralık, ocak, şubat, mart ve nisan aylarında aylık yağış değerleri potansiyel 

buharlaşma-terleme değerlerinden yüksektir. Şubat, mart ve nisan aylarında su fazlası 

görülmektedir. Yağış fazlası toprağın su rezervine eklenmektedir. Haziran, temmuz, 

ağustos, eylül ve ekim aylarında ise su noksanı bulunmaktadır ve toplam su eksiği 

417,8 mm’dir.  

 

6.HİDROJEOKİMYA 

 
Proje sahasında, yeraltısuyu ve yüzey sularının hidrokimyasal özelliklerinin ve 

su kalitesinin belirlenmesi amacı ile, sahada açılmış bulunan gözlem kuyularından, 

kaynak sularından ve yüzey sularından örnekler alınarak analizleri yapılmıştır. 

Analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.01.2020 tarihinde toplam 9 

noktadan alınmıştır. Örnekler üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre 

Referans Laboratuvarı’nda kaynak analizi /kimlik tespiti için analizler yapılmıştır. Su 

örnekleri üzerinde Arsenik, Askıda Katı Madde, Bakır, Cıva, Çinko, Demir, İletkenlik, 

Kadmiyum, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Klorür, Krom, Kurşun, Nikel, pH, Serbest 

Siyanür, Sülfat, Sülfür, Toplam Siyanür ve WAD Siyanür parametrelerinin analizi 

gerçekleştirilmiştir.  
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Su örnekleme noktalarının haritadaki konumu Şekil 6 ve Şekil 7’de 

verilmektedir. Su örneklerine ait fiziksel özellikler ve anyon-katyon, iz element analiz 

sonuçları Tablo 3’te verilmektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6. Su örnekleme noktalarının haritadaki konumu 
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Şekil 7. Gözlem kuyularının uydu görünümü 

1
6
 



 
 

1
7
 

Tablo 3. Su örneklerine ait fiziksel özellikler ve anyon-katyon, iz element içerikleri (13.01.2020 tarihli Çevre Referans Laboratuvarı 
tarafından yapılan analiz sonuçları) 

  

Örnek 
No 

Örnek 
Türü 

As 
(mg/l) 

Cu 
(mg/l) 

Hg 
(mg/l) 

Zn 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

EC 
(µS/cm) 

Cd 
(mg/l) 

Cl 
(mg/l) 

Cr 
(mg/l) 

Pb 
(mg/l) 

Ni 
(mg/l) 

pH 
Serbest 

CN 
(mg/l) 

SO4 
(mg/l) 

Toplam 
CN 

(mg/l) 

8S Kuyu <0,005  0,01 0,00029 35,4 0,03 2280 <0,001 128 <0,003 0,01 0 7,86 0,06 454 0,104 

7D Kuyu <0,005  0,03 0,00021 3194 0,04 12140 0 109 <0,003 0,01 0,01 5,7 0,24 1202 0,326 

6S Kuyu <0,005  0,02 0,001 20,9 0,05 3270 <0,001 293 <0,003 <0,004 0 7,94 0,39 457 0,47 

3D Kuyu <0,005  0,01 0,00026 17 0,03 1890 <0,001 53,7 0 <0,004 0 8,23 0,02 1107 0,13 

Sızıntı 
Kaynak 
Suyu 

<0,005  0,11 0,00058 17,8 0,07 4230 <0,001 114 <0,003 0,01 0,02 7,9 
0,31 277 0,88 

Hakkı 
Şen 

Kaynak 
Suyu 

<0,005  0,01 0,00043 16,2 0,02 3180 <0,001 92,5 <0,003 0,02 0 7,99 
<0,01 2283 0,1 

ADT 
Yüzey 
Suyu 

0,25 27,5 0,02689 15,9 0,1 20800 0,01 335 <0,003 0,04 1,27 8,92 
0,36 8618 0,41 

Padok-
1 

Yüzey 
Suyu 

0,03 28,3 0,00206 45,2 0,03 22500 0,05 216 <0,003 0,04 1,29 8,36 
0,63 10707 0,85 

Padok-
2 

Yüzey 
Suyu 

0,03 6,43 0,00211 102 0,25 23800 0,16 223 0 0,03 1,89 7,31 
0,6 10351 1,27 
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Normal koşullarda herhangi bir proje sahasında gözlem kuyularında kirlilik 

ortaya çıktığında, bu kirliliğin atık barajından kaynaklandığı düşünülür. Ancak, 

13.01.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Referans 

Laboratuvarı’nda yapılan kaynak analizi /kimlik tespiti analiz sonuçlarına göre; atık 

havuzlarından alınan numunelerin gözlem kuyuları ve sızıntı sularından alınan 

numuneler ile benzer özellikte ve uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca tüm gözlem 

kuyularından alınan sular ile tesis içi sızıntı suyu numunesi (tesis içerisi tel çit kenarı) 

ve tesis dışı sızıntı suyu numunesinin benzer özellikte ve uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

13.01.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Referans 

Laboratuvarı’nda yapılan kaynak analizi /kimlik tespiti analizine göre atık 

havuzlarından alınan numunelerin gözlem kuyuları ve sızıntı sularından alınan 

numuneler ile uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda proje sahasında yer alan 

gözlem kuyularındaki kirliliğin beslenme alanında yer alan TMW-7D gözlem 

kuyusundan kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır. Tesis içerisinde gerekli 

alanlarda yapılan Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü ile yapılan izolasyon 

uygulamaları ve 10 cm kalınlığına beton dökümü ile muhtemel tüm kirliliğin önüne 

geçeceği görüş ve kanaatine varılmıştır  

Proje alanında yeraltısuyu akım yönünün güneybatıdan kuzeydoğuya doğru 

gerçekleştiği göz önüne alındığında (Şekil 3) TMW-7D kuyusu ile diğer gözlem 

kuyularının suları, tesis içi sızıntı suyu (tesis içerisi tel çit kenarı) ve tesis dışı sızıntı 

suyu benzerliğinin jeolojik tabakalar arasındaki sızıntı suyundan olduğu 

düşünülmektedir. Çünkü TMW-7D kuyusu yeraltsuyu tablası haritasına göre beslenme 

alanında bulunmakta ve yeraltısuyu akımı bu kuyudan diğer gözlem kuyularına ve 

yüzey sızıntı sularına doğru sızıntı yoluyla gerçekleşmektedir. Bunun sonucu olarak ta 

TMW-7D kuyusu bölgesindeki yeraltısuyu sızıntılarının yeraltısuyu akım yönünü takip 

ederek diğer kuyuları etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle proje alanında yer alan 

bütün kuyuların etrafı kapatılarak kilit ve kontrol altına alınmıştır. 

Proje sahasında hidrojeolojik açıdan geçirimsiz-az geçirimli birimlerden oluşan 

kiltaşı ve marnlar yüzeylenme verdiği için bu bölgelerde yeraltı suyu hareketinin 

olamayacağı sonucuna varılmıştır. Ancak bu birim içerisinde yer alan kumtaşı ve 

çakıltaşı seviyeleri az geçirimli olarak kabul edilmektedir ve bu seviyeler boyunca 

sahada kuzey doğuya doğru zayıf yeraltı suyu hareketi meydana gelmektedir.  
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Proje sahasında beslenme alanında alınan tüm önlemlere ek olarak, ADT’nin 

kuzeybatısında (yeraltısuyunun boşalma alanı) TMW-7D gözlem kuyusundan gelen 

sızıntının alıcı ortamlara geçişini engellemek ve Atık Barajının gövdesinin zarar 

görmemesi amacıyla 250 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde bir drenaj kanalı 

açılmıştır.  

 

7.JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Bu proje kapsamında atık depolama havuzu çevresinde 6 profilde jeofizik çok 

kanallı rezistivite (tomografi) ve SP ölçüsü alınmıştır. Belirlenen profillerde yapılan 

jeofizik ölçümlerde 5 hattın uzunluğu 410 metre, 1 hattın uzunluğu ise 210 olmuştur. 6 

profilde de 42 elektrot kullanılmıştır (Tablo 4). Bu açılımlar AGI marka 8 kanallı 84 

elektrotlu rezistivite, IP ve SP ölçümü yapabilen cihaz kullanılarak yapılmıştır. Arazide 

2 yöntem (Rezistivite-SP) uygulanmıştır. Alınan jeofizik ölçülerden rezistivite ölçüleri 

EarthImager 2D bilgisayar değerlendirme programlarında değerlendirilmiştir. SP 

ölçüleri ise SPAnalyzer programında değerlendirilmiştir. Yeraltında bulunan birimlerin 

derinliklerini, kalınlıklarını, rezistivite değerlerini, yeraltı suyu durumunu, formasyon 

sınırlarını tespit etmek için profillere ait jeofizik yeraltı yapı kesitleri hem 2 boyutlu 

değerlendirilmiş hem de 3 boyutlu modellenmiştir. 

 

Tablo 4. Profil Koordinat Tablosu 

Profil Adı Baş / Son Enlem Boylam 

Profil 1 
1. Elektrot 36 622133 D 4164721 K 

42. Elektrot 36 622483 D 4164535 K 

Profil 2 
1. Elektrot 36 622280 D 4164644 K 

42. Elektrot 36 622565 D 4164355 K 

Profil 3 
1. Elektrot 36 622597 D 4164412 K 

42. Elektrot 36 622264 D 4164190 K 

Profil 4 
1. Elektrot 36 622289 D 4164160 K 

42. Elektrot 36 621947 D 4164379 K 

Profil 5 
1. Elektrot 36 622256 D 4164753 K 

42. Elektrot 36 621893 D 4164578 K 

Profil 6 
1. Elektrot 36 621928 D 4164579 K 

42. Elektrot 36 621938 D 4164392 K 



 

20 
 

 

Alınan ölçüler 2 farklı yöntemde değerlendirilmiştir. Alınan 6 ölçü 

koordinatlarında yerine konulmuş ve yeraltı yapısının geometrisi ortaya çıkarılmıştır. Bu 

işlem yapılırken profillerin alt ve üst rezistivite değerleri ölçeklendirmede aynı 

tutulmuştur. SP kesitlerinde ise alt ve üst sınır görülecek şekilde sınırlama yapılmıştır. 
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1. PROFİL 

 

 

Yukarıda 2 adet kesit bulunmaktadır. En üstteki rezistivite alttaki kesit ise SP 

kesitidir. Su taşıyabilecek alanlar Rezistivite kesitinde kum-kumtaşı olarak 

işaretlenmiştir. SP kesitinde ise kırmızı çizgiler ile belirgin hale getirilmiştir. Her iki 

yönteminde birbiri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bu kesitte su taşıyan formasyonlar 

ilk 30 m derinliklerde ve çok az bir bölgede yer almaktadır.  
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2.PROFİL 

 

Yukarıda 2 adet kesit bulunmaktadır. En üstteki rezistivite alttaki kesit ise SP 

kesitidir. Su taşıyabilecek alanlar Rezistivite kesitinde kum-kumtaşı olarak 

işaretlenmiştir. SP kesitinde ise kırmızı çizgiler ile belirgin hale getirilmiştir. İki kesit 

birlikte değerlendirildiğinde uyumlu oldukları ancak ilk profile nazaran su hareketinin 

çok daha az olduğu tespit edilmiştir. 
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3. PROFİL 

 
 

İlk 2 Profilin devamında alınan bu hatta da su hareketin olabileceği alanlar 

yüzeyde olup oldukça azdır. Bu alanlar rezistivite kesitinde kum-kumtaşı olarak 

işaretlenen alanlardır.  
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4.PROFİL 

 
 

Rezistivite profilinde mavi renkle sembolize edilen alanlar, killi bölgeler olarak 

belirlenmiştir. Sarı kırmızı alanlar ise kum-kumtaşı olan alanlar olarak kabul edilmiştir. 

İlk 3 profil birbirleriyle oldukça uyumlu iken bu hat diğerlerinden farklıdır. Farkın 

arkadaki binalardan kaynaklı gürültülüden veya su hareketinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. 
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5. PROFİL 

 
 
Rezistivite profilinde mavi renkle sembolize edilen alanlar, killi bölgeler olarak 

belirlenmiştir. Sarı kırmızı alanlar ise kum-kumtaşı olan alanlar olarak kabul edilmiştir. 

Bu bölgede özellikle kumtaşlarının olduğu alanda yeraltı suyu hareketinin olduğu 

düşünülmektedir. 
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6. PROFİL 

 
 

Arazideki önemli kesitlerden birisi de 6. profildir. Bu profilde de 42 elektrot 

kullanılmıştır. Ancak elektrotlar arası 5 metre olduğundan profil uzunluğu 205 metredir. 

SP kesiti ile rezistivite kesiti oldukça uyumludur. Bu bölgede de yeraltı suyu hareketine 

olanak kılacak jeolojik formasyonlar mevcuttur. 

 

 

 

Tüm kesitler birlikte değerlendirildiğinde proje sahasının hidrojeolojik açıdan 

geçirimsiz-az geçirimli birimlerden oluştuğu, siltli kiltaşı ve marnlardan oluşan 

bölgelerde yeraltı suyu hareketinin olamayacağı sonucuna varılmıştır. Kumtaşı ve 
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çakıltaşı seviyeleri ise az geçirimli olup kuzey doğuya doğru zayıf yeraltı suyu 

hareketini kontrol eden jeolojik birimlerdir. 

Proje sahası Beştepeler Formasyonu üzerinde yer almaktadır. Bu formasyon 

siltli kiltaşı ile ara seviyelerinde yer yer kumtaşı ve çakıltaşı seviylerinden oluşmaktadır. 

Birim hidrojeolojik açıdan siltli kiltaşı seviyelerinde geçirimsiz, kumtaşı çakıltaşının 

izlendiği seviyelerde ise az geçirimli özelliğe sahiptir. 

 

8.PROJE SAHASI VE ÇEVRESİNDE ALINAN ÖNLEMLER 

 
Proje sahası ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri aşağıda anlatılmaktadır. 

Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. Tepeköy Zenginleştirme Tesisinde yer alan 

tüm ünitelere, tüm tankların altına, atık toplama pompalarının bulunduğu toplama 

çukurlarına, güvenlik havuzlarının içerisine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü (EP 

3000) serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür (Şekil 8). 

 

Şekil 8. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Beton Zemin Üzerine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü (EP 3000)   Serilen ve 

Üzerine 10 cm kalınlığında betonlama yapılan üniteler aşağıda sıralanmaktadır;  
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❖ Liç Değirmeni, Flotasyon Değirmeni içerisi, 

❖ Hot Lime Ünitesi, 

❖ Oksidasyon ünitesi,  

❖ CCD Ünitesi,  

❖ Liç Ünitesi, 

❖ Liç 5,6 tanklarının bulunduğu güvenlik havuzları içerisi, 

❖ Eski Siyanür Hazırlama Ünitesi, 

❖ Detoks Ünitesi, 

❖ Yeni kurulan Detoks tankları içerisi, 

❖ Yeni Siyanür Hazırlama Ünitesi, 

❖ Merrill Crowe Ünitesi, 4. Clear Filtre içerisi, Merrill Crowe Ünitesi yan tarafı 

(Barren Tankı) güvenlik havuzu içerisi,  

❖ Değirmen tikineri güvenlik havuzu içerisi, 

❖ Flotasyon Ünitesi Kurşun-Çinko-Pirit Devrelerinin bulunduğu alan ile Kurşun-

Çinko Filtre Press Ünitelerinin bulunduğu alanların İçerisi, 

❖ Flotasyon Ünitesi ön dinlendirme havuzlarının bulunduğu alanlar 

 

*** Tesiste İzolasyon yapılan ünitelerden fotoğraflar aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. İzolasyon yapılan üniteler 
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CCD Tikinerlerin altına Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 

10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 

 

 

 Şekil 10. CCD Tikinerlerin altına beton döküldükten sonra görüntü 
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Şekil 11. Üst yalıtım örtüsü 

 

Merrill Crowe Ünitesi İçerisi; Zemine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür.  

 



 

31 
 

 

Şekil 12. Beton döküldükten sonra görüntü 

 

 

Şekil 13. Bitümlü üst yalıtım örtüsü 
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Merrill Crowe Ünitesi yan tarafı; Zemin Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 

 

 

Şekil 14. Beton döküldükten sonra görüntü 
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Şekil 15. Bitümlü üst yalıtım örtüsü 

 

Oksidasyon Ünitesi güvenlik havuzu içerisi Zemin Polimer Bitümlü Üst Yalıtım 

Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür.  
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Şekil 16. Polimer Bitümlü üst yalıtım örtüsü 

 

CCD4 güvenlik havuzu içerisi içerisine zemin üzerine Polimer Bitümlü Üst 

Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 
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Şekil 17. Beton dökümü 

 

 

Şekil 18. Polimer Bitümlü üst yalıtım örtüsü 
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Liç Değirmen Ünitesi zemin üzerine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 

 

 

 

Şekil 19. Beton dökümü 
 

Liç Ünitelerinin (Liç 1-2-3-4) bulunduğu zemin üzerine Polimer Bitümlü Üst 

Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür.  
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Şekil 20. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

 

Şekil 21. Beton dökümü 
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Şekil 22. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Flotasyon Değirmeni Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 

cm kalınlığında beton dökülmüştür.  

 

 

Şekil 23. Beton dökümü 
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Şekil 24. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Eski Siyanür Hazırlama Ünitesi güvenlik havuzu içerisi Polimer Bitümlü Üst 

Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 

 

 

 

Şekil 25. Beton dökümü 



 

40 
 

 

 

Şekil 26. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Flotasyon Ünitesi Kurşun-Çinko Press Filtre Ünitelerinin Bulunduğu Alan 

Üzerine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında 

beton dökülmüştür. 

 

 

Şekil 27. Beton dökümü 
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Şekil 28. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Flotasyon Ünitesi Kurşun-Çinko-Pirit devrelerinin Bulunduğu alan içerisi Polimer 

Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür.  

 



 

42 
 

 

Şekil 29. Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü 

 

Flotasyon Ünitesi ön dinlendirme havuzlarının bulunduğu alanlar Polimer 

Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü serilmiştir.  
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9.SONUÇLAR 

 
Bu çalışmada, Niğde İli Ulukışla İlçesi Tekpeköy’de Gümüştaş Madencilik ve 

Ticaret A.Ş. ye ait ruhsat sahası içerisindeki yapılan cevher zenginleştirme tesisinin 

faaliyetlerine yönelik olarak jeolojik ve hidrojeolojik etütlerinin yapılması amaçlanmıştır. 

Proje sahasında yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ile elde edilen sonuçlar 

aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır. 

1. Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi proje alanında cevher stok sahası, 

bitkisel toprak depolama sahası, cevher hazırlama ve zenginleştirme 

üniteleri, Detox (INCO-SO2 ve Hava) ünitesi, atık depolama tesisi (ADT), 

kojenerasyon tesisi, su temin sistemi, evsel atık su arıtma sistemi, idari, 

yüklenici ve teknik hizmetler binaları bulunmaktadır.  

2. Proje alanı ve çevresinde yaşlıdan gence doğru; Üst Miyosen yaşlı kumtaşı, 

çakıltaşı, kiltaşı, çakıllı kiltaşı, kireçtaşı ve marnlardan oluşan tortul kayaçlar 

ve Kuvaterner yaşlı taraça, yamaç molozu ve alüvyonlar yüzeylenme 

vermektedir.  

3. Proje sahasında yüzeylenme veren kiltaşı hidrojelojik açıdan geçirimsiz 

olarak kabul edilmektedir. Fakat bu birim içerisinde bulunan çakıltaşı 

seviyeleri merceksi yapısından dolayı hidrojeolojik açıdan az geçirimli olarak 

kabul edilmektedir.  

4. Yeraltısuyu alüvyon birimlerinde ve kiltaşı biriminin içerisinde yer alan 

çakıltaşı merceklerinde depolanmaktadır. Ayrıca yeraltına süzülen sular 

dere yataklarına yakın kotlarda kaynak boşalımı şeklinde yeryüzüne 

ulaşmakta ve erime mevsiminde de yüzeysel akışa geçerek mevsimsel akan 

dereleri oluşturmaktadır. 

5. Tepeköy Cevher Zenginleştirme Tesisi ve ADT Kapasite Artırımı Projesi 

Nihai Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ndan elde edilen Yeraltısuyu 

(YAS) Seviyeleri ve Akım Yönü haritasına göre proje sahasında yeraltısuyu 

akım yönü kuzeydoğuya doğrudur. 

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.01.2020 tarihinde toplam 9 

noktadan (TMW-8S (Membada yer alan Gözlem Kuyusu), TMW-7D 

(Membada yer alan Gözlem Kuyusu), TMW-6S (Mansapta yer alan Gözlem 

Kuyusu), TMW-3D (Mansapta yer alan Gözlem Kuyusu), Atık Havuzlarından 

(Mevcut ADT1, Padok2 ve Padok Atık Barajlarından),141 ada 1 nolu 
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parselden (Hakkı Şen Tarlasından) alınan örnekler üzerinde Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın Çevre Referans Laboratuvarı’nda kaynak analizi 

/kimlik tespiti için analizler yapılmıştır. 

7. Analiz sonuçlarına göre; atık havuzlarından alınan numunelerin gözlem 

kuyuları ve sızıntı sularından alınan numuneler ile benzer özellikte ve 

uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca tüm gözlem kuyularından alınan sular 

ile tesis içi sızıntı suyu numunesi (tesis içerisi tel çit kenarı) ve tesis dışı 

sızıntı suyu numunesinin benzer özellikte ve uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

8. Proje alanında yeraltısuyu akım yönünün güneybatıdan kuzeydoğuya doğru 

gerçekleştiği göz önüne alındığında TMW-7D kuyusunun diğer gözlem 

kuyularının suları, tesis içi sızıntı suyu (tesis içerisi tel çit kenarı) ve tesis dışı 

sızıntı suyu benzerliğinin jeolojik tabakalar arası sızıntıdan kaynaklı olarak 

olması normaldir. 

9. TMW-7D kuyusu yeraltsuyu tablası haritasına göre beslenme alanında 

bulunmakta ve yeraltısuyu akımı bu kuyudan diğer gözlem kuyularına ve 

yüzey sızıntı sularına doğru sızıntı yoluyla gerçekleşmektedir.  

10.  Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. tarafından proje sahasında, 8.Bölümde 

anlatılan “Proje Sahası ve Çevresinde Alınan Önlemler gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen bütün alanlar Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü ile 

izolasyonları yapılarak 10 cm kalınlığına beton dökülmüştür.  

11. Ayrıca, Proje sahasında beslenme alanında alınan tüm önlemlere ek olarak, 

ADT’nin kuzeybatısında TMW-7D gözlem kuyusundan gelen sızıntının yer 

üstü ve yeraltı suyuna geçişini engellemek ve Atık Barajının gövdesinin zarar 

görmemesi amacıyla 250 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğinde bir 

drenaj kanalı açılmıştır.  

12. Proje sahasında yer alan tüm gözlem kuyularında su kimyası analizlerinin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği periyotlarda gerçekleştirilmesi 

önerilmektedir. 

13. TMW-7D gözlem kuyusu bölgesinde bulunan stok sahasının zeminin cevher 

depolanmadan önce CaCO3 içeren yüksek tamponlayıcı özellikte 

malzemeyle döşenmesi Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. tarafından 

programlanmıştır.      

14. Jeofizik çalışmalar sonucunda, proje sahasının hidrojeolojik açıdan 

geçirimsiz-az geçirimli birimlerden oluştuğu, kiltaşı ve marnlardan oluşan 
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bölgelerde yeraltı suyu hareketinin olamayacağı sonucuna varılmıştır. 

Kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri ise az geçirimli olup kuzey doğuya doğru zayıf 

yeraltı suyu hareketini kontrol eden jeolojik birimlerdir. 

15. Gümüştaş Madencilik ve Tic. A.Ş. Tepeköy Zenginleştirme Tesisinde 

sızdırmazlık sağlamak amacı ile, tesiste yer alan tüm ünitelere, tüm tankların 

altına, atık toplama pompalarının bulunduğu toplama çukurlarına, güvenlik 

havuzlarının içerisine Polimer Bitümlü Üst Yalıtım Örtüsü (EP 3000) 

serilmiştir. Üzerine 10 cm kalınlığında beton dökülmüştür. 

 

EK 1. 13.01.2020 Tarihinde Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 

tesisten alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı 

analiz sonuçlarının raporu 

EK 2. 30.01.2020 Tarihinde Karabilal Pınarı numunesi ALS laboratuvarı analiz 

sonuçları 

 
Doç. Dr. Arzu FIRAT ERSOY 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
(Hidrojeoloji Uzmanı) 
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