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HİDROJEOLOJİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ
Talep edilen her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde hidrojeolojik etüt gereksinimlerine proje ve danışmanlık
hizmetleri sunuyoruz. Hidrojeolojik çalışmalar konusunda uzman ekibimizle projelerinize fark katın.

SU TEMİNİ
Yeraltı/yerüstü suyundan
su temini için uygun alan
seçimi
Proje kapsamında ihtiyaç
duyulan su miktarının
hesaplanması
Su temini için gerekli
tespitlerin yapılması ile
kaynak ve/veya yeraltı
suyu seçimi
Su temini başvuru izin
dosyası hazırlanması ve
kurumlarda takibi
yapılarak projenin
nihailendirilmesi
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HİDROSENSUS
ÇED raporu ve Hidrojeolojik Etüt Raporları
kapsamında proje etki
alanı civarında su
kullanıcıları tespit
çalışmaları.
Hidrojeolojik sistemi
çözmeye yönelik
çalışmalar . Su temini
amacıyla ilksel saha
çalışmaları

SU KALİTESİ
Referans niteliğinde proje alanının faaliyet
öncesi/sırası/sonrasında
ve uzun çevre emniyeti
kapsamında su
kalitesinin belirlenmesi
Yerel ve ulusal yönetmelikler kapsamında periyodik su kalitesi izleme programının oluşturulması
İzotop analizleri (Oksijen18,
Döteryum ve Trityum)

SU SONDAJI
Su temini amaçlı üretim
kuyularının açılması
Susuzlaştırma amaçlı kuyuların açılması
Akifer testlerine yönelik
kuyuların açılması
Hidrojeolojik modelleme
kapsamında test ve gözlem kuyularının açılması
Kuyu tasarımın yapılması

AKİFER TESTİ
Sürdürebilir su temini
debisi ile hidrojeolojik
parametrelerin belirlenmesi kapsamında
pompa/slug testlerinin
gerçekleştirilmesi
Yapılan testler neticesinde akifer karakterizasyonun belirlenmesi

Susuzlaştırma/Basınçsızlaştırma çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
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ÇED RAPORU KAPSAMINDA HİDROJEOLOJİK
DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASI
DSİ ve Bakanlık görüşlerine istinaden proje alanındaki faaliyetin, ruhsat
süresince ve faaliyet sonunda yeraltı, içme ve yerüstü sularına etkileri
Jeolojik - Hidrojeolojik - Hidrolojik veriler doğrultusunda detaylı olarak
değerlendirilerek raporlanır.

İşletme taban kotunun yeraltı suyu seviyesi ile ilişkisi, etkileri ve yeraltı
suyu seviyesi dikkate alınarak rezerv hesaplarının yapılması projenize
önemli bir katkı sunar.
Hazırlanan hidrojeolojik değerlendirme raporu; Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, Yüzeysel
Sularının ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik vd. mevzuat hükümlerine uygun
ve kurum onayı alınarak ÇED Raporu ekine sunulur.

HIDROJEOLOJI HARITALARI
•

Kaynaklar ile yeraltı suyunun beslenim sahasının proje alanı ile
birlikte gösterildiği ve jeolojik birimlerin ayırtlandığı, uygun ölçekte
jeolojik -hidrojeolojik harita ve kesitler

•

Hesaplanan kirlilik yüklerinin su
kalitesine etkisini gösteren mevcut
kirlilik haritalarının oluşturulması

•

Havzanın hidrolojik ve hidrojeolojik
su bütçesi, limnolojik özellikleri,
akarsu ve diğer su kaynaklarının
kirlilik durumu, yenilenme süresi ve
geometrisini içeren vektörel
katmanlar şeklinde CBS haritalarının
oluşturulması

HIDROLOJI
•

Cansuyu Hesapları - Ekosistem
Değerlendirme Raporları

•

Buharlaşma-Terleme-Su Bütçesi
Hesaplamaları

•

Islah Uygulama Projeleri

HAVZA BAZLI YERALTI SUYU KAPASITE
GELIŞTIRME PROJELERI

11

•

Yeraltı Su Kütlelerinin (YSK)
Belirlenmesi

•

Baskı Etki Analizi

•

YSK Karakterizasyonu

•

Risk Analizi

•

Risk Değerlendirmesi

•

YSK'ların İzlenmesi

•

Eşik Değerlerin Belirlenmesi
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SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Yeraltı suyu rezervuarları mülkiyet sınırlarını ve siyasi sınırları aştığından,
yeraltı suyu kaynaklarının yönetimi önemli bir uygulama alanıdır.
Madencilik faaliyetleri, maden ruhsatı ve etki alanlarında bulunan su kütlelerinin kalitesini ve miktarını büyük ölçüde etkileyebilmekte,
hidrolojik ve topografik koşulları değiştirebilmektedir. Madenlerde
özellikle yeraltı ve yüzey suları miktarları/kaliteleri ile ilgili problemler son
zamanlarda çevresel sorunlara yol açan ana nedenlerden biri
olmuştur. Suyun az veya yetersiz olması ya da tam tersi aşırı miktarda bulunması madencilik operasyonlarının yavaşlamasına hatta
durmasına sebep olabilmektedir.

Etkin ve entegre su yönetim planı için kapsamlı bir çalışmanın eksikliği, sorunun arkasındaki ana nedenlerden biri olabilir. Madencilik
faaliyetlerinin fizibilitesi, büyük ölçüde bölgenin hidrojeolojik koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmasına ve su-madencilik
etkileşimlerinin dikkate alınmasına bağlıdır.

SU TEMİNİ ÇALIŞMALARI
Otomasyonlu Online Sistem Su Temini Çalışmaları
CubicGEO olarak, gerçekleştirilen hidrojeolojik etüt çalışmaları
sırasında açılan su temin kuyularının bir noktadan idaresi ve işletilmesi
için merkezi otomasyon sistemi (SCADA) kurulumu gerçekleştirmekteyiz. Bütün ekipmanlar, tek bir merkezden kumanda edilebilecek şekilde
dizayn edilmekte olup tesise ait bir otomasyon programı hazırlanmaktadır. Bütün işlemler bilgisayar ortamında - kontrolünde olmakta ve
tesisle ilgili bütün veriler bu program vasıtasıyla sürekli olarak kayıt
altına alınmaktadır. Kurulumu gerçekleştirilen otomasyon ile opsiyonel
olarak, etkili bir işletme için gerekli tüm bilgiler (debi, seviye, basınç,
sıcaklık, klor miktarı vb.) temin edilebilmektedir.
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MADENCİLİK OPERASYONLARINDA SUSUZLAŞTIRMA
Etkili bir su yönetim planı, açık ocak ve yeraltı madenciliği
operasyonlarında kritik bir konudur. Su yönetim planının önemli bir
parçası olan susuzlaştırma çalışmaları etkin bir şekilde uygulandığı

takdirde madencilik faaliyetlerinin güvenliğini, verimliliğini ve
ekonomisini olumlu yönde etkiler. Susuzlaştırma çalışmalarının
başarısı, yeraltı suyu rejiminin anlaşılması ile doğrudan bağlantılıdır.
Açık ocak alanına veya yeraltı galerisine su girişinin potansiyel etkisi
çevresel etki değerlendirme ve/veya ön fizibilite aşamasında değerlendirilmelidir. Projelendirme aşamasında gerçekleştirilecek nümerik

yeraltı suyu modellemesi başlangıç ve operasyonel maliyetlerin
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Saha genelindeki su dengeleri
(iklim etkileri dahil) dikkate alınarak, maden planlaması ve
operasyonlarının yüzey ve yeraltı suyu yönetim sistemlerine entegre
edilmesi projenizii bir adım öne taşır.

Susuzlaştırma Çalışmaları

Madencilikte suyun üretimden kapanmaya kadar yönetimine

Hidrolik iletkenliğin tespiti

yönelik risk temelli yaklaşımımız, hidrolojik, hidrojeolojik,

Pompa testlerinin değerlendirilmesi

jeolojik ve çevresel alandaki teknik uzmanlığın desteğiyle,

“

“

Hidrojeolojik karakterizasyon

müşterilerimize yeraltı suyu sorunlarına kaliteli ve uygun
maliyetli çözümler sunmayı taahhüt ediyoruz.
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Denge denklemleri ve susuzlaştırma tasarımı
Yeraltı suyu akım modeli ve senaryoları
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SONDAJ ÇALIŞMALARI
Doğal su kaynakları, çeşitli madenler , jeotermal enerji ve bunlara benzer birçok enerji kaynağını tespit ederek yer üstüne
çıkarıp kullanabilmek için çeşitli sondaj yöntemleri uygulamaktayız.
•
•
•
•
•
•

Su Sondajı
Jeotermal Sondaj
Jeolojik ve Jeoteknik Sondajlar
İçme-Kullanma Kuyusu
Test Kuyusu
Gözlem Kuyusu

CubicDRILL olarak gelişmiş iş gücümüz son teknoloji makine
parkurumuz, alanında uzman Hidrojeoloji Mühendislerimizle; saha
deneyimlerimizi, tecrübeli Sondör kadromuzla müşterilerimizin ve
sahanın ihtiyaçlarını, kaliteli hizmet anlayışımızla karşılamaktayız.

Su Sondajı: Jeolojik-Hidrojeolojik Etüt sonucunda Yeraltı suyu bakımından en verimli olduğu tespit edilen
noktalardan delme işlemine başlanılmaktadır. Daha
sonra hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap
ve delme boruları (tij) dışarıya çıkartılarak, matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu ile kuyu
muhafazaya alınır ve kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile
doldurulur, kuyu temizlenip geliştirilerek (basınçlı hava,
pistonlama vs ile) kullanıma hazır hale getirilir.

Kuyu Açma Ruhsatı ve İzni: Açılacak sondaj kuyuları
ile ilgili Yeraltı suyu Arama ve Kullanma Belgelerinin alınması, kuyu açma izni, kuyu ruhsatı, diğer belge ve prosedürler Yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır.

Yeraltı Suyu Arama Belgesi İsteme Formları (YAS Belgesi) hazırlanarak ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne
başvuruda bulunulur.
Kuyuların açılması ve işletilmesi ile ilgili olarak 167 sayılı
YAS Kanunu’na göre DSİ Bölge Müdürlüğünden alınma-

sı gereken izinlerle birlikte ilgili işlemler yürütülerek sonuçlandırılır.

Kuyu Yıkanması ve Geliştirmesi: Suyun verimli ve sürekli
elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır. Kuyu bakımı konusunda uzun yıllardır uzman teknik ekip ve ekipmanla hizmet

veren firmamız, sondajla açılan kuyularda gereken bakımı
yapar ve verimliliği arttırır. Sondaj kuyuları yapıları gereği temizlenmeye de ihtiyaç duyarlar. Kil ve silt oranlarının yüksek
olması, Su tablasındaki genel düşümler yüzünden, kuyudaki
filtre açıklarının tıkanması, civarda yeni açılan kuyuların yüzünden kuyu verimi de düşer. Kuyu veriminin düşmesinin
önüne geçmek adına kuyu bakımı ve kuyu temizliği de öncelikli çalışmalarımız arasındadır.

Kuyu İnkişafı (Kompresör): Kuyuda mümkün
olan en yüksek su veriminin elde edilmesini
sağlamak amacıyla kuyu cidarından biriken in-

ce kum, kil, çamur tanelerini temizleyerek pompanın kuyudan kum çekmesini önlemek, kuyunun çevresinde sondaj çakılını homojen bir düzende tutmak kuyu içine gelebilecek ince partiküllü maddeleri çakıl filtresine tutundurmak ve
kuyunun ömrünü uzatmak amacıyla yapılan ha-

va sirkülasyonlu ve su sirkülasyonlu işlemlerini
gerçekleştirmekteyiz.

DALGIÇ MOTOR VE POMPALAR

•
•

•
•
•
•

DALGIÇ POMPALAR 4''
DALGIÇ MOTORLAR 3''- 4''
DALGIÇ MOTORLAR 5”- 6”- 7" - 8" - 10"
NORİL POMPALAR 5"- 6"
PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR 5''- 6''- 8''- 10''
DÖKÜM POMPALAR 5''- 6''- 7''- 8''- 10''

JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Jeofizik Etüd:
İnceleme alanına ait birimlerin jeolojisinin ve hidrojeolojisinin tespiti ve yeraltı suyu taşıma potansiyelinin belirlenmesi amacıyla

sondaj işlemine başlanmadan önce jeofizik etüd, elde edilen rezistivite değerlerinin değerlendirilmesi ile mevcut yer altı su yunun
miktarı ve kalitesi hakkında da bize çok önemli bilgiler vermektedir. Bununla birlikte elde edilecek suyun kirlenmelere maruz kalıp
kalmadığı, dolayısı ile kullanıma uygun olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Elektrik özdirenç (Rezistivite) Yöntemi:

Yeraltı katmanlarının kalınlık, derinlik, yapı kesiti ve dirençleri belirlenerek özdirenç yapı kesiti oluşturulabilmektedir. Çalışma; yeraltına uygulanan elektrik akımının oluşturduğu potansiyel farklarının ölçülmesi esasına
dayanır.
Düşey Elektrik Sondaj (DES) Yöntemi

Kayaçların yatay ya da düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya
konması elektrik yöntemlerin uygulamasındaki temel
amaçtır.
Ölçümler sonucunda sahadaki katmanlara ait kalınlık ve
özdirenç parametreleri saptanır. Saptanan bu paramet-

relerden yararlanarak ortama ilişkin kuramsal jeolojik
model ortaya konur.

Enerji Verimliliği ve Solar Sistem Panel

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

