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Küresel Raporlama Girişimi “GRI” standartlarıyla uyumlu dördüncü
raporumuz olan Alacer’ın 2019 sürdürülebilirlik raporunu sizinle
paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyarım. 2019, Alacer için önemli
bir büyüme yılı oldu ve en önemlisi sülfit operasyonunun ilk yılı doldu.
Sadece bir yıl içinde altın üretim profilimizi, iki katından fazla artırdık.
Bunun sorunsuz, mükemmel bir ortam ve güvenlik sicili ile yapılması,
ekibimizin becerileri ve bağlılığının bir göstergesidir.
Benzer şekilde, 2019 Sosyal Kalkınma Fonu’muzun “Anagold-SKF”de
ilk yılı tamamlandı. Anagold-SKF organik süt ürünlerinden CNC
mermer işleme tezgahlarına kadar yaklaşık 40 yerli girişimcinin işlerini
büyütmelerine yardımcı oluyor. Anagold-SKF 2019 yılında yeni alınan
ve şu an inceleme aşamasında olan 340 başvuruyla da büyük bir
başarı kazandı.
Ne yazık ki iş güvenliği cephesinde kendimizden beklediğimiz yüksek
standartları karşılayamadık ve bir kayıp zamanlı kaza yaşadık. Üç
yıldan uzun süredir, kazasız geçen 22 milyon adam-saatten sonra bu
bir ilk oldu. Yaralanma, yük boşaltma sırasında bir taşıma kamyonunun
devrilip sürücüyü yaralamasıyla meydana geldi. Alacer’de iş
arkadaşlarımızdan birinin sahada yaralandığını bilmek, her birimizin
daha dikkatli olmasını gerektirir.
İşimiz büyüdükçe, etkimiz de artıyor. Türkiye’nin en büyük madencilik
şirketlerinden biriyiz ve bunun da sorumluluğumuzu artırdığının
farkındayız. Her gün, çevremizi ve çalışanlarımızı, toplumu ve ev
sahibi devletleri doğrudan etkileyebilecek kararlar alıyoruz. Bu kararlar
yalnızca finansal konular gözeterek alınmamalıdır. Bu nedenle sudan
atıklara kadar, etkilerimizi en yüksek standartta yönetmeye kendimizi
adadık. 2019’da sürdürülebilirlik politikalarımızın yalnızca amaca
uygun olmasını değil, aynı zamanda Alacer için temel bir değer olarak
çevrenin ve sosyal sorunların güçlü bir şekilde yönetilmesini ve
idaresini sağlamak için tam kapsamlı bir denetim gerçekleştirdik.
Geleceğe bakarken 2020’de sorumlu ve sürdürülebilir bir altın
madenciliği şirketi olarak yaklaşımımızı destekleyecek yeni
girişimlerimiz olacak.
Rodney P. Antal
Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Direktör

Rodney P. Antal
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE
ÖNE ÇIKANLAR 2019
2019 yılının 3. çeyreğinde

22 milyon adam saat ve
1.000 günden fazla süre
kayıp zamanlı kaza olmadan “KZK” geçti.

32 proje desteklendi; sosyal ve toplumsal
kalkınma programlarının yanı sıra Anagold
Sosyal Kalkınma Fonu “Anagold-SKF”
aracılığıyla yerel girişimcilere

420.000 ABD doları yatırım yapıldı.
0.21 KZKSO ve
2.57 TRKSO.

1 KZK,

2019’te çalışan eğitimi için

1 milyon
ABD dolarından fazla yatırım yapıldı.

2019’da yerel lise ve üniversite öğrencilerine

142 akademik burs verildi, bursların
%50’si kadınlara sağlandı.

Çalışan başına ortalama

5.5 gün eğitim verildi.

Sıfır

bildirilen çevre olayı.
2015 yılından bu yana Türkiye’de toplam
satın alma harcamaları,

1,3 milyar ABD dolarından
fazla oldu. 2019 yılında operasyonumuza
en yakın yerleşimlerde bulunan

25 milyon

tedarikçilerden
ABD doları tutarında mal ve hizmet tedarik ettik.

Önümüzdeki 3 yıl içinde, yerel toplumdan
istihdam oranını artırmak için açılacak ve
300’den fazla kişinin katılması planlanan

6 milyon

gelişim programlarına
ABD dolarının üzerinde yatırım yapılacak.
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ALACER VE
BU RAPOR HAKKINDA
Alacer, çok madenli organik büyüme stratejisini sürdürmek, serbest nakit akışını en üst
düzeye çıkarmak ve böylece paydaşlar için maksimum değer yaratmak amacıyla mihenk
taşı niteliğindeki Çöpler Altın Madeni ve güçlü bir bilançodan güç almaya odaklanan, düşük
maliyetli, orta büyüklükte ve lider bir altın üreticisidir. Sürdürülebilirlik, tüm paydaşlar için
giderek daha önemli hȃle gelmektedir ve Alacer, sürdürülebilirlik uygulamalarının dürüst
bir şekilde açıklanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda kararlıdır. Sürdürülebilirlik
yaklaşımımız, toplu sorumluluk ilkesine ve her çalışanın sürdürülebilirlik performansımıza
katkıda bulunması gerektiği inancına dayanır.

Bu raporun kapsamı ve sınırı

Türkiye’nin doğusunda Erzincan ilinde bulunan Çöpler Altın Madeni, İstanbul’un yaklaşık
1.100 km güneydoğusunda, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın ise 550 km doğusunda
yer alır. Çöpler Altın Madeni şu anda iki üretim tesisi aracılığıyla hem oksit hem de sülfit
cevherini işlemektedir. Alacer, sahip olduğu varlıklara ek olarak Türkiye’de farklı projeler
ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleri yürütmek amacıyla genişleme çalışmalarına devam
ediyor.

Sürdürülebilirlik; yerel topluluklar, yerel ve ulusal yönetimler, hissedarlarımız ve çalışanlarımız
gibi tüm paydaşlar için giderek önem kazanan bir konudur. Performansımızı dürüst ve şeffaf
bir şekilde açıklamayı taahhüt ediyoruz. Bu raporda yaptığımız açıklamalar, sürdürülebilirlik
performansımızı izlemek ve iyileştirmek için önemli bir mekanizmadır. Bu raporun her yönüyle
ilgili geri bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz. Yanıtlara dair ayrıntıları raporun sonunda
bulabilirisniz.

Çöpler ve çevresindeki sistematik arama çalışmalarının başarısı, Çakmaktepe, Ardıç yatağı
ve Çöpler “Saddle” sahalarının keşfedilmesiyle kanıtlanmıştır. Şirketin odak noktası, oksit ve
sülfit üretim tesislerindeki üretimi artırmak için oksit ve sülfit kaynaklarını geliştirmeye devam
etmektir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde arama çalışmaları, yüksek potansiyel taşıyan çok
sayıda arama noktasında devam etmektedir.

Operasyon haritası

Sülfit tesisinin başarılı bir şekilde devreye alınması ve arama çalışmalarının başarıları,
işletmeye bir dizi olağanüstü büyüme ve gelişim fırsatı sağlamıştır. 2020 yılında, mevcut
varlıkların performans beklentilerinin güncellendiği, büyüme ve gelişim yollarının tanımlandığı
bir Çöpler Bölgesi Teknik Raporu’nun yayınlanması planlanmaktadır.
Alacer, öncelikli olarak Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda kote edilmiş, Yukon
Bölgesi’nde kurulmuş Kanadalı bir şirkettir. Şirket ayrıca, CHESS Depository Interests “CDI”
alım-satımının yapıldığı Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda da ikincil olarak kote
edilmiştir. Alacer, Türkiye’de Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. “Anagold” tarafından
işletilen dünya standardındaki Çöpler Altın Madeni’nin %80 hissesine sahiptir. Geriye kalan
%20 hisse de Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye “Lidya Madencilik” aittir.

Bu rapor, işletmemizde sürdürülebilirliği nasıl yönettiğimizi ve 2019’daki başarılarımızı
ortaya koymaktadır. Rapor, GRI standartlarına göre “Uyumlu-Esas” olarak hazırlanmıştır.
Aksi belirtilmedikçe, bu rapordaki veriler Türkiye’deki Çöpler Altın Madeni’ni kapsamakta
olup 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki raporlama dönemiyle ilgilidir. En son
sürdürülebilirlik raporumuz Mart 2019’da yayınlanmıştır. Bu rapor, GRI sürdürülebilirlik
raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan dördüncü Sürdürülebilirlik Raporumuzdur.

İstanbul
Ankara

Turkey
Türkiye Bölgesel
Arama Çalışmaları
Çöpler Madeni
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖZETİ 2019
2019

2018

2017

Performans

2020 Hedefi

391,213

170,866

168,163

Toplam Kaydedilebilir Yaralanma
Sıklığı Oranı “TKYSO”

2.57

1.66

1.94

Kayıp Zamanlı Kaza Sıklığı Oranı
“KZOSO”

0.21

0

0

İşletmemiz genelinde kayıp zamanlı kaza olmaması.

0

0

0

Raporlanabilir düzeyde (Seviye 3 veya daha
yüksek) sıfır çevre olayı gerçekleşmesi.

Şikayet Çözümü

%80

%89

%92

Şikâyet mekanizmamız aracılığıyla kaydedilen
şikayetlerin %100’ünün çözülmesi.

Yerel Satın Alma Harcaması

%6.6

%6.7

%6.7

Toplam satın alma harcamalarının %6’sının
Çöpler Madeni’nden etkilenen yerleşimlerdeki
tedarikçilerden yapılması.

5.5 gün

17.6 gün**

5.6 gün

Altın Üretimi
2020 üretim hedefimiz 310.000-360.000 ons
miktarındadır.

Güvenlik
2020 hedefi, çalışılan her milyon saat için 2,05
olayın altında kalması.

Çevre
Raporlanabilir Çevre Olayları
Halkla İlişkiler

İnsan Kaynakları
Ortalama Eğitim Saati

Vasıfsız: Madenden doğrudan
etkilenen yerleşim yerleri %84,
madenden dolaylı etkilenen
yerleşim yerleri %16
İstihdam Edilen Yerel
Çalışanların %’si*

Yarı vasıflı: Madenden
doğrudan etkilenen yerleşim
yerlerinden %96, madenden
dolaylı etkilenen yerleşim
yerlerinden %4

Vasıfsız: Bölge 1’den %58,
Bölge 2’den %42***

Vasıfsız: Bölge 1’den %44,6,
Bölge 1 ve 2’den %96,4***

Yarı vasıflı: Bölge 1 ve 2’den
%100

Yarı vasıflı: Bölge 1 ve 2’den
%95,3

Vasıflı: %95,3 Türk uyruklu

Vasıflı: %97,6 Türk uyruklu

** CSEP kapsamında düzenlenen operasyonel hazırlık programları ile çalışanların oksit tesisinden sülfit tesisine transferi için planlanan gelişim
programları da dȃhil edilmiştir.
*** Yerel istihdam ile ilgili raporlama tanımları 2020 yılında, madenin doğrudan ve dolaylı etki alanında bulunma durumuna göre güncellenmiştir.

2020 için:
- Vasıfsız işçilerde, önümüzdeki 24 ay boyunca
madenden doğrudan ve dolaylı etkilenen yerleşim
yerlerinden istihdam oranı sırasıyla %70 ve %30
olarak korunması.
- Madenden doğrudan ve dolaylı etkilenen yerleşim
alanında bulunan halktan %80 oranında yarı vasıflı
istihdam.
- Kalifiye çalışanların %90’ının Türk olması.

Vasıflı: %97,5 Türk uyruklu
* 2019 yılında geliştirilen “Toplumsal Faydanın Dağılım Standardına” göre, birincil etki alanında bulunan topluluklar Çöpler, Sabırlı, Yakuplu,
Bağıştaş, Ortatepe, Çaltı ve İliç ilçesinde bulunan, Çöpler Madeni’nden etkilenen 4 mahȃlleyi içermektedir; ikincil etki alanında bulunan topluluklar
ise İliç’in diğer köylerini ve şehir merkezi de dȃhil olmak üzere Erzincan’ın diğer ilçelerini kapsar.

Çalışanlarımızın, dünya standardında bir maden
operasyonunu sürdürmemizi sağlayacak tüm
yetkinliklere sahip olmasının sağlanması.

Yeşil: Gerçekleşen hedef
Turuncu: Pozitif eğilim
Kırmızı: Başarılamadı
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MADENCİLİK
PROSESİMİZ
Açık ocak madenciliği
Cevher, sahadaki açık
ocaklardan çıkarılır.

Sülfit Cevheri

Oksit Cevheri

Kırma
Cevher, öğütme ve değirmenden geçirme
için yeterince küçük boyutlarda kırılır.

Kırma
Cevher, işleme için
optimum boyutta kırılır.

Öğütme ve değirmenden geçirme
Kırılan cevher öğütülüp ince toz hâline getirilir ve
işlenmek üzere çamur oluşturmak için su eklenir.

Aglomerasyon
Küçük parçacıkları bağlamak ve
yığın pH'ını sağlamak için kırılmış
cevhere çimento eklenir.

Yığın liçi
Aglomerasyon uygulanan
cevher, altı geçirimsiz
malzemelerle kaplı yığına
konur. Altının cevherden
ayrılması için yığına
sodyum siyanür
solüsyonu uygulanır.

İşleme
Yığından gelen liç solüsyonu kolonda
karbon, sıyırma, elektro kazanım ve
retort işlemleri kullanılarak prosese
tabi tutulur. Ardından dore haline eritilir.

Kıvamlaştırma ve Asitleştirme
Sülfürik asit uygulanmadan önce
çamur kıvamlaştırılır. Sülfürik asit, karbonlu malzemeyi
çamurdan ayırır ve otoklav için hazırlar.

Otoklav
Hazırlanan çamur buharla ısıtılır ve ardından saf oksijen
eklenerek çamurdaki sülfit minerallerin oksitlenmesi için
basınç uygulanan otoklava pompalanır. Oksitleme işlemi
220 santigrat derecede ve 3150 kpa basınçta çalışır.

İşleme
Altın, siyanür kullanılarak çamurlu
cevherden liçlenir. Daha sonra altın içerikli
çamur (liçlenmiş), CIP ünitesi (karbon
içerikli absorpsiyon tankları), elüsyon,
elektroliz işlemleri kullanılarak işlenir ve
sonrasında eritilerek dore haline getirilir.

Karbon ve kimyasal rejenerasyon
Aktif karbon, asit yıkama ve karbon aktifleştirme fırın işlemleri
kullanılarak tekrar kullanılır hâle getirilir. Bakır da yığın liçi
prosesinde cevherden ayrılır ve liç solüsyonundan sülfitasyon-asidifikasyon prosesi aracılığıyla ayrıştırılır. Bu işlemde
siyanür de yeniden kullanılmak üzere geri kazanılır.

Dore
Birleşik altın ve gümüş dore,
satılabilir altın külçe üretmek
için rafine edilir. 2019 yılında
391.213 ons altın ürettik. 2020
için üretim hedefi
310.000-360.000 onstur.

Kıvamlaştırma
Oksitlenmiş çamur, dekant kıvamlaştırıcısına pompalanır ve
burada çamur içinde bulunan demir ve arseniğin çökmesi için
kireçtaşı eklenir. Çözünür metallerin temizlenmesi için çamur
aynı zamanda kireç sütüyle de işlem görür. Çözünür metaller
içeren solüsyon nötralizasyon tanklarına gönderilir. Yıkanmış
çamur, siyanür liç tanklarına pompalanır.
Atıklar
Atık çamuru “atıklar” uluslararası çevre standartlarına
uygun şekilde arıtılır. Ardından kıvamlaştırılarak
atık depolama tesisine “ADT” gönderilir.
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Bölüm 1:

GÜÇLÜ BİR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ SAĞLAMAK

“Alacer, yalnızca en yüksek sürdürülebilirlik standartlarını
taahhüt etmekle kalmaz, aynı zamanda bu taahhütlerin her
gün yerine getirilmesini sağlamak için planlara, prosedürlere,
ölçümlere uymayı ve hedeflere sahip olmayı taahhüt eder. “

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
TEPEDEN BAŞLAR

Sürdürülebilirlik aynı zamanda grup
düzeyindeki yöneticiler ve saha ekipleri için
de önemli bir sorumluluktur. Sürdürülebilirlik
yaklaşımımız, toplu sorumluluk ilkesine ve her
çalışanın sürdürülebilirlik performansımıza
katkıda bulunması gerektiği inancına dayanır
özellikle sağlık ve güvenlik olaylarının
bildirilmesi konularında... Sürdürülebilirliğe
olan bağlılığımızı yansıtan şekilde, yıllık kısa
vadeli teşvik planının %20’si, grup İSGS
hedeflerinin işletmenin tüm seviyelerinde
gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Alacer’de, sürdürülebilirlik politikalarımızın
uygulanması ve bununla ilgili Temel
Performans Göstergelerine göre
performansımızın nihai sorumluluğu
Yönetim Kurulumuza aittir. Yönetim
Kurulu, özel bir Çevre, Sağlık, Güvenlik ve
Sürdürülebilirlik “İSGS” Komitesi tarafından
desteklenir. İSGS Komitesi güvenlik, sağlık,

paydaşlarla ilişkiler, çevre yönetimi ve diğer
sürdürülebilirlik konularında uygulamalarımızı
ve performansımızı denetler, izler ve inceler.
Komite üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur:
•   Alan Krusi “Başkan”
•   Edward Dowling
•   Kay Priestly
Komite yılda en az iki kez resmi olarak
toplanırken, yıl boyunca ihtiyaç duyulması
hȃlinde ek toplantılar yapılır. Diğer Yönetim
Kurulu üyeleri, Komite toplantılarına isterlerse
katılır.

Şekil 1: Kurul seviyesinde denetim

Kurul
Çevre, Sağlık, İş Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Komitesi
Rodney P. Antal • CEO ve Başkan
Stewart Beckman

Michael J. Sparks

Operasyon Direktörü

Baş Hukuk Direktörü ve Sekreter

Mark E. Murchison
Finans Direktörü

Operasyonlar ve Arama
Fonksiyonel Saha Departmanları
Sağlık, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler, Güvenlik, Tedarik Zinciri, Çevre ve İş Güvenliği

Rod Antal, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı

2020 önceliklerimiz arasında şunlar yer alır:
•   Güncellenmiş politikaların devreye
alınarak uygulanması.
•   CDP (eski adıyla Karbon Saydamlık Projesi)
su ve iklim yatırımcısı anketlerine katılmak
da dȃhil olmak üzere karbon
açıklamalarımızı iyileştirme.
•   Çöpler Madeni’nde güneş enerjisi
potansiyelinin araştırılması.
•   Çöpler Madeni dȃhil olmak üzere
Alacer’i sertifikasyon sürecine dȃhil etmek
amacıyla Uluslararası Siyanür Yönetim
Kuralları “ICMC” standardına göre eksiklik
değerlendirmesi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
YÖNETİMİ
ÇERÇEVEMİZ
Sürdürülebilirlik yönetiminin temeli, sadece
ev sahibi ülkemizin mevzuatının gerekliliklerini
karşılamakla veya aşmakla kalmayıp
aynı zamanda Uluslararası Madencilik ve
Metaller Konseyi “ICMM” rehberliği ve
Uluslararası Finans Kurumu “IFC” Performans
Standartlarının beklentilerini de karşılayan bir
dizi politikadır ve Dünya Altın Konseyi de buna
dȃhildir. Politika geliştirmeye yaklaşımımız, en
katı standartları belirlemek ve bunları Şirket
politikasına entegre etmektir.

Politikalar, sahaya özgü çevresel ve sosyal
zorluklara ve saha ruhsat düzenlemelerine
göre özel olarak tasarlanmış çevre ve
güvenlik standartları, yönetim planları ve
prosedürleriyle desteklenmektedir. Bu
planlar, ISO14001:2015 ve ISO45001 dȃhil
uluslararası standartların gerekliliklerine göre
onaylanmıştır.

Bu rapor, söz konusu politikaların,
prosedürlerin ve sistemlerin nasıl uygulandığı,
izlendiği, yönetildiği ve ayrıca ilgili KPI’lara
göre performansımız hakkında ayrıntılı bilgi
vermektedir.
Politikalarımız web sitemizde, sahamızda ve
ofislerimizde bulunabilir. Hem İngilizce hem
de Türkçe olarak sunulurlar. Politikalar, işe
başlama eğitimi kapsamında tüm çalışanlara ve
yüklenicilere de öğretilmektedir.

2019 yılı boyunca sürdürülebilirlik
politikalarımızı sektördeki politikalarla
kıyaslamak için bir çalışma yaptık ve şu anda
sektörde mevcut en iyi uygulamaları yansıtacak
şekilde politikaları güncelliyoruz. Güncellenmiş
politikalar için Yönetim Kurulu onayı
gerekmekte olup 2020 yılında uygulanmaya
başlayacaktır.

Şekil 3: Maden yaşam döngüsünün her aşamasında sürdürülebilirlik

Şekil 2: Sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesi infografiği

Raporlama: Sürdürülebilirlik performansımızı şeffaf bir şekilde raporlayarak, gelişim alanlarını kabul ederek ve
sonuçlardan kendimizi sorumlu tutarak paydaşlarla güven oluştururuz.
Hedefler: Net hedefler belirlemek gelişmeyi yönlendirir ve kendimizi sürekli daha iyi hale getirmek için bizi zorlar. Ayrıca
paydaşların kendileri için en önemli konulardaki performansımızı anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur.
Ölçümler ve göstergeler: Performansımızı takip etmemizi ve ortaya çıkan sorunları yönetmemizi sağlar.
Sistemler: Yüksek kaliteli etkili yönetim, doğru süreçlerin takip edilmesini sağlar, iş birliğine olanak tanır ve
işletme genelinde risk yönetimine tutarlı bir yaklaşım benimsenmesini olanaklı kılar.
Planlar ve prosedürler: Politikaların sahada nasıl uygulandığını ve sahanın ya da projenin benzersiz
özelliklerine göre nasıl özelleştirileceğini ayrıntılı olarak belirler.
Politikalar: Tüm operasyonlarda sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim vizyonumuzu ve kararlılığımızı ortaya koyar.

Raporlama
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Fizibilite

İnşaat

• Mümkün olan en
düşük çevresel ve
sosyal etkiyi hedefleme

• Çevresel ve Sosyal
Etki Değerlendirmeleri
“ÇSED” gerçekleştirme

• Yerel çalışan istihdam
ve geliştirme sürecine
başlama

• Halkla iyi ilişkiler
kurma

• Altyapı ve güvenlik
gibi konularda
hükümetle ve ilgili
makamlarla
görüşmeler yapma

• Yerel halkla iletişimi
artırma

• Olası sosyal ve
çevresel sorunları
değerlendirmek için
yeterli yerel bilgi sahibi
olmak amacıyla arama
ekiplerinde yerel
çalışanları istihdam
etme
• Şikâyet
mekanizmaları kurma
• Toplumsal kalkınma
programları oluşturma

• Tüm yurt içi mevzuat
ve IFC performans
standartlarına uygun,
sahaya özel sosyal ve
çevresel planları
oluşturma
• Gerekli tüm yeniden
yerleşim eylem
planlarını hazırlama
• Yerel toplulukların
madenin olumlu ve
olumsuz etkilerinin
farkında olmasını
sağlamak için kamu
iletişim programları
uygulama
• Kapanış planı
hazırlama

• Etkileri hafifletmek
için çevre ve sağlık
yönetim sistemleri ve
prosedürleri uygulama

Üretim
• Doğal kaynakların
verimli kullanımını
teşvik etmek için
çalışma ve geçerli yurt
içi mevzuata ve
uluslararası normlara
uyumu sağlamak için
izleme faaliyeti yapma
• Şikayetleri çözmek ve
en aza indirmek için
çalışma yapma
• Kapatma
yükümlülüklerini yerine
getirmek için yeterli
finansal kaynakların
ayrılmasını sağlama
• Alternatif geçim
kaynakları için
kapatma sonrası eğitim
yapma
• Uzun dönem planı
hazırlama

Kapanış
• Arazi iyileştirmesi ve
onarımı
• Kalan finansal ve
yasal yükümlülükleri
yerine getirme
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PAYDAŞ
KATILIMI

ÖNEMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ – EN
ÖNEMLİ HUSUSLARI TANIMLAMA

Tüm paydaşlarımızla şeffaf ve dürüst karşılıklı
iletişim kurmak ve sürdürmek, işimiz için
kritik ve sürdürülebilirlik yönetimimizin
ayrılmaz bir parçasıdır. Çöpler Madeni’nde,
paydaşlarımızın katılımını sağlama
yöntemlerimizi belirleyen ve yıl boyunca
paydaş gruplarıyla düzenli iletişim sağlayan
geniş kapsamlı bir paydaş katılım planımız
“PKP” vardır.

•  Hissedarlara ve yerel makamlara üç aylık
sonuç sunumları ve yerel halka yıllık sonuç
ve performans sunumu,

Çöpler Madeni PKP’de yer alan öğelerden
bazıları şunlardır;

•  Şikâyet mekanizması,

•  Yerel belediye başkanları, muhtarlar
ve diğer toplum temsilcileriyle düzenli
toplantılar,
•  Sendika temsilcilerini sahaya ve sahadaki
toplantılara katılmaya davet etmek,
•  Sektör ve yatırımcı konferanslarına katılım
ve
•  Yatırımcı tanıtım programları.
2019 yılında Çöpler Madeni’nde 1.574
paydaş görüşmesi yaptık. Bunlar arasında
hissedarlar, analistler, yerel topluluklar,
yetkililer, yükleniciler, hükümet temsilcileri ve
sendika yetkilileriyle yapılan toplantılar yer
aldı. Tartışılan bazı önemli konular arasında
Anagold-SKF, arama faaliyetleri, siyanür
farkındalığı, yerel tedarik ve sözleşme
fırsatları ve istihdam oluşturma bulunuyordu.

Alacer hem paydaş katılımı uygulamalarımızın Tanımlanan öncelikli konular şunlardır:
hem de GRI standartlarına uygun raporlama
•  Yerel ve ulusal istihdam
taahhüdümüzün bir parçası olarak Kasım
2019’da bir önemlilik değerlendirme anketi
•  Yerel ekonomik kalkınma
gerçekleştirdi.
•  Etik bir şekilde iş yapma
Bu süreç, altın madenciliği ile bağlantılı 30
sürdürülebilirlik konusu hakkında iç ve dış
•  Sağlık ve güvenlik
paydaşlardan oluşan bir gruba yönelik anket
•  Yerel tedarikçilerden satın alma
çalışmasını içeriyordu. İç paydaşlardan,
sorunun işletme üzerindeki olası etkisine
•  Gelir şeffaflığı
dayalı olarak kapsamlı bir sürdürülebilirlik
konuları listesini 1-5 ölçeğinde puanlamaları •  Çalışan eğitimi ve gelişimi
istendi.
•  Çevresel uyumluluk
Bu konuların yönetimine yaklaşımımız bu
raporda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Şekil 4: Önemlilik dağılım grafiği

Yüksek öncelikli konular
Yerel ve ulusal istihdam
Yerel ekonomik kalkınma
Etik bir şekilde iş yapma
Paydaşlar için önemi
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Sağlık ve güvenlik

Orta öncelikli konular
Yerel tedarikçilerden satın alma
Gelir şeffaflığı
Çalışan eğitimi ve gelişimi
Çevresel uyumluluk
İşletme üzerindeki mevcut veya potansiyel etki
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ETİK ŞEKİLDE
İŞ YAPMA

SORUMLU TEDARİK
ZİNCİRLERİ

İyi bir kurumsal vatandaş olmamız
yalnızca doğru bir davranış değil, aynı
zamanda işimizi de iyi yapmamız demektir.
Beklediğimiz davranış standartları “Davranış
Kurallarımızda” belirtilmiş olup şunları içerir:

Tüm tedarikçilerimizin politikalarımıza ve
Davranış Kurallarına uymasını bekliyoruz.
Tedarik sözleşmelerimizde rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele maddeleri yer
alır. Herhangi bir tedarik sözleşmesi
imzalanmadan önce rüşvet ve yolsuzlukla
mücadele riskleri de dȃhil olmak üzere
çeşitli ön değerlendirme kontrolleri
gerçekleştiriyoruz.

•  İş yaptığımız yerdeki ilgili tüm yasa ve
yönetmeliklere uyum
•  Yerel kültür ve geleneklere saygı
Her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır
tolerans gösteririz. Davranış Kuralları
tüm çalışanlar, yükleniciler, üçüncü taraf
tedarikçiler ve Yönetim Kurulumuz için
geçerlidir. Davranış Kuralları ihlalleri
araştırılır ve istihdamın veya sözleşmenin
sonlandırılması dȃhil olmak üzere disiplin
işlemleri başlatılır.

Bir tedarik anlaşması yapıldıktan sonra
tedarik performansını çeşitli Performans
Göstergeleri’ne “KPI’lara” göre düzenli
olarak izliyoruz. Her yıl resmi tedarikçi
denetimleri yürütüyoruz. Resmi denetimler,
standartlarımızı karşıladıklarından ve
politikaya uyduklarından emin olmak için
politikaları, uygulamaları ve prosedürleri
incelemek üzere tedarikçi tesislerine ve
fabrikalarına yapılan ziyaretler, masa başı
araştırmaları, yüz yüze toplantılardan oluşur.
2019 yılında 200’den fazla resmi tedarikçi
denetimi gerçekleştirdik.

Şekil 5: Sürdürülebilirlik kaygılarını tedarik zincirimize entegrasyonu

Sözleşme öncesi

Sözleşme

Sözleşme sonrası

Tüm tedarikçiler, rüşvet ve
yolsuzlukla mücadele
riskleri de dahil olmak
üzere sürdürülebilirliği
kontrol eden ön yeterlilik
değerlendirmelerinden geçer.

Alacer'in yolsuzlukla
mücadele politikasına, çevre
standartlarına ve Davranış
Kurallarına uyum, tüm
tedarikçi sözleşmelerinde
zorunlu hükümlerdir.

Tüm sözleşme
yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini sağlamak için
çeşitli düzenli tedarikçi
performans değerlendirmeleri
ve denetimleri gerçekleştirilir.
Şikâyet ve ihbar
mekanizması, yapılan
ihlallerin çalışanlar ve
dış paydaşlar tarafından
etkili ve gizli bir şekilde
bildirilmesini sağlar.

Risk değerlendirmeleri, Alacer'in tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik riskini
belirlemeye ve değerlendirmeye çalışmaktadır.

Tüm büyük tedarikçiler en iyi sektör
uygulama standartlarına göre sertifika almaya
teşvik edilirken Uluslararası Siyanür Yönetim
Kuralları gibi sağlık ve güvenlik yönetimi
planlarına ilişkin kanıtları da sunmakla
yükümlüdürler.

ÜRÜN YÖNETİMİ
Esnaflardan veya küçük ölçekli
madencilerden altın satın almayız.
Ürettiğimiz dore İstanbul Altın Rafinerisi’ne
“İAR” nakledilmektedir. İAR ile yaptığımız
anlaşma sorumluluk sahibi altın politikası
uygulamalarını gerektirir. İAR, doreyi külçe
altına dönüştürür ve dönüştürülen külçe altın
Türkiye Merkez Bankası’na ya da piyasaya
satılır. Satışın ardından altın dağıtımı, satın
alanların sorumluluğundadır.
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Şekil 7: Türüne göre alınan ve çözüme kavuşturulan şikayetler

ŞİKAYET
YÖNETİMİ
Şikâyet mekanizmamız, yerel paydaş
katılım planımızın ve sürdürülebilirliğe ilişkin
genel yönetimimizin önemli bir parçasıdır.
Ayrıca sosyal kalkınma ve Halkla ilişkiler
çalışmalarının performansı hakkında değerli
bilgiler de sağlar.
Şikâyet mekanizmamız hem Türkiye’deki
düzenlemeler hem de IFC Performans
Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak
şekilde geliştirilmiştir. Mekanizma, geniş
ölçekte erişilebilecek şekilde tasarlanmıştır
ve etki alanında bulunan en yakın beş
yerleşim yerindeki halkın bu mekanizmaya
erişimi bulunmaktadır. Ayrıca tedarikçilerin de
şikâyet mekanizmasına erişimi mümkündür.

Tüm şikayetlere yedi gün içinde yanıt
vermeyi taahhüt ediyoruz ve her türlü şikâyet
alındıktan sonra 30 gün içinde çözüme
kavuşturmayı hedefliyoruz. Aşağıdaki tabloda
gösterildiği gibi 2019 yılında 25 şikâyet
alınmıştır. Bu şikayetlerin çoğu tedarikçi
sözleşmeleriyle ilgiliydi.
31 Aralık 2019 itibarıyla, 2019’da kaydedilen
tüm şikayetlerin %80’i başarılı bir şekilde
çözüme kavuşturulmuştur. 2018’den kalan
açık şikayetlerin de biri haricinde tamamı
2019’da kapatılmıştır.

Şekil 6: 2019 Şikayetler

Şikayetler

Çöpler

2019

2018

Alınan

Çözülen

Alınan

Çözülen

2

2

6

5

İliç

16

12

7

6

Diğer İliç köyleri

0

0

5

5

Yükleniciler

1

1

0

0

Bağıştaş

0

0

1

1

Sabırlı

1

1

1

1

Yakuplu

3

2

6

6

Kabataş

0

0

1

1

Kemaliye

1

1

0

0

Diğer iller

1

1

0

0

Toplam

25

20 (%80)

27

26 (%96)

2019'da
Alınanlar

2019'da
Çözülenler
0

5

10

15

20

Sözleşme

İstihdam

Çevresel

Arama

Altyapı

Satın Alma

İzinsiz Arazi Kullanımı

Güvenlik

Diğer

İNSAN
HAKLARINA
SAYGI
Operasyonlarımızdan etkilenen kişilerin
insan haklarına saygı duymaya ve bunları
korumaya kararlıyız. Bu taahhüt, Halkla
İlişkiler Politikamızda özetlenmekte olup
şunları yapacağımızı ifade ederiz:
•   Şirketin faaliyetlerinden etkilenen
     kişilerle ilişkilerimizde en temel insan
haklarına ve kültürlerine, geleneklerine
ve değerlerine saygı gösteririz.
Halkla İlişkiler Politikamız, çalışan ve
yüklenici oryantasyon eğitiminin kritik
bir parçasıdır. Güvenlik birimimizin tüm
üyeleri ve yüklenicilerimiz, Gönüllü
Güvenlik ve İnsan Hakları İlkeleri adlı
bir konuyu içeren “Güvenlik Çalışmaları
ve İnsan Hakları” konusunda uzmanlık
eğitimi alırlar. Çöpler Madeni’ndeki
tüm özel güvenlik personeli, uygulama
ve davranışlarının, Güvenlik ve İnsan
Haklarına İlişkin Gönüllü İlkeleri’nin yanı
sıra güvenlik hizmetlerinin sunulmasıyla
ilgili sıkı ulusal düzenlemelerin
beklentilerine uymasını sağlamak için

eğitim alır. İnsan hakları konusundaki
ciddiyetimizi yansıtmak ve faaliyet
gösterdiğimiz her yerde bunlara saygı
göstermedeki kararlılığımızı vurgulamak için
2020 yılında ayrı bir İnsan Hakları Politikasını
uygulayacağız.

25
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Bölüm 2:

GÜVENLİ VE
YETKİN BİR İŞ YERİ
OLUŞTURMA

“Çalışanlarımız işteki başarımızın temel taşıdır ve etkileyici
sonuçlarımızın ardındaki itici güç, onların becerileri, çabası
ve adanmışlığıdır. Saygı gördüklerini hissetmeleri, işlerini
en üst seviyede yapabilmeleri için doğru yetkinliklerle
donatılmaları ve çalışmalarını emniyetli bir ortamda
yapmaları çok önemlidir.”
Stewart Beckman, COO

0,21 KZKSO
2,57 TRKSO

Şekil 8: Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi “ICMM” Kritik Kontrol
Yönetimi Kılavuzu’ndan Alınan Uygulama Modeli

GÜVENLİ
ÜRETİM
İş gücümüzün ve halk sağlığı ve güvenliği
her zaman en önemli önceliğimiz olmuştur
ve böyle kalacaktır. Ağır makinelerin çalıştığı,
büyük miktarlarda malzeme taşınan, tehlikeli
kimyasalların kullanıldığı ve sahada düzenli
patlatma yapılan madencilik, yönetilmesi
gereken çok çeşitli güvenlik risklerine
sahiptir. Ancak bu riskleri herkesin her günün
sonunda güvenli bir şekilde eve dönmesine
olanak sağlayacak şekilde yönetmenin
mümkün olduğuna inanıyoruz.
Sağlık ve Güvenlik Politikamıza iki
hedef rehberlik eder. Bu hedeflerin ilki,
operasyonlarımızdan kaynaklanan ölümler
ve ciddi yaralanmaları önlemek ve ikincisi de
sahada meydana gelen küçük yaralanmaları
sürekli azaltmaktır. Bu hedeflere sahada
ulaşmak için şunları uyguluyoruz:

1
Sürecin planlanması

• Güvenilir sistemler ve planlar: Çöpler
Madeni, uluslararası en iyi uygulama
standardı ISO45001 ile uyumlu bir
güvenlik yönetimi planına ve sistemine
sahiptir.
• Risk değerlendirmeleri ve kontrol:
Madenin her bölümünde belirli
güvenlik risklerini düzenli olarak
değerlendiriyoruz. 2019 yılında, en
iyi sonuçları sağlamak amacıyla, risk
yönetimi ve kontrol metodolojimize öncü
uygulama yönergelerini uygulayarak
mevcut risk yönetimi programımızın
gelişimini sürdürdük. Daha iyi iş
araçları sunmak, bilgilerin daha iyi
kaydedilip raporlanmasını sağlamak için
sistemlerimizi ve desteğimizi geliştirdik.

2
İstenmeyen önemli olayları “IÖO” tanımlama

9

3

Yetersiz kritik kontrol
performansına yanıt

Kontrolleri tanımlama

8

4

Doğrulama ve raporlama

5

7

Performansı ve raporlamayı tanımlama

Sahaya özel uygulama
6

Sorumluluk atama
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• Risk azaltma kontrol hiyerarşisi: Şekil 9’da gösterildiği gibi dört temel adımı takip eder.  
Şekil 9: Maden yaşam döngüsünün tüm aşamalarında sürdürülebilirlik

RİSK YÖNETİMİNDE
EN İYİ UYGULAMA
YAKLAŞIMINI
BENİMSEME

Yeni teknoloji veya mekanizasyon süreçleriyle
tehlikelere maruz kalma riskini azaltma
Bilinen tehlikeleri ortadan kaldırma
Tüm tehlikeleri belirleme

NET POZİTİF ETKİ 

Kişisel Koruyucu Ekipmanların
“KKE” zorunlu kullanımı da
dahil olmak üzere dikkatli idare
ve izleme yoluyla riske maruz
kalmayı yönetme

• Çalışan katılımı: Personelimizi güvenlik riskleri hakkında proaktif düşünmeye ve hem
kendilerinin hem de iş arkadaşlarının güvenliği için sorumluluk almaya teşvik ediyoruz.
Güvenlik nedeniyle çalışmayı reddetme hakkını da teşvik ediyoruz. Bu, uygun güvenlik
önlemlerinin veya ekipmanlarının mevcut olmadığına inandıkları takdirde tüm
çalışanlarımızın yöneticilerine itiraz edebilecekleri anlamına gelir. Risk farkındalığını ve
güvenli çalışma prosedürlerinin önemini pekiştirmek için güvenlik bilgilendirmelerini içeren
günlük çalışma öncesi iş güvenliği toplantıları düzenliyoruz.
• Eğitim: İş güvenliği eğitimi, tüm çalışanlar ve yükleniciler için işe başlama eğitiminin kritik
bir parçasıdır ve kimyasalların kullanımı, dökülmeler, yüksekte çalışma ve sıcak çalışma
dȃhil olmak üzere işe özel düzenli ek güvenlik eğitimlerini kapsar.
Aynı zamanda uyuşturucu ve alkol kullanımına, sahada güvenli olmayan davranışlara karşı
sıfır tolerans politikamız mevcuttur.

2019 yılında, Çöpler Madeni’nde ICMM
Kritik Kontrol yönergelerini kullanarak
ve “papyon (bowtie)” yöntemimizi ve
analizimizi güncelleyerek mevcut risk
yönetimi programımızı geliştirmeye
devam ettik. “Papyon Yöntemi”, yüksek
riskli senaryolarda soruna neden olan
ilişkileri analiz eden sektör lideri bir risk
değerlendirme yöntemidir.
Papyon Yöntemi risk yönetimini bilimsel
bir bakış açısıyla ele alır ve yüksek ve
katastrofik riskler üzerinde durur. Özellikle,
sonucu ölümle ya da ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek yüksek riskli bir POX
tesisi için bu özellikle önemlidir. Bugüne
kadar geliştirilmiş metodolojimizi
uygulayarak operasyonlarımızın aşağıdaki
yönleri için eksiksiz çalışmalar yaptık:

• POX tesisi;
• Yüksekte çalışma ve
• Kapalı alanlar.
Bu güncellenmiş çalışmaların her birinde
ortalama 120 kontrol bulunur ve 30’u kritik
kontrol kabul edilmektedir. Her çalışma
için bu durumlarda iş yapan çalışanlar ve
yüklenicilere yönelik bir değerlendirme,
kontrol veri tablosu ve kontrol listesi
hazırlanır. Operasyon iş planına ayrıntılı
bir risk inceleme planı oluşturulmuş ve
eklenmiştir; ayrıca ilerlemeyi izlemek
için resmi bir raporlama ve uyumluluk
doğrulama süreci oluşturulmuştur.
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İŞ GÜVENLİĞİ
PERFORMANSI
Bir dizi güvenlik göstergesini izleyerek
güvenlik performansımızı ölçtük. Birçok
meslektaşlarımızın ve sektörümüzün aksine,
bildirdiğimiz güvenlik istatistikleri arama
faaliyetlerimizi de içermektedir. Tüm önemli
olaylar incelenir ve tekrarlanmayı önlemek
için bulgulara dayalı düzeltici eylem planları
geliştirilir. Olayların ayrıntıları üst yönetime ve
Yönetim Kuruluna bildirilir.
2019 yılındaki güvenlik performansımız
endüstri standartlarına göre güçlü olmakla
birlikte, beklediğimiz yüksek standartları
karşılayamadı ve ağustos ayında, yaklaşık
3 yıl ve 22 milyon saatten sonra bir kayıp
zamanlı kaza meydana geldi.
Olay, yük boşaltma sırasında bir taşıma

ACİL DURUM
HAZIRLIĞI
Acil bir duruma yeterince hazırlıklı
olduğumuzdan emin olmak, güvenli bir
çalışma ortamı sağlama taahhüdümüzün
önemli bir parçasıdır. Çöpler Madeni’nin iyi
eğitimli ve hazır bir acil durum müdahale
ekibi vardır. Buna 3 atanmış personel ve 86
eğitimli çalışan dȃhildir.

kamyonunun devrilmesi nedeniyle
meydana geldi ve sürücünün köprücük
kemiğinin kırılmasına neden oldu. Kaza
sonrasında kamyon sürücüleri ile birlikte
tehlike farkındalığı ve bilgi tazeleme eğitimi
gerçekleştirildi ve alarm sistemlerinde
iyileştirme ve bakım yapıldı. Çalıştırma
öncesi kontroller, risk değerlendirmeleri
ve prosedürel iyileştirmelerle ek idari
iyileştirmeler de yapılmıştır.
Benzer şekilde, 2019 yılında, özellikle arama
çalışmalarında meydana gelen önemli bir
artış sonucunda toplam raporlanabilir kaza
sıklık oranımız “TRKSO” artmıştır. Ancak
artan bu eğilimi azaltma çabalarımız iki katına
çıkarılmıştır.

Herhangi bir zamanda en az 20 eğitimli
acil durum müdahale çalışanı sahada
bulunmaktadır. Bu, ilk müdahale kapsamı
ve yardımının saha genelinde her yerde
her an mevcut olduğu anlamına gelir. Tüm
çalışanların acil bir durumda ne yapacaklarını
bilmelerini sağlamak için yıl boyunca tatbikat
çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Hedefimiz
üç dakikalık acil durum müdahale süresini
tutturmaktır.
2019 yılında Çöpler Madeni, trafik olayları ve
yangınlar gibi acil durumlarla başa çıkmada
ilçeye yardımcı olmak için İliç Kaymakamlığı
ile bir protokol imzalandı.

Toplam
Raporlanabilir
Kaza Sıklık Oranı:

2.57

1.66

1.94

2019

2018

2017

Şekil 10: Güvenlik performansımız

2019

2018

2017

4,662,085

10,832,418

7,739,594

Kayıp zamanlı
kazalar

1

0

0

İş göremez
kazası

8

5

5

Tıbbi müdahale
gerektiren
yaralanma

3

13

10

İlk yardım
gerektiren
yaralanma

49

129

119

Toplam
yaralanma

61

147

134

Toplam
raporlanabilir
kaza sıklık oranı

2.57

1.66

1.94

Kayıp zamanlı
kaza sıklık oranı

0.21

0

0

Ciddi potansiyel
kazalar

14

40

81

Ciddi potansiyel
kaza sıklık oranı
“CPKSO”

3.22

3.69

10.47

Çalışılan
toplam saat
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EĞİTİM VE İNSAN KAYNAĞININ GELİŞİMİ

Çalışanlar için yıllık ortalama 5,5 gün eğitim
süresi + 2019 yılında eğitim için kullanılan
1 milyon ABD doları üzerinde bütçe
Organizasyon olarak başarımız, insan
kaynağımızın becerisine, bağlılığına ve
adanmışlığına dayanır. Kalifiye ve iyi eğitimli
bir iş gücüne sahip olmak, insan kaynakları
stratejimizin önemli bir parçasıdır.
Çalışanlarımızın gelişimi için stratejik bir
bakış açısıyla hem günümüzdeki hem
de gelecekteki ticari ve operasyonel
ihtiyaçlarımızı karşılayacak yetenek gelişim
programlarına sürekli yatırım yapıyoruz.
Sunduğumuz fırsatlar arasında, teknik bilgi ve
birikimlerinin artırılması, liderlik yeteneklerinin
geliştirilmesi, işletme okuryazarlığı becerisinin
kazandırılması, prosedürler ve standartlar ile
kariyer gelişimi yer alır. Çöpler Madeni’nde
150 kursiyer kapasiteli özel bir eğitim
merkezimiz vardır.
2019 yılı boyunca sahadaki tüm pozisyonları
kapsayan matrisimizi güncelleyerek her bir
rolün gerektirdiği becerileri analiz ettik. Bu
matrisi hem bireysel hem de departman bazlı
gelişim programlarını ve yedekleme planlarını
oluşturmak için kullanıyoruz.
2019 yılında çalışanlarımız için gelişim
programlarına 1 milyon ABD dolarından fazla
yatırım yaptık. Çalışanlarımız yıl boyunca
ortalama 5,5 gün süreyle eğitim ve gelişim
programlarına katıldı.

Çalışanlarımıza bu fırsatları sağlarken, yerel
paydaşlarımız için de eğitim ve yetkinlik
geliştirme programları düzenliyoruz. Bu
eğitimlerin bir kısmı şirketimiz bünyesindeki
rollere yönelirken, bir kısmı ise katılımcılarının
Türkiye genelinde farklı sektörlerde
istihdam edilmelerini sağlayacak şekilde
yetkinlikler kazanmasını, İliç’te var olan
yetenek havuzunun ve ekonomik altyapısının
zenginleştirilmesini hedeflemektedir. 2019
yılında madencilik alanındaki yetkinlik gelişim
programlarına katılan 79 yerel vatandaşımız
şirketimizde istihdam edilmeye başlandı.  
Yetenekleri geliştirmek yerel topluma katkıda
bulunma irademizin önemli bir bileşenidir.
2019 yılında, Anagold-SKF başvurularını
daha iyi hazırlanması için 214 paydaşımıza
Proje Döngüsü Yönetimi “PDY” eğitimi verildi
ve Anagold-SKF tarafından desteklenen
sektörlere yönelik teknik eğitimler sağlandı.
2020 yılında yerel yetenek havuzunu daha
da geliştirmek ve yerel paydaşlarımızdan
istihdam edilen çalışan ve yüklenici çalışan
sayısını artırmak için yeni bir program
başlatacağız. 6 milyon ABD doları yatırım
maliyeti olan bu girişim önümüzdeki üç ile
beş yıl boyunca devam edecek ve 300’den
fazla kişiye kapsamlı bir eğitim ve gelişim
programına katılma fırsatını sunacak.

“Yerel halkın yetkinliklerini artırmak için yaptığımız yatırımlar,
hem yerel toplumumuzda hem de Türkiye’de devam eden
gelişim süreçlerine katkı sağlamaktadır.”
Geoff Day, Ülke Müdürü
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ENDÜSTRİYEL
İLİŞKİLER
Çalışanlar ve sendikalarla kurulan şeffaf
iletişimin operasyonlarımızın etkili bir
şekilde yürütülmesi açısından kritik bir
önem taşıdığına inanıyoruz. İş gücümüze
sendikal temsille ilgili hiçbir kısıtlama
getirmiyoruz. Örgütlenme ve toplu sözleşme
haklarına saygı duyuyoruz. Sendika ve işçi
temsilcilerini sahada yapılan İSG Komite
toplantılarına davet ediyoruz.
Çöpler Madeni’ndeki iş gücünün yaklaşık
%60’ı sendika üyesi olup toplu iş
sözleşmeleri bulunmaktadır. İşletmenin
başlangıcından itibaren olumlu süren
endüstriyel ilişkilerimiz 2019 yılında da
devam etmiş ve herhangi bir işveren-işçi
uyuşmazlığı yaşanmamıştır.

ÇEŞİTLİLİK VE
KATILIM
Yetenekli ve çeşitlilik arz eden iş gücü,
bir işletme için önemli rekabet üstünlüğü
sunabilir. İş gücümüz, farklı alanlardan
çok çeşitli yetkinlik, değer ve deneyimleri,
beraberinde getiren yeteneklerden
oluşmaktadır. Bu çeşitliliğin işletmemize
getirdiği güce, daha kapsamlı sorun çözme
yeteneğine ve yenilikçiliğe değer veriyoruz.
Çeşitliliğe yaklaşımımız, kamuoyuna açık
Çeşitlilik Politikamızda özetlenmektedir.
Bu politika bize şunları sağlar:
•   Tüm çalışanlara adil ve saygılı davranılan
bir ortam ve
•   Irk, cinsiyet, cinsel tercih ve/veya dini
inançlardan bağımsız olarak fırsatlara eşit
seviyede ulaşabilme.

İş gücümüz için çeşitlilik veya cinsiyet
kotaları belirlemiyoruz. Çalışanlarımızı liyakat
esasına göre seçiyoruz ve görevlendiriyoruz.
Şirket genelinde herhangi bir pozisyona
yönelik (Yönetim Kurulu da dȃhil) aday
havuzlarının nitelikli ve çeşitli adaylardan
oluşmasını sağlamak için önceden
oluşturulmuş kriter setlerini dikkate alıyoruz.
Kadınların madenciliğe yönlendirilmesinin
küresel çapta ve sektör genelinde bir
mücadele alanı olduğunu biliyoruz. Çöpler
Madeni’nin bulunduğu, kültürel açıdan
muhafazakâr Doğu Anadolu’da bu gerçek
daha yoğun bir şekilde hissedilmektedir.
Bölgedeki kadınları madenimiz bünyesindeki
açık pozisyonlara başvurmaları için teşvik
ediyoruz ve istihdam edilen kadın çalışan
sayısını her yıl artırmayı hedefliyoruz.
Kadın çalışanlarımıza benzer pozisyonlardaki
erkeklerle aynı ücret paketini sunuyor ve aile
dostu çalışma politikalarını benimsiyoruz. Bu
politikalar:
•   Çocuk emziren annelerin ve küçük
çocukları olan annelerin gece vardiyası
yapmaması için vardiya programlarının
yönetimi ve
•   Hamile kadınların hamilelikleri sırasında
alternatif rollere yönlendirilmesi. Ayrıca,
doğum izni sırasında asıl pozisyonların
açık tutulmasını ve hamilelik izni
verilmesini de içermektedir.
Aynı zamanda, bölgedeki kadınlar için
yetkinlik ve ekonomik bağımsızlık sağlayan
girişimleri de destekliyoruz. 2019 yılında
Anagold-SKF tarafından finanse edilen
projelerin %31’i kadınların liderlik ettiği
projelerdi.
Alacer’in altı bağımsız direktörlerinden
ikisi kadındır. Alacer’in genel merkezindeki
çalışanların yaklaşık %32’si kadınlardan
oluşur. Şirket genelinde ise çalışanların
yaklaşık %10’u kadındır.

Şekil 11: Maden yaşam döngüsünün tüm aşamalarında sürdürülebilirlik

Kadın

Erkek

% 29

Kurul

% 71

% 12,5

Şirket Merkezi % 87,5

%8

İşletme Geneli % 82

YÖRE KADINLARI İÇİN DESTEK VE
KARİYER GELİŞİMİ SAĞLAMA
Gülten Güler Uludağ, 2015 yılından beri
Çöpler Madeni İdari İşler Bölümü’nde
çalışmaktadır. Çöpler Köyü’nde büyümüş.
2019 yılında Çöpler Madeni’nde takım lideri
rolüne terfi eden iki kadından biridir.
Gülten “Çok çalışıyorum ve çabalarım
karşılığında hem gelişim sağlıyorum hem
de takdir görüyorum. Her yeni iş zorluklarla
birlikte gelir, ancak yöneticilerim ve ekibim
tarafından destekleniyorum.
Madende çalışmaya başladığımda kolay
olmadı. Komşularım önce beni yargıladı
ve madende çalışmak istediğim için
eleştirildim.

Ama kararlıydım ve Anagold destek oldu.
Birlikte önyargılara meydan okuduk. Şimdi
madende çalışan kadınlar hoşgörüyle
karşılanıyor. Bölgedeki kadınlar gece
vardiyasında bile çalışmaya başladı!”
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Bölüm 3:

SÜRDÜRÜLEBİLİR
TOPLUMSAL
GELİŞİMİ
Vergiler: 40 milyon ABD doları vergi ödendi.
İşler: İşçilerin % 51’i Çöpler Madeni doğrudan
ve dolaylı etki alanında bulunan yerleşim
yerlerindendir; çalışanların % 97’si Türk’tür.
Yerel satın alma: 2019’da yerel tedarikçilerden
25 milyon ABD doları, ulusal tedarikçilerden
309 milyon ABD doları mal/hizmet alındı.
Toplumsal yatırım: 2019 yılında Anagold-SKF
tarafından 32 proje finanse edildi.
Toplumsal gelişim girişimlerine 2,6 milyon
ABD dolarından fazla destek sağlandı.

Bir madeni başarılı bir şekilde aramak, geliştirmek ve işletmek istiyorsak bunu bölgeye ve
ülkeye sosyal ve ekonomik avantajlar sağlayacak şekilde yapmalıyız. Bunu oluşturduğumuz
istihdam, temin ettiğimiz mallar ve hizmetler, toplumsal kalkınma programları ve altyapısına
yaptığımız yatırımlar ve ulusal ve yerel yönetimlere ödediğimiz vergi ve devlet hakkı ödemeleri
yoluyla yapıyoruz.
Birlikte düşünüldüğünde 2019 yılı toplam doğrudan ekonomik katkımız 413 milyon ABD doları
olmuştur.
Şekil 12: Ekonomik değer beyanı (000 $)

Çalışanlara yapılan
ödemeler
21.370 $

Toplumsal
kalkınma yatırımları2
2.664 $

Uluslararası
satın alımlar
38.979 $

Ulusal satın alımlar
334,195 $

Ev sahibi ülkelerde
dağıtılan toplam
ekonomik değer
397.898 $

Dağıtılan toplam
ekonomik değer
436.877 $

Devlete Yapılan
Ödemeler1
39.669 $
1 Bu bilgilerin hazırlanması ve açıklanmasında kullanılan temelin ESTMA raporumuz gibi diğer amaçlar için kullanılan
yöntemlerden farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Yuvarlama nedeniyle bazı toplamlar aynı olmayabilir. Devlete
yapılan ödemeler; vergiler, devlet hakları, lisans ücretleri ve arazi kullanım anlaşmaları kapsamında yerel topluluklara
yapılan ödemeleri içerir.
2 Veriler arasında tüm bağışlar ve taahhütler, Anagold-SKF ve burslar yer alır.
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DEVLETE YAPILAN
ÖDEMELER
İyi bir kurumsal şirket olmayı taahhüt
ediyoruz. Tüm gerekli vergileri, lisans ve
devlet hakkı ücretlerini ödemek ve bu
ödemeleri şeffaf ve sorumlu bir şekilde
raporlamak bu taahhüdün önemli bir
parçasıdır.
Vergilendirme ve vergi planlaması
konusundaki yaklaşımımız, faaliyet
gösterdiğimiz tüm bölgelerindeki yasa ve
uygulamalara sorumlu bir şekilde uymaktır.

YEREL İSTİHDAMA
ÖNCELİK VERME
Ödediğimiz vergiler ilgili ulusal makamlar,
il ve bölge makamları tarafından belirlenir
ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 2019
yılında Türk makamlarına toplam 9,1 milyon
ABD doları ödedik. Bu ödemelerin ayrıntılı ve
bağımsız denetlenen bir dökümü, Madencilik
Sektörü Sektörü Şeffaflık Önlemleri
Raporumuzda çevrimiçi olarak mevcuttur.*
Alacer, Türk hükümetinin teşvik belgesi
programı kapsamında kurumlar vergisi
kredileri de dȃhil olmak üzere teşviklerden
faydalanır.

Şekil 13: Devlet ödemeleri

Alacaklı
Türkiye
Cumhuriyeti Devleti
Türkiye İl ve
Belediye
Makamları
Toplam

Vergiler
(i)

Devlet Hakkı
Ödemeleri
(ii)

Ücretler
(iii)

Üretim
Hakları (iv)

Primler
(iv)

Temettüler
(vi)

Altyapı Geliştirme
Ödemeleri (vi)

5,2 MİLYON $

1,5 MİLYON $

0,3 MİLYON $

-$

-$

-$

-$

-$

0,1 MİLYON $

1,3 MİLYON $

-$

-$

-$

0,8 MİLYON $

5,2 MİLYON $

1,5 MİLYON $

1,6 MİLYON $

-$

-$

-$

0,8 MİLYON $

Madenimizin etki alanında bulunan yerleşim yerlerinden istihdam sağlamak, sosyal ve
ekonomik gelişime verdiğimiz en önemli katkılardan biridir. Bu aynı zamanda, insan kaynakları
stratejimizin önemli bir unsurudur çünkü:
•   Halkla güçlü ilişkiler kurulmasına ve operasyonumuz için güvenli bir çalışma ortamı
     sağlanmasına katkıda bulunur.
•   Yerel toplumun yeteneklerinin geliştirmeye yardımcı olur ve bu operasyonumuza olan
bağımlılığı azaltır.
•   Rekabetçi bir maliyetle, istikrarlı ve etkili bir iş gücü havuzu oluşturmamızı sağlar.
Şekil 14’de gösterildiği gibi işe alım yaklaşımımızda öncelik yerel paydaşlarımıza
verilmektedir. Yerel paydaşlarımızdan uygun yeteneklere sahip kişiler bulunulamadığı takdirde,
önce bölge genelinden, daha sonra da ülke genelinden işe alım yapmaya çalışıyoruz. En son
uluslararası havuza bakıyoruz.
Yerel ve ülke genelindeki işçileri işe almak ve geliştirmek konusundaki kararlılığımız, Çöpler
Madeni için belirlediğimiz hedeflere yansımaktadır:
•   Vasıfsız işçilerin %90’ı madencilik faaliyetlerimizden doğrudan ve dolaylı etki alanında
bulunan yerleşim yerlerindendir.
•   Yarı vasıflı işçilerin %80’i doğrudan veya dolaylı etki alanında bulunan yerleşim
yerlerindendir.
•   Vasıflı işçilerin %80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.
Ayrıca tedarikçilerimizi mümkün olan her durumda yöreden istihdama teşvik ediyoruz.

Şekil 14: İstihdam önceliklendirme
*

Denetlenmemiş veriler değişikliğe tabidir- ESTMA raporunun Nisan 2020 sonuna kadar yayınlanması beklenmektedir.

(I)

Bu kategori Alacer tarafından gelir, kâr veya üretim üzerinden ödenen vergileri içerebilir. Bildirilen vergiler arasında öncelikli olarak kurumlar vergisi yer alır. Tüketim
vergileri ve bireysel gelir vergileri hariçtir.

(ii)

Bunlar, kaynak çıkarmak için genellikle belirli bir gelir yüzdesi oranında (alınabilecek indirimler düşülerek) yapılan ödemelerdir. Aynı şekilde ödenen devlet hakları da
bu kategori altında rapor edilir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için, herhangi bir alacaklıya aynen ödenmiş bir devlet hakkı bulunmamaktadır.

(iii) Bu kategori kira ücretlerini, giriş ve düzenleme harçlarının yanı sıra lisans, izin veya imtiyazlara yönelik harçları veya diğer karşılıkları içerebilir. İşletme lisansı için
gerekli olmadığı sürece, alacaklı tarafından sağlanan hizmetler karşılığında olağan ticari işlemlerde ödenen meblağlar hariç tutulur.

1

2

3

4

(iv) Bu kategori altında bir alacaklının üretim paylaşım anlaşması veya benzer bir sözleşme veya yasal düzenleme kapsamında mineral üretiminden elde ettiği pay
raporlanır. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için, herhangi bir alacaklıya üretim hakkı ödemesi yapılmamıştır.
(v) İmza atma, keşif, üretim ve bir alacaklıya ödenen diğer herhangi bir prim türü bu kategori altında rapor edilir. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıl için, herhangi bir
alacaklıya raporlanabilir prim ödemesi yapılmamıştır.
(vi) Bu ödeme kategorisi Alacer’in olağan hissedarı olarak bir alacaklıya ödenen temettüler dışındaki temettü ödemelerinden oluşur. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren
yıl için, herhangi bir alacaklıya temettü ödemesi yapılmamıştır.
(vii) Bunlar, öncelikle Alacer’in operasyonel amaçlarıyla ilgili olmayan altyapı inşaatına ilişkin ödemelerdir. Altyapı geliştirme ödemeleri; köy yollarının iyileştirilmesi ve
bakımından, köy yolları ve köprü inşaatından, su arıtma tesisi yapımından ve diğer toplumsal kalkınma girişimlerinden oluşuyordu.

Doğrudan
Etkilenen
Çöpler, Sabırlı,
Bağıştaş,
Yakuplu, Çaltı,
Ortatepe, İliç
şehir merkezi

Dolaylı
Etkilenen
Erzincan
İliç diğer köyleri

Bölge 3
Erzincan

Bölge 4
Ulusal
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PERFORMANSIMIZ
31 Aralık 2019 itibarıyla toplam istihdamımız
639 kişidir. Yüklenicilerle birlikte toplam iş
gücümüz 1.905 kişidir.

Şekil 16: Toplam iş gücü

yarı vasıflı çalışanlarımız da maden etki
sahalarından işe alınmaktadır.
2019 yılında bilgi ve yeteneklerini paylaşması,
yerel iş gücümüzün geliştirilmesine katkı
sağlaması beklenen 16 vasıflı yabancı
çalışanımız vardı. Bunun amacı, madenin
işletilmesiyle ilgili daha fazla sorumluluğun
zaman içerisinde yerel ve ulusal çalışanlara
geçişini sağlamaktır.

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
(yükleniciler dȃhil) mevcut iş gücümüzün
%42’si operasyonlarımızdan etki alanında
bulunan topluluklardan olup kalan %58’lik
grubun içerisinde %57’lik dilimi Türkiye
içerisinden istihdam edilen çalışanlar
oluşturmaktadır.

Yerel (%42)
Ulusal (%57)

Vasıfsız tüm çalışanlarımız madene en yakın
yerleşim yerlerinden istihdam edilirken,

Yabancı (%1)

Şekil 15
Ankara / Genel Merkez

Çöpler

Arama

Toplam

Yerel

Ulusal

Yabancı

Yerel

Ulusal

Yabancı

Yerel

Ulusal

Yabancı

Yerel

Ulusal

Yabancı

Anagold Toplam
(erkek ve kadın)

0

21

1

310

254

15

17

21

0

327

296

16

Erkekler

0

13

1

286

229

13

17

18

0

303

260

14

Kadınlar

0

8

0

24

25

2

0

3

0

24

36

2

Operasyon Yüklenicileri
Toplamı (erkek ve kadın)

0

0

0

461

654

0

23

128

0

484

782

0

Erkekler

0

0

0

397

652

0

23

126

0

420

778

0

Kadınlar

0

0

0

64

2

0

0

2

0

64

4

0

Toplam İş Gücü

0

21

1

771

908

15

40

149

0

811

1078

16

YEREL TEDARİK ZİNCİRİ
Mükemmel tedarik zinciri yönetimi, Çöpler
Madeni’nin etkili çalışması için kritik öneme
sahiptir. Ayrıca girişimciliğin teşvik edilmesi,
yerel ekonomilerin canlandırılması ve yerel
toplumumuzda ekonomik kalkınmanın
kolaylaştırılması için katalizör görevi de
görebilir.

ek iş fırsatları sağlamak ve ekonomiyi
çeşitlendirmek için kullanmaya çalışıyoruz.

Tedarik zinciri yönetimimiz iki ana hedefe
odaklanır: Öncelikle, Çöpler Madeni’nin
çalışmalara kesintisiz devam etmesini
sağlamak için yüksek kaliteli ürünlerin,
malzemelerin ve hizmetlerin sağlam ve
güvenli bir şekilde tedarik edilmesini
sağlamalıyız.

Yerel tedarikçilerden kaynak sağlama
konusundaki kararlılığımız, satın alma
harcamalarımızın en az %6’sının madene
en yakın ve çevredeki kasaba ve köylerde
faaliyet gösteren işletmelere yapılması
hedefine yansımaktadır. 2019 yılında Çöpler
Madeni’nin doğrudan ve dolaylı etki alanında
bulunan topluluklardan 25 milyon ABD doları,
diğer Türk tedarikçilerden ise 309 milyon
ABD doları tutarında mal ve hizmet satın
alınmıştır.

Bunun yanı sıra, tercihli bir satın alma
politikamız var ve satın alma gücümüzü yerel
işletmeleri büyütmek, bölgedeki insanlara

Tedarikçi becerilerinin eksik olduğu
durumlarda, kapasite artırmak için eğitim ve
danışmanlık sağlayarak tedarikçilerle birlikte
çalışıyoruz.
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TOPLUMSAL KALKINMAYA
YATIRIM YAPMA
Eğitim, sağlık, yerel ekonomik kalkınma,
altyapı geliştirmeleri ve kapasite artırma
programlarına yatırım yapmak üzere yerel
topluluklarla birlikte çalışarak toplumsal
zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı
olabiliriz. Ayrıca, yerel toplum için uzun vadeli
sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırabiliriz
ve operasyonlar sırasında ve kapanıştan
sonra madene olan bağımlılığı en aza
indirebiliriz.
Yerel topluluklarımızın gelişimine katkıda
bulunma taahhüdümüz, iki net hedefi olan
Halkla İlişkiler Politikamızda belirtilmiştir:
1) Madenden etkilenen yerleşimlerdeki
yararlanıcıların sayısını en üst düzeye
çıkarmak.
2) Madene bağımlı olmayan uzun vadeli
ekonomik büyümeyi desteklemek.
Her yıl, toplumsal altyapı ve sosyal
programlara doğrudan yatırım yaparak

yerel topluluklarımızın kalkınmasına katkıda
bulunuyoruz.
Bu harcama, belirlenen dört önceliğe
ayrılmıştır;
•   Yerel topluluklar için eğitim ve akademik
fırsatlara erişimin geliştirilmesi,
•   Yerel topluluklar için uzun vadeli
sürdürülebilir ekonomik kalkınma
yaratmak,
•   Yerel altyapıyı geliştirmek ve
•   Kadınların ekonomiye katılımını artırmak.
Örneğin, 2019 yılında yerel halktan
öğrencilere 142 adet burs sağladık. Bunlar,
meslek lisesi öğrencilerine verilen burslardan
yüksek lisans öğrencilerine verilen desteğe
kadar uzanıyordu. Erkekler ve kadınlara eşit
sayıda burs verildi.

Şekil 17: 2019’da desteklenen burslar

Yüksek Lisans - %1
Meslek Lisesi - %11
Üniversite, Sosyal Bilimler - %53
Üniversite, Fen Bilimleri - %35

“Madende bana tanınan fırsat, gelişmeme
gerçekten yardımcı oldu. Burs için
teşekkürler, burs sayesinde çalışmalarıma
odaklanabildim ve iyi notlar alabildim. Staj
programı sayesinde daha fazla öğrenme
fırsatı buldum. Tüm ekip bana yardım
etme konusunda istekliydi. Şimdi madende
çalışıyorum ve ekip çalışması, iş güvenliği
hakkında bilgi edinmeye devam ediyorum.
Burada bizim için ve toplum için çok sayıda
fırsat var.”
Muhammed Emin Yıldırım, Asistan Mühendis,
Enstrümantasyon
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA
YATIRIM YAPMA: ANAGOLD-SKF
Yaptığımız doğrudan yatırımların yanı
sıra Sosyal Kalkınma Fonu “AnagoldSKF” aracılığıyla bölge halkına da yatırım
yapıyoruz. 2018 yılında başlatılan AnagoldSKF, maden ile toplum arasında yenilikçi bir
ortaklıktır.
Yerel girişimlere madenden bağımsız,
kedilerine ait işletmelerini kurmaları ya da
büyütmeleri için finansal destek sağlıyor ve
çeşitli toplumsal kalkınma projelerine yatırım
yapıyoruz. Projeler, toplumsal kalkınma
planları ve toplumsal öncelikler göz önüne
alınarak seçilmektedir. Öncelikler her üç yılda
bir gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
Anagold Madencilik, ürettiği her bir ons altın
başına SKF fonuna 2 Amerikan Doları verir
Böylece Anagold’un operasyonel başarısı
toplumsal fayda için fon sağlar. Projelerin
yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için
Anagold-SKF’den hiçbir kaynak kullanılmaz.
Anagold-SKF adaylarına sağlanan fonlama,
girişimcilik ve/veya toplumsal kalkınma

anlayışını teşvik etmek için tasarlanmıştır ve
aşağıdaki iki aşamayı içerir:
•   Fikir, proje hedefi, tahmini bütçe ve önemli
çıktılar hakkında genel bir fikir içeren proje
ön hazırlık formu ile başvurular başlar. Bu
proje ön hazırlık formları bağımsız üçüncü
taraf uzman denetçiler tarafından incelenir
ve taranır. Başarılı adaylar aşağıdakilere
katılmaya davet edilir.
•   Resmi başvuru aşaması; tüm adaylar
proje döngüsü yönetimi eğitimi alır, proje
fikirlerini geliştirmek ve bir iş planı da dȃhil
olmak üzere resmi bir başvuru yapmak
için desteklenir. Bu programın bir tür
bağış olarak görülmesini önlemek
için tüm adayların projelerinin uygulanma
maliyetine katkıda bulunması beklenir. *
2019 başvuru sürecinde, 218’i başvuru
aşamasına davet edilen 386 proje ön hazırlık
formu alındı.

KAZANÇ YOLUNU AÇMA
Kasım Çelik, usta bir mermer oymacısı.
İstanbul’dan satın aldığı mermeri kesip
tasarımlarıyla ticari markalara, mezar
taşlarına, kapı numaralarına ve camiler
için yaratıcı panellere dönüştürüyor. 2019
yılında İliç’in sanayi alanında gururla yeni
bir atölye açmak, CNC tezgâhı ve yarı
otomatik mermer kesici satın almak için
Anagold-SKF’ye başvurdu, başarılı oldu
ve fon aldı.
Kasım Bey: “Son 6 yıldır mermerle
çalışıyorum. Elle oymalarım en az bir gün
alırdı. Yeni makineyle otomatik kesicideki
bilgisayarı hazırlıyorum, tasarımı yükleyip
başla düğmesine basıyorum. Oyma
tasarımları artık 10 dakikadan bile uzun
sürmüyor. Bu, işimde devrim yarattı.
Daha fazla sipariş alabilir ve bunları rekor
sürede müşterilerime teslim edebilirim.
Yanımda iki çalışanım var; son 3 yıldır
bir çalışanı el oymacılığında eğittim ama
şimdi her ikisine de makineyi kullanmayı
öğretiyorum.

Artan siparişlerimizden gelen kârı tam
otomatik oyma makinesi ve perdah makinesi
satın almak için kullanmayı umuyorum. Bu da
işimizi başka bir seviyeye taşıyacak.”
Şöyle devam ediyor: “Anagold-SKF
ekibinin takibi ve desteği çok yardımcı oldu.
Gerçek bir iş adamı olarak nasıl düşünmem
gerektiğini ve işimi nasıl planlayacağımı
öğrendim. Daha önce böyle bir destek yoktu.
Anagold-SKF, herkesin işletmesi ve halkımız
için gerçekten faydalı olacak.”

KÂRLI İNEKLER
“Anagold-SKF’den gurur duyuyoruz. Bunu tanıtmak,
fırsatları ve başvuru sürecini açıklamak zaman aldı ve ekibin
fedakarlığını gerektirdi. Ekibin yaptığı iş fevkalade. Şimdi
önceden başvuranların daha sağlam başvurularla gelip fon
almaya hak kazandıklarını görüyoruz. Her zaman kolay
olmamakla birlikte, işletmelerin büyümesini ve toplumun
girişimcilik anlayışının gelişmesini görmek çok keyifli.”
Başak Çetin, İç ve Dış İletişim Müdürü

* Tüm Anagold-SKF başvuruları ayrı incelenir ve finansmanın %100’ü toplumumuzun dezavantajlı üyeleri için
  sağlanır.

Bölgede Muhtar olan Meral Solak,
yakındaki Kayacık köyünde yaşıyor.
Meral, süt ürünleri çiftliğinin
modernizasyonunu desteklemek için fon
aldı.
Yoğurt, ayran ve
tereyağı üretmek
için sağdığı 14
ineği var. Ürünleri
o kadar popüler ki
onları İstanbul’a
kadar satıyor ve
rakiplerinden %25
daha yüksek bir fiyat
belirleyebiliyor.
Meral Hanım şöyle
açıklıyor: “Bu kaynağı
arazimde çit kurmak
için kullandım, artık
inekler komşularımı

rahatsız edip onların bostanlarına
girmiyor.
Ayrıca, ineklerimi koyduğum ahırı
modernize ettim ve düzgün bir zemin
yaptırdım, böylece ağılı düzenlemek
uzun sürmüyor. Bu beni rahatlattı.
İnekleri izlemek için CCTV kamera
taktırdım. Özellikle hamile oldukları
zaman bu çok önemli. Doğum
sırasında düşmemeleri ve yavrularını
kaybetmemeleri için yardıma
gelebiliyorum. Oğullarım uzakta;
üniversitede okuyor. Bazen onlar
da uzaktan kameraya bağlanıyorlar.
Gelecekte bana yardımcı olabilecek bir
kadın işe almak istiyorum. Belki zamanla
daha genç inekler satın alabilirim.  İşi
çok fazla büyütmek istemiyorum,
sadece ailem için geçim kaynağı
sağlayabiliyorum. Yenileme çalışmaları
bana epey zaman kazandırdı; böylece
Muhtar olarak işime odaklanabiliyor ve
topluma yardım edebiliyorum.”
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Bölüm 4:

SORUMLU ÇEVRE
GÖREVLİLERİ

ÇEVRE KAZALARI
Çevresel performansımızı izlemenin bir yolu, küçük çaplı ve maden sahasıyla sınırlı olsalar
bile faaliyetlerimiz sonucunda meydana gelen çevresel hadiselerin sayısını takip etmemizdir.
Çevresel risklerimizi değerlendirmek ve oluşabilecek olumsuz bir çevre hadisesinin sonucunu
belirlemek için bir risk matrisi kullanırız. Aşağıda belirtildiği gibi çevresel riskler bir ile beş
arasındaki sonuç ölçeğinde değerlendirilir:
Seviye 1: Operasyonları kesintiye uğratmayan, mevcut bir aksaklık içinde meydana
gelen yerel etki. Dış makamlara bildirilmesine gerek yoktur ve herhangi bir ceza
uygulanmaz.

Sıfır Raporlanabilir Çevre Kazası

Seviye 2: Sınırlandırılmıştır ve maden sahasında kısa süreli bir etki alanı oluşturur.
Dış makamlara bildirilmesine gerek yoktur ve herhangi bir ceza uygulanmaz.

Yılda 224 Çalışma Alanı Denetimi

Seviye 3: Daha önce etkilenmeyen lokalize bir alanı etkileyen orta vadeli etki
oluşturur. Raporlanması gereken olay ve/veya küçük çaplı ihlale ya da para cezasına
yola açabilen, izin koşullarının küçük çaplı ihlalidir.

Etkin Toz Yönetimi

Seviye 4: 12 ay veya daha uzun sürebilecek geniş bir alanda uzun süreli olumsuz bir
çevresel etkinin oluşması, operasyonlar kısmen durdurulur.

3.905 Ağaç Dikimi

Seviye 5: İşletme izinlerinin kaybedilmesine/askıya alınmasına neden olan büyük bir
olaydır.
Çöpler Madeni’nde amacımız, her yıl sıfır raporlanabilir (üçüncü seviye veya üzeri) olayın
meydana gelmesidir.

“Bölgesel su, hava kalitesi ve biyolojik çeşitliliğin
korunduğundan emin olarak, halkımızla güçlü ilişkiler
kurmaya ve sürdürmeye yardımcı oluyoruz.”

Şekil 18: Sınıflandırma ciddiyetine göre çevresel olaylar

2019

2018

2017

Seviye 1

29

18

43

Seviye 2

4

3

-

Alacer’de, maden arama çalışmalarından maden çıkarmaya kadar, sorumlu çevre görevlileri
olarak çalışıyruz.

Seviye 3

-

-

-

Çevrenin sorumlu bir şekilde yönetilmesinin yalnızca bölge halkının çıkarına değil, ticari
çıkarımıza da uygun olduğunu biliyoruz. Su ve enerjiyi mümkün olduğunca verimli
kullandığımızdan emin olarak işletmeye değerli maliyet tasarrufları sağlıyoruz.

Seviye 4

-

-

-

Seviye 5

-

-

-

Toplam

33

21

43

Can Serdar Hastürk, Çevre Müdürü

Çevresel dikkat gerektiren hususları maden yaşam döngüsünün her aşamasına entegre
ediyoruz ve su, toprak, hava kalitesi, iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi en aza
indirmeye ve hafifletmeye odaklanıyoruz.
Çevre yönetimi konusundaki sorumluluğumuz Çevre Politikamızda belirtilmiştir ve ülke içi
mevzuata, IFC Performans Standartlarına ve Ekvator Prensiplerine uymaktayız. Çöpler
Madeni’nin Çevre Yönetim Sistemi “EMS” uluslararası ISO1400: 2015 standardına göre
sertifikalıdır.
En son ISO1400: 2015 dış denetimi Aralık 2019’da başarıyla tamamlanmıştır.
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SU RİSKİNİ
YÖNETME
PERFORMANS
Şekil 19’da görüldüğü gibi Çöpler
Madeni’nde meydana gelen çevre olaylarının
toplam sayısı 2018’de 21 iken 2019’da
33’e yükseldi. 2019 yılında kaydedilen tüm
olaylar ya birinci ya da ikinci seviyeydi ve
sıfır raporlanabilir olay hedefimize ulaştık. İç
incelemenin ardından üç olayın ikinci seviye
olarak tekrar sınıflandırılmasından sonra,
2018’de yaşanan bu olayların bu raporda
yeniden belirtildiğine dikkat edilmelidir. 2018
yılındaki tüm olaylar raporlanabilir düzeyin
altında kalmıştır.

İkinci seviye veya üzeri olaylardan sonra
nedenini belirlemek için soruşturma
yapılır, düzeltici eylem raporu hazırlanır ve
tekrarlanmasını önlemek amacıyla aksiyon
alınır. Soruşturmalar, tekrarlayan birinci
seviye olaylar için de gerçekleştirilir.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 2019
yılında Çöpler Madeni’nde meydana gelen
tüm çevre olaylarının neredeyse yarısı küçük
ve sınırlı döküntülerdi.

Şekil 19: Sınıflandırma ciddiyetine göre çevresel olaylar
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Operasyonlarımız, hazır bir temiz su
kaynağına erişime dayanır. Nüfus artışı ve
su kaynaklarının öngörülebilirliğini etkileyen
iklim değişikliği ile suyu verimli bir şekilde
kullanmamız son derece önemlidir.
Çöpler Madenimiz, Türkiye’nin doğusunda
kültürel açıdan önem taşıyan Fırat Nehri
yakınlarında karasal bir iklim bölgesinde
yer almaktadır. Çöpler Madeni tarafından
kullanılan tüm su, Türk mevzuatına göre yer
altı suyu kullanım ve atık su deşarjına ilişkin
katı izin kurallarına tabidir. Su yönetimine
yaklaşımımız, suyu mümkün olduğunca
verimli kullanmak ve izin verilen sınırlar
dȃhilinde yalnızca gereken ve izin verilen
miktarda çekmektir. Çektiğimiz suyun tamamı
yer altı suyudur. Sahada kullanılan su geri
dönüştürülür ve proses tesisimizde yeniden
kullanılır. Alıcı ortama proses kaynaklı bir
endüstriyel deşarjımız bulunmamaktadır.

PERFORMANS
2019 yılı boyunca toplam 3.948.443 m3
su çekilmiştir; bu 2018 yılına göre yaklaşık
%99’luk bir artışa karşılık gelmektedir. Bu
artışın nedeni, 2019’da sülfit tesisinin ilk
tam yıllık operasyonunu gerçekleştirmesidir.
Ayrıca, atık depolama tesisinin “ADT”
tasarımı nedeniyle, başlangıçtan itibaren
ADT’den geri dönüştürülmüş suyun
kullanılabilmesi için dört ay geçmesi gerekti.
Toplam su kullanımı izin verilen sınırlarımız
dȃhilindedir. Toplam su kullanımı ve su
verimliliği için 2019 performansımızı referans
olarak kullanmayı planlıyoruz. 2020 boyunca
bu referansa göre hedefler belirleyeceğiz.
Çöpler Madeni, hiçbir proses suyunu çevreye
deşarj etmez. Proses suyunu kapalı döngüler
içinde kullanarak geri dönüşümünü en üst
düzeye çıkartırız. Bu, yer altından temin
ettiğimiz su miktarını en aza indirmeye
yardımcı olur ve alıcı ortama deşarj ihtiyacını
ortadan kaldırır.
Çevreye endüstriyel tipte bir su deşarjımız
olmamasına rağmen, faaliyetlerimizin
diğer kullanıcıların su kaynaklarını olumsuz
etkilemediğinden emin olmak için sahada
ve saha dışında yer altı sularının ve yüzey
suyunun kalitesini düzenli olarak izliyoruz.
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ENERJİ VE İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ
Madencilik, ocaktan tesise kadar yoğun
enerji kullanan bir sektördür ve enerji
kullanımımız ile iklim arasındaki bağlantının
farkındayız. Ayrıca iklim değişikliği karşısında
tedbir alma ihtiyacının da farkındayız ve
elektrik verimliliğini artırarak, düşük karbonlu
teknolojiler uygulayarak ve temiz enerji
kaynakları kullanarak sera gazı emisyonlarını
azaltmaya kararlıyız.
Çöpler Madeni’nde kullanılan tüm elektrik
Türkiye ulusal şebekesinden çekilir.
Türkiye’nin ulusal şebeke kapasitesinin
yaklaşık %41’i hidroelektrik santrallerinden
geliyor. Şekil 21’de gösterildiği gibi toplam
elektrik kullanımımız 2018’de 112.002.340
kWh’den 2019’da 268.675.240 kWh’ye çıktı.
Bunun nedeni, sülfit tesisinin ilk tam yıllık
operasyonunu gerçekleştirmesidir. Sülfit
cevherinin işlenmesi, daha önce Çöpler
Madeni’nde işlenen tek cevher olan oksit
cevherinden daha fazla enerji ve CO2 yoğun
bir proses gerektirir. 2019’u elektrik kullanımı
ve verimliliği için referans yılımız olarak
kullanmayı ve buna göre hedefler belirlemeyi
planlıyoruz. 2019 yılında enerji yoğunluk
oranımız işlenen ton cevher başına 24,34
kWh olarak kaydedilmiştir.

2019 yılında direk emisyon, toplam yıllık
emisyonun % 49’u ile 124.699 ton CO2 oldu.
Yeni prosesle artan güç tüketimine rağmen,
üretilen ons altın başına emisyon yoğunluğu,
2019’da üretilen ons altın başına 0,65 ton
CO2-e seviyesine düştü.
2019, karbon emisyonları ve emisyon
yoğunluğumuz için referans teşkil eder.
2020 yılında tesisimizi optimize etmek için
çalışacağız. Bu da emisyonlarımız için daha
doğru bir referans sağlayacaktır.
Toplam elektrik kullanımı, elektrik verimliliği,
toplam kapsam 1 ve 2 emisyonları, tesis
performansını optimize etmek için emisyon
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Etkilerimizin şeffaf bir şekilde açıklanmasını
taahhüt ediyoruz ve bunun bir parçası olarak
2020 yılında CDP karbon anketine yanıt
vermeyi planlıyoruz.
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Temiz enerji kaynaklarını kullanma
konusundaki kararlılığımızın bir parçası
olarak, 2020 yılında Çöpler Madeni’nin
enerji portföyüne güneş enerjisini ekleme
potansiyelini araştırmayı planlıyoruz.

Şekil 22: Kapsam 1 ve 2 Emisyonları ton CO2-e

2019 0
Şekil 21: Elektrik Tüketimi (kWh)

yoğunluğu, emisyonlarımızı azaltmak ve
değerli uzun vadeli maliyet tasarrufları
sağlamak dȃhil olmak üzere bu referans
değere göre bir dizi hedef belirleyeceğiz.
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Şekil 23: Üretilen ons altın başına emisyon yoğunluğu- CO2-e ton/üretilen ons miktarı
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SORUMLU ATIK VE
BARAJ YÖNETİMİ
Cevherden altın çıkarmak siyanür de
dȃhil olmak üzere bazı kimyasalların
kullanılmasını gerektirir. İşlenmiş cevher
atıkları su ve kimyasallar ile işlem görmüş,
kırılmış cevherden geriye kalan çamurdur ve
depolanmadan önce nötralize edilmektedir.
İşlenmiş cevher atığı, en önemli atık
kaynağımızdır. Çöpler Madeni tarafından
üretilen atıklar Sınıf II, yani tehlikeli olmayan
atık statüsündedir.
Tüm işlenmiş cevher atıklarımız özenle
tasarlanmış bir Atık Depolama Tesisi’ne
“ADT” gönderilir. ADT’nin sağlam bir şekilde
tasarlanıp yönetilmesinin kritik derecede
farkında olarak, ADT yaşam döngüsünün
inşaattan kapanışa kadar tüm kısımlarının
uluslararası en iyi uygulama standartlarıyla
uyumlu olmasını sağlamak için net
prosedürlere sahibiz.
Çöpler Madeni’ndeki ADT, mansap yönünde
kaya dolgulu bir barajdır. Sülfit tesisinin
çalışmaya başlamasıyla 2018’in son
çeyreğinde tam olarak faaliyete girmiştir.
Çöpler Madeni ADT’nin yapımına ilişkin

Çöpler Madeni ADT’yi izlemek için teknolojiyi, düzenli denetlemeleri, harici gözetim ve
denetimleri birlikte kullanıyoruz.

teknik şartname, Türkiye’nin ulusal mevzuat
gerekliliklerine ve aşağıdakiler de dȃhil
olmak üzere atık tesisleri için kabul edilen iyi
uygulama standartlarına uygundur:
•  Dünya Bankası Standartları
•  Kanada Baraj Birliği Güvenlik Yönergeleri
•  Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu
“ICOLD” Bültenleri
•  T.C. Devlet Su İşleri Teknik Şartnameleri
•  Kanada Madencilik Derneği “MAC” Atık
Tesisleri Yönetim Kılavuzu
Çöpler Madeni ADT, Richter ölçeğine göre
7,5 şiddetine kadar meydana gelecek
depremlere dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Modelleme, en şiddetli sismik olayda bile
ADT duvarının yükselerek tesis konumunu
veya kuvvetini değiştirme riskini en aza
indirgediğini göstermiştir. Çöpler Madeni
ADT’nin akış aşağısında doğrudan yaşayan
hiçbir topluluk bulunmamaktadır.

Teknoloji
Dolgu yerleşimini, hareketini ve stabilitesini izlemek için titreşimli
piyezometreler, çökme röperleri (prizmalar) ve akselerometreler
kullanıyoruz.
Denetimler
İnşaat ekibi ve maden jeolojisi “Jeoteknik” ekibi, Çöpler Madeni
ADT’de stres veya hasar belirtileri olup olmadığını her gün kontrol
eder. Her bir denetimin ayrıntıları, proses yöneticisi tarafından
incelenen günlük atık kayıtlarına kaydedilir. Sağlık, İş Güvenliği ve
Çevre departmanlarımızın çalışanları da ADT’yi her ay denetlerler. Yer
altı suyu ve yüzey suyu kalitesi de ADT’nin kaynak ve mansap yönü
izleme konumlarında izlenir.
Yıllık Denetimler
Ayrıca, izleme ve uyumluluk denetimi açısından çalışmalarımıza boyut
katan, uluslararası alanda tanınmış atık barajı uzmanlarının hazırladığı
dȃhili izleme raporları da dȃhil olmak üzere ADT’miz için yıllık saha
denetlemeleri yaptırıyoruz.

Dış Gözetim
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına yetkili bir
su yapıları denetim firması her zaman sahada bulunmaktadır. ADT
tasarım ve mühendislik danışmanı da kaliteyi ve tasarıma uygunluğu
sağlamak için inşaat sırasında sahada bulunur.
Denetim
Erzincan İl Çevre Müdürlüğü tarafından iki haftada resmi bir dış
denetleme gerçekleştirilir.
Stabilite tasarımlarının ve takibinin yanı sıra, yer altı sularında kirlenme belirtilerini izlemek
için Çöpler Madeni ADT’nin hem akış üstünde hem de akış altında üç yer altı suyu izleme
kuyumuz bulunmaktadır. Tüm atıklar Sınıf-II “tehlikeli olmayan” olarak sınıflandırılmış olsa
da Sınıf-I “tehlikeli” atıklar için en iyi gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 2019
yılında Church of England önderliğindeki Yatırımcı Madencilik ve Atık Güvenliği Girişimi’nde
de yer aldık.

50 |

Alacer Gold Sürdürülebilirlik Raporu 2019 | 51

Sürdürülebilir Değer Sunma

ATIK
YÖNETİMİ
Cevheri topraktan ayırma ve altın çıkarma
işlemi, uzun ve kısa vadede uygun şekilde
ele alınması gereken önemli miktarda tehlikeli
ve tehlikesiz atık oluşturur. Tüm atıkların
sorumlu bir şekilde ele alınmasını sağlamak,
çevremizin ve komşu yerleşimlerin sağlığının
korunması açısından son derece önemlidir.
Tehlikeli veya tehlikesiz tüm atıkların
azaltılmasını ve güvenli ve sorumlu bir
şekilde ele alınmasını sağlamak için Çöpler
Madeni’nde ayrıntılı ve kapsamlı bir atık
yönetim planımız bulunmaktadır. Bu, üretilen
atık miktarını azaltma ve geri dönüşüme
gönderilen atık oranını en üst düzeye çıkarma
hedefimizle desteklenir.

Şekil 24’de gösterildiği gibi Çöpler
Madeni’nde oluşturulan atıkların büyük
kısmı ekonomik olmayan kayaçlardır. Çöpler
Madeni’nde oluşan tüm ekonomik olmayan
kayaçlar özel olarak tasarlanmış pasa döküm
sahalarında dikkatli bir şekilde depolanır.
Tüm atık kaya döküm sahalarının tasarımı
ve yönetimi; güvenli eğim açılarına ve en
yüksek yapısal stabiliteye sahip olmalarını
sağlamak için gözetim altında tutulur.
Ayrıca, asit oluşturabilecek malzemelerin
yönetimi de maden operasyonları
tarafından uygun şekilde yönetilerek Türk
ulusal yönetmeliklerinin, en iyi sektör
uygulamalarının ve IFC Performans
Standartlarının gereklilikleri sağlanır.

SORUMLU SİYANÜR YÖNETİMİ
Siyanür kullanımı, altın madenciliği
prosesinin kritik bir parçasıdır. Ancak,
düzgün şekilde kullanılmadığı takdirde
siyanür hem çevre hem de insan sağlığı
üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.
Çöpler Madeni’nde siyanür kullanımımız,
hem Türkiye Cumhuriyeti ulusal yasaları
ve mevzuatının gerekliliklerine tabi hem de
sektördeki en iyi uygulamalara uyumludur.
Siyanür taşıma, sevk veya bertaraf
işlemlerini yürüten tüm çalışanların ve
yüklenicilerin siyanür yönetimi konusunda
özel eğitim almalarını zorunlu kılarız.

Şekil 24: Atık bertarafı 2019

Geri
Dönüşüm
Bertaraf

Atık Türü

2019

2018

Depolanan Cevher Atığı (ton)

1.776.189

222.693

Atık Kaya (ton)

14.042.597

24.175.386

Toplam Tehlikeli Atık (kg)

1.093.980

941.383

Tehlikeli (kg)

930.487

887.610

Geri Dönüşüm Atığı (kg)

812.032

629.394

Tehlikeli (kg)

163.493

53.773

Evsel Atık

Bilinmiyor

Bilinmiyor

BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİK
Madencilik işlemlerinin boyutu, ölçeği ve
konumu, yerel biyolojik çeşitlilik üzerinde
olumsuz etki oluşturabilecekleri anlamına
gelir. Olası etkiler arasında su kalitesinin
veya miktarının düşmesi, koruma altındaki
türler ve alanlar üzerindeki etkiler ve
habitat parçalanması yer alır. Bu risklerin
yönetilememesi ve biyolojik çeşitlilik
üzerindeki etkilerimizin en aza indirilememesi,
sosyal faaliyet iznimizi ve itibarımızı
etkileyebilir.
Amacımız, sahaları (hem operasyonel hem de
maden arama amaçlı) eski hȃline getirmek ve
hasarları olabildiğince onarmaktır. Bu amaçla
herhangi bir proje veya genişlemeye yönelik

fizibilite çalışmaları kapsamında mevcut olan
tüm biyolojik çeşitliliğin ayrıntılı kayıtlarını
oluşturuyoruz.
Bu çalışmalar, Biyolojik Çeşitlilik Eylem
Planının “BEP” temelini oluşturur. BEP,
etkilenen ekosistemlerin kapanış sırasında
asıl durumlarına (veya mümkün olduğunca
yakınına) nasıl geri döndürüleceğini belirler.
Hem Çöpler Madeni ve beraberindeki ADT
hem de arama sahalarımız Biyolojik Çeşitlilik
Eylem Planlarına sahiptir. Ayrıca Gazi ve
Hacettepe üniversiteleri uzmanlarıyla üç
ayda bir biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları
yürütüyoruz.
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HAVA KALİTESİ
Patlatma, kırma ve öğütme gibi maden
proseslerinin birçok kısmında ve büyük
araçların yollardaki hareketi sırasında
toz oluşma olasılığı vardır. Toz yönetimi,
operasyonlarımızın tüm yönlerinde önemli bir
odak noktasıdır. Hava kalitesi ve toz varlığı,
yerel topluluklarımız ve çalışanlarımız için
önemli bir faktördür.
İşçilerimiz ve topluluklarımız için hava
kalitesini yönetmemizi sağlamak, çevre
yönetiminin önemli bir parçasıdır. Alacer,
havadaki toz seviyelerini en aza indirmek
ve bunların Türkiye’de geçerli yasal
sınırlar ve IFC kılavuzlarında belirlenmiş
sınırlar dȃhilinde olmasını sağlamak için
Çöpler Madeni’nde bir toz yönetim planı
uygulamaktadır.

Saha genelinde ve yakın yerleşim alanlarında
çeşitli çevresel izleme istasyonlarımız
bulunmaktadır. Bu istasyonlar askıda katı
partiküllerin ve çöken tozların seviyelerini
kaydeder. İzleme istasyonlarından elde edilen
sonuçlar ilgili ulusal mercilere ve ilgili yerel
halka bildirilir.
Türkiye’nin AB uyum süreci, AB standartları
ve hedeflerinin benimseneceği anlamına
gelir. Sahadaki ve yakın yerleşim bölgelerinin
maruz kaldığı tozları bastırmak için en
yoğun kullanılan yollara ve servis yoluna
kamyonlarla linyosülfonat uyguluyoruz. Bu
uygulamanın çok etkili olduğu kanıtlanmış
olup kullanımı 2020 yılında genişletilecektir.

Burhanettin Şahin, Çöpler Madeni Genel Müdürü

2019’da sahaya giden 12.000 m2’lik
erişim yolu oluşabilecek tozu azaltmak
için asfaltlanmıştır. Bu önlem toplum
tarafından hoş karşılanmıştır.
ADT’de depolanmadan önce cevher
atık çamurunun kıvamlaştırılması ve
pH ayarlaması için kireç sütü kullanırız.
Kireç sütü, farklı tedarikçiler tarafından
kamyonlarla sahaya teslim edilir ve bir
hortum aracılığıyla depolama silolarına
pompalanır. Besleme noktasının orijinal
tasarımı beklediğimiz kadar etkili olmadı,
bu da kireç tozunun dökülmesine,
sahada tahriş edici tozun oluşmasına ve
ürün kaybına neden oldu. 2019 yılında,
sahadaki tozun azaltılmasına yardımcı
olmak üzere bağlantı hortumlarının
konumlandırılması da dȃhil olmak üzere
kireç yükleme noktasının tasarımını
iyileştirmeye çalıştık.

Şekil 25: Aylık Toz Çöken - 2019
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“Toz rahatsızlık verebilir ve işçiler için sağlık sorunlarına yol
açabilir. Çalışma alanımızın yakınındaki yerel toplulukları
rahatsız edebilir ve şikayetlere neden olabilir. Su ve toz
bastırıcıları servis ve erişim yollarımıza uygulayarak tozu en
aza indirmek için çok çalışıyoruz.”
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Bu sürdürülebilirlik raporu ve içinde açıklanan faaliyetlerle ilgili geri bildirimleri memnuniyetle karşılıyoruz.
Lütfen sorularınızı veya geri bildirimlerinizi info@alacergold.com adresine yönlendirin.
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GRI İçerik Dizini 2019
GRI Standardı

GRI İçerik Dizini 2019

Açıklama

Sayfa numaraları ve/veya URL'ler

Açıklama

GRI 101: Temel 2016

Önemli Konular

Genel Açıklamalar

GRI 200 Ekonomik Standart Serisi
Yolsuzlukla Mücadele

Kurumsal Profil
102-1 Kuruluşun Adı

Alacer Gold Corporation

102-2 Faaliyetler, Markalar,
Ürünler ve Hizmetler

Altın Madenciliği

102-3 Genel Merkezin Konumu

Denver, Colorado, ABD

102-4 Operasyonların Konumu

Türkiye

102-5 Mülkiyet ve Yasal Yapı

Alacer, ilk olarak Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda kote edilmiş, Yukon Bölgesi’nde kurulmuş
Kanadalı bir şirkettir. Şirket ayrıca, CHESS Depository Interests “CDI” alım-satımının yapıldığı
Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda da kote edilmiştir.

Gri 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

102-6 Hizmet Verilen Pazarlar

Bu raporun kapsamı ve sınırı için bkz. s. 7

Yerel Ve Ulusal İstihdamı İçeren Pazar Varlığı

102-7 Kuruluşun Ölçeği

Toplam kişi sayısı için bkz. “İş Gücü Tablosu” s. 36

Gri 103: Yönetim

102-8 Çalışanlar ve
Diğer İşçiler Hakkında Bilgiler

s. 36

Yaklaşım 2016

102-9 Tedarik Zinciri

s. 37

102-10 Kuruluşta ve Tedarik
Zincirindeki Önemli Değişiklikler

2019 yılında önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

102-11 Tedbir İlkesi veya Yaklaşımı

Tedbir ilkesini; herhangi bir proje başlamadan önce tam kapsamlı çevre ve sosyal
etki değerlendirmeleri “ESIA’lar” yaparak, sürdürülebilirlik riskini de içeren saha risk
değerlendirmeleriyle ve Yönetim Kurulu düzeyinde stratejik planlama aracılığıyla uyguluyoruz.

102-12 Dış Girişimler
102-13 Dernek Üyelikleri

s. 12-15
Alacer’in üye olduğu tek dernek NACD’dir.

102-14 Üst Düzey Karar Alıcının Açıklaması

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

s. 12-15

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 18-19

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 18-19

205-2 Yolsuzlukla Mücadele Politikaları ve Prosedürleri
Hakkında İletişim ve Eğitim

s. 18 ve s. 28- Alacer’ın rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele
politikaları Davranış Kuralları kapsamında tutulur; bu
politikalar göreve başlama eğitiminin bir parçası olarak tüm
çalışanlara öğretilir ve tüm çalışanlar düzenli bilgi tazeleme
eğitimleri alır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hükümleri tüm
tedarik anlaşmalarına da dahil edilmiştir.

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 36-37

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 36-37

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 36-37

202-2 Yerel Topluluktan İşe Alınan Üst Yönetici Oranı

s. 36-37

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 32-41

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 32-41

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 32-41

203-1 Altyapı Yatırımları ve Desteklenen Hizmetler

s. 32-41

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 32-33 ve s. 37

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 37

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 37

2014-1 Yerel Tedarikçilere Yapılan Harcamaların Oranı

s. 32 ve s. 37

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 42-44

GRI 300 Çevre Standartları Serisi
Bkz. Şekil 1: Yönetim kurulu düzeyinde denetim, s. 12

Çevresel Uyumluluk

Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş Gruplarının Listesi

s. 16

102-41 Toplu İş Sözleşmeleri

s. 30

102-42 Paydaşların Tanımlanması ve Seçimi

s. 16

102-43 Paydaş Katılımına Yaklaşım

s. 16

GRI 400 Sosyal Standartlar Serisi

102-44 Önemli Konular ve
Dile Getirilen Endişeler

s. 16-17

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
GRI 307: Çevresel Uyumluluk 2016

Raporlama Uygulaması
Konsolide mali tablolara dahil olan kuruluşların tam listesi şu adreste bulunabilir: https://www.
alacergold.com/docs/ default-source/Regulatory-Filings/alacer-2019-q4-financial- statements-final.
pdf?sfvrsn=4

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

102-46 Rapor İçeriğini ve
Konu Sınırlarını Tanımlama

s. 7 ve s. 17

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016

102-47 Önemli Konuların Listesi

s. 17

Pratik ve Teorik Eğitim

102-48 Yeniden Beyan Edilen Bilgiler

Önemli yeniden beyan bulunmamaktadır.

102-49 Raporlamada Değişiklikler

2019 yılında, emisyon hesaplama metodolojimizi stokiyometrik hesaplamadan emisyon faktörü
metodolojisine değiştirdik.

102-45 Konsolide Mali Tablolara
Dahil Edilen Kuruluşlar

s. 17-18

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

Yönetim
102-18 Yönetişim Yapısı

Gri 202: Pazar Varlığı 2016

s. 3

Etik Ve Dürüstlük
102-16 Değerler, İlkeler, Standartlar ve
Davranış Normları

Gri 103: Yönetim Yaklaşımı 2016

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

Satın Alma Uygulamaları

Strateji

GRI 102:
Genel
Açıklamalar
2016

Sayfa numaraları ve/veya URL'ler

102-50 Raporlama Dönemi

01 Ocak- 31 Aralık 2019

102-51 En Son Raporun Tarihi

26 Mart 2019

102-52 Raporlama Döngüsü

Yıllık

102-53 Raporla İlgili Sorular
İçin İletişim Noktası

Geoff Day- Ülke Müdürü - geoff.day@alacergold.com veya Can Serdar Hastürk - Çevre,
Operasyonlar ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi - serdar.hasturk@alacergold.com

102-54 Gri Standartlarına
Uygun Raporlama Talepleri

Bu rapor, GRI Standartları: Temel Seçenek “Core Option” uyarınca hazırlanmıştır.

102-55 Gri İçerik Dizini

Bağımsız Sürdürülebilirlik Raporuna dahil edilmiştir.

102-56 Harici Güvence

Bu rapor harici güvence altına alınmamıştır. Harici güvence gelecekteki raporlar için dikkate alınabilir.

GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016
GRI 404: Pratik ve Teorik Eğitim 2016

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 42-44

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 42-44

307-1 Çevre Yasalarına ve Düzenlemelerine Uymama

s. 42-44

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 22-27

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 22-26

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 22-26

403-2 Yaralanma Türleri ve Yaralanma Oranları,
Meslek Hastalıkları, Kayıp Günler, Devamsızlık ve
İşle İlgili Ölümlerin Sayısı

s. 27

103-1 Önemli Konunun ve Sınırının Açıklaması

s. 28

103-2 Yönetim Yaklaşımı ve Bileşenleri

s. 28

103-3 Yönetim Yaklaşımının Değerlendirilmesi

s. 28

404-1 Çalışan Başına Düşen Yıllık
Ortalama Eğitim Saati

s. 28

