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madencilik
SRK’nın küresel madencilik faaliyetlerine sağladığı hizmetlere  
genel bakış
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SRK projelerinize; tecrübe, teknik bilgi ve ileri görüş sağlamaktadır. 

Karlı bir madencilik yapmak için size gerçekten netlik kazandıracak 

olan bağımsız, tecrübeli ve uzun vadeli bakış açısı gereklidir. 

Bu kapsamda; proje fizibilitesi, saha satın alma/elden çıkarma, 

finansman sağlama, jeoteknik duraylılık, maden kapatma, mevcut 

çevre çalışmaları ve izinler konusunda, en çok ihtiyacınız olduğu 

yerde ve zamanda size doğru tavsiyeleri sunacak kapsamlı bilgi 

birikimi ve tecrübeye sahibiz.

madencilik 
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Tüm Proje süresince çok 
yönlü uzmanlık hizmetleri  

SRK Consulting (Danışmanlık), madencilik 
ve arama faaliyetlerinizde karşılaştığınız 
zorluklara yönelik öneri ve çözümler sunan 
bağımsız ve uluslararası bir danışmanlık 
grubudur. SRK’nın sunduğu hizmetler 
madencilik alanındaki projelerin tüm 
uygulama aşamalarını kapsamaktadır. 
Ekibimizde; aramadan rezerv tayinine 
uzanan süreç boyunca, madencilik, 
jeoteknik, hidroloji, atık yönetimi, maden 
işleme ve değer tespiti çalışmalarından, 
çevre planlama, ıslah ve maden 
kapatmaya kadar değişik alanlarda hizmet 
veren önde gelen uzmanlar yer almaktadır. 

Pek çok ülkede ve pek 
çok cevher tipinde geniş 
tecrübe  

Dünyanın birçok bölgesinde, küçüklü 
büyüklü ve tüm mineral/maden 
çeşitlerini kapsayan çok sayıda projeyi 
başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. 
Personelimizden çoğunun sahip olduğu 
endüstri deneyimi, sunduğumuz 
çözümlerin yalnızca teknik açıdan 
kusursuz olmasını değil, aynı zamanda 
tamamen uygulanabilir olmasını da 
sağlamaktadır. Uluslararası bankacılık/
finans camiası ve resmi kuruluşlar 
ile kurduğumuz iş ilişkileri proje 
finansmanı ve izin (lisans) konusunda 
karşılaşabileceğiniz riskleri azaltmaktadır. 

Küresel uzmanlık, yerel 
deneyim

1974 yılında kurulan SRK grubunda 1400 den 
fazla üzerinde daimi personel çalışmaktadır 
ve grup, altı kıtada  daimi personel 
bulunduran 45 den fazla ofise sahiptir. 
Uluslararası alanda tanınan yaklaşık 150 
bağımsız danışman da ekibimizin diğer bir 
uzantısını oluşturmaktadır. Uygun koşullar 
oluştuğunda diğer danışmanlık firmaları veya 
mühendislik-müteahhitlik firmaları (EPCM – 
“Engineering, Procurement and Construction 
Management”) ve araştırma kuruluşları ile 
ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Projelerinizde 
karşı karşıya kaldığınız zorluklara uygun 
uzmanlık ve deneyim ile çözüm bulmak için 
maden endüstrisindeki dünyanın önde gelen 
uzmanlarımızdan yararlanmaktayız.

Büyük ve küçük 
işletmelere çözümler

Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
müşterilerimiz arasında dünyadaki büyük, 
orta ve küçük ölçekli madencilik ve arama 
şirketlerinin birçoğu yer almaktadır. SRK 
ayrıca bankalar, mühendislik-müteahhitlik 
ve inşaat şirketleri ile kamu sektörü 
kuruluşları ile de çalışmaktadır. SRK, 
güvenilir ve kusursuz analize dayalı 
bağımsız önerileri ile gurur duymaktadır. 
SRK, herhangi bir proje veya şirkette 
hissedar değildir. 



6

• Maden arama proje yönetimi 

• Arama ve sondaj planlama, sondaj aralığı 
çalışmaları, numune alma protokolü tanımlama 

• Arazi ve proje değerlendirme, değer tespiti ve 
denetimi 

• Belirli yatak tipleri veya madenler için araştırma 
hedeflerinin sınıflandırılması dahil olmak üzere; 
bölge seçimi, arazi alımı ve proje hazırlama 
için bilgi birikimi oluşturmaya yönelik bölgesel 
tektonik ve metalojenik sentezler 

• Havzadan cevher yatağı ölçeğine kadar, maden-
cilikte 4D (3 boyut + zaman) kontrolü üzerinde 
durulan, ayrıntılı yapısal analiz 

• Uzaktan algılama yöntemleri ile elde edilen 
verilerin jeofiziksel ve jeolojik yorumlanması 

• Jeoteknik bölgeleri ve hidrojeolojik 
sınırlamaların tanımlanmasına yönelik yatak 
ölçekli yapısal değerlendirme 

• Arama riski değerlendirmesi 

• Jeofiziksel modelleme/iyileştirme işlemi/veri 
görüntüleme 

• Arama ve maden jeologlarına yönelik, araçların 
uygulamalı kullanımı üzerinde durulan özel ve 
yerinde verilen yapısal jeoloji eğitimi kursları

Maden Arama Hizmetleri
Geleceğin madenlerini bulmak 

Yaklaşım  Maden arama faaliyetlerinin başarısı; hedefler oluşturmayı ve bunları test etmeyi amaçlayan etkili 
jeolojik, jeokimyasal ve jeofiziksel uygulama ve yorumlamaya dayanan, verimli yönetilen arama 
programlarına bağlıdır. Sunduğumuz temel arama hizmetleri; maden arama ve sondaj planlaması, arama 
yönetimi, kalite kontrol değerlendirme ve planlaması, sondaj denetimi, ekonomik değerlendirme ve proje 
değer tespiti hizmetlerini kapsamaktadır. 

 Yukarıdan sayılan bu temel hizmetlerin yanı sıra, SRK’nın sunduğu diğer uzmanlık hizmetler arasında 
gelişmiş yapısal yorumlama becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma yeteneği, 
sistematik cevher yatağı tespiti ve 3-Boyutlu (3D) modelleme de yer almaktadır. Madencilik 
hedeflerinizin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik süreç odaklı ve kavramsal modellerin geliştirilmesi 
SRK’nın uzmanlık alanıdır. SRK’nın bünyesinde çalışan danışmanlar çok farklı jeolojik ve tektonik yapılar 
içinde cevher yatağı oluşumu ve dağılımı konusunda uzmandır. 

 Dünya genelindeki jeolojik alanların çoğunda, kolayca ulaşılabilir bölgelerde bulunabilen maden sahası sayısının 
giderek azalmakta olmasından dolayı, araştırma faaliyetleri giderek daha derindeki veya “kör” cevher yataklarının 
keşfine odaklanmaktadır. Maden yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde, bu cevher yatakları için yapılan arama 
faaliyetleri büyük bir fırsattır. Derinlerde yer alan cevher yataklarının keşfinde başarıya ulaşılması yer yapılarının 
üç boyutlu geometrisinin daha güvenilir ölçüde anlaşılmasını gerektirir. Bu ihtiyaç 3-Boyutlu modelleme ve 
3-Boyutlu görüntüleme teknolojilerinin (örneğin GoCAD, Geomodeller ve Leapfrog yazılımı) geliştirilmesi ve 
uygulanmasına yol açmakta ve madencilik hedeflerinin çok sayıda araştırma ve madencilik parametresi aracılığı 
ile tanımlanmasını ve doğrudan proje için katma değer oluşturmaya odaklanmayı sağlamaktadır. 

 Bu yeni teknolojiler, etkili 3-Boyutlu arama faaliyetleri açısından vazgeçilmez öneme sahip araçlardır. 
Bununla birlikte, bir uzmanlık birikimi oluşturmak için gerekli maliyet ve süre nedeniyle, bu araçların kullanımı 
henüz yaygınlık kazanmamıştır. SRK bu araçları ve diğer modern 3-Boyutlu jeolojik ve jeofiziksel modelleme 
teknolojilerini kullanmaktadır ve bunun yanında kendi araçlarını geliştirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu 
da SRK’nın projelerinize yönelik en iyi çözümleri sunabilmesinde ayrı bir avantaj sağlamaktadır. 

Hizmetler
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Giralia Resources

Proje: Earaheedy Havzası’nda demir 
formasyonu tespiti, Batı Avustralya 

Faaliyet alanı: Proje sahası Batı 
Avustralya’da bulunan işlenmemiş büyük 
bir Mezoproterozoik Fe sahasının bir 
bölümünü oluşturmaktadır. SRK’dan 
yapısal koşulları ve yapısal geçmişi 
yorumlaması ve arama hedeflerini 
belirlemesi talep edilmiştir. 

Sonuç: Havzada Fe birikimini kontrol 
eden başlıca faktörler tespit edilmiştir. 
Jeofiziksel verilerin, jeolojik haritaların 
ve sondaj sonuçlarına ait yorumların bir 
araya getirilmesi suretiyle bu faktörler 
haritaya aktarılmıştır. Topografik ve 
yapısal sınırlamalar ile doğrusal manyetik 
düzensizlikler değerlendirdikten sonra, 
hem derinlerde hem de yüzeye yakın 
bölgelerde oluşan cevherleşme tipleri için 
bir dizi arama hedefi belirlenmiştir. 

Vale Inco 

Proje: Taban taşı PGE (Platin Grubu 
Elementler) araştırması, Sudbury Havzası, 
Ontario, Kanada 

Faaliyet alanı: Sudbury Havzasındaki 
taban taşı PGE mineralizasyonu 
çoğunlukla Sudbury breş sahalarında ve 
bakırca zengin kalkopirit damarlarında 
yer almaktadır. SRK muhtelif projelerde 
Vale Inco personeline yapısal destek 
ve eğitim sağlayarak yapısal jeoloji 
alanında ekibe güç kazandırmış ve aynı 
zamanda potansiyel PGE yataklarının ve 
yeni hedeflerin belirlenmesine yardımcı 
olmuştur. 

Sonuç: Vale Inco personelinin Ni-Cu-PGE 
sistemleri hakkındaki bilgisi ile SRK’nın 
yapısal sınırlamalar konusundaki bilgisi 
kullanılarak müşteri, muhtelif projelerde 
yeni kaynaklar tespit etme imkânına 
kavuşmuştur. 

PT. Merge Energy Sources 
Development

Proje: Kömür arama yönetimi, Borito 
Havzası, Kalimantan, Endonezya 

Faaliyet alanı: SRK güney Kalimantan 
bölgesindeki Rantau Nangka kömür 
projesinde başarıyla gerçekleştirilen 
değerlendirme (due diligence) çalışmaları 
ile müşteriye JORC uyumlu arama 
yönetimi hizmeti sunmuştur. 

Sonuç: SRK öncelikli olarak, çevredeki 
bir kömür madeninde bulunan 
oluşumlarının yapısal analizine 
dayanarak, büyük ruhsat sahası 
üzerindeki kömür arama hedeflerinde 
düzeltme yapmıştır. Ayrıca, SRK yerel 
kömür laboratuarını denetlemiş ve saha 
gözlemleri ve bulgularına dayanarak 
Rantau Nangka kömür projesi ile 
ilgili Standart İşletme Prosedürleri’ni 
güncellemiştir. 

Thani Dubai Mining Limited 

Proje: Medden altın madeni, Yemen 
Cumhuriyeti 

Faaliyet alanı: SRK önceki araştırma 
çalışmaları üzerinde teknik bir 
değerlendirme yapmış ve sondaj kaydı 
ve numune alımı ile dijital ortamda 
veritabanı oluşturulmasına ilişkin bir dizi 
kapsamlı standart prosedür önermiştir. 
Bunlara ek olarak, SRK teknik danışman 
olarak aramanın en gelişmiş uluslararası 
standartlara uygunluğunu sağlamıştır. 

Sonuç: SRK bugüne kadar yapılan 
tüm arama çalışmalarını esas alarak 
bir Kaynak Raporu hazırlamış, muhtelif 
üretim planlarını değerlendirmiş ve bu 
yatak hakkında bir örnek olay incelemesi 
sunmuştur. Ayrıca SRK, devam etmekte 
olan bir kaynak tanımlama sondaj 
programını da yürütmektedir. 

Celadon Mining için Çin’in Mançurya bölgesinde bir kok kömür projesi için yürütülen teknik değerlendirmesi
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• Arama sahalarının değerlendirilmesi 

• Arama çalışmalarında toplanan numune sonuçları ve 
kalite kontrol prosedürlerinin değerlendirilmesi

• Kaynak tanımı için sondaj optimizasyonu 

• Arama ve veritabanı yönetimi 

• 2-Boyutlu ve 3-Boyutlu jeolojik, yapısal ve cevherleşme 
modellerinin oluşturulması 

• İstatistiki ve jeoistatistiki analizler 

• İş kapsamı belirleme (“scoping”) çalışmalarından, fizibilite 
çalışmalarına ve madenlerin işletilmesine kadar tüm proje 
aşamalarına ilişkin kaynak kestirimi, sınıflandırma ve 
raporlaması  

• Jeolojik yorumlar ve kaynak değerine ilişkin tahminlerin 
“due diligence” değerlendirmesi 

• Metal muhasebesi ve üretim hesaplarının uygunluğunu 
sağlama 

 

Kaynak Kestirimi ve Modelleme
Deneyim ve yenilik ile daha büyük değerler oluşturmak  

Yaklaşım Jeologlarımız arama veritabanı yönetimi, kaynak kestirimi ve koşullu simülasyon yoluyla tenör kontrolü 
alanında büyük deneyim sahibidir. SRK projenizi başlangıç arama aşamasından, fizibilite çalışması 
aşaması ile üretim aşamasına kadar yürütebilmektedir. 

 Şirketimizin kaynak kestirimine yönelik yaklaşımı; yapısal jeoloji ve maden jeolojisi alanındaki 
gücümüzü, jeoistatistik teori anlayışımızı ve geniş kaynak kestirimi ve maden işletmeciliği 
tecrübemizi bir araya getirmektedir. Her kaynak kestirimi çalışması her projenin özeline uygun olarak 
gerçekleştirilmekle birlikte, genel prosedürlerimiz tipik olarak şunları içermektedir: 

 •  Veritabanı yönetimi ve doğrulaması dahil olmak üzere, eldeki mevcut verilerin miktarı ve niteliğine 
ilişkin bir değerlendirme

 •  Yatak için 2-Boyutlu ve/veya 3-Boyutlu jeoloji ve cevher modelleri oluşturma 

 •  Verilerin istatistiki ve jeoistatistiki analizleri ve en uygun tenör ve yoğunluk interpolasyonu 
yöntemlerinin belirlenmesi 

 • Kabul edilmiş ve uluslararası geçerliliği olan standartlara göre sınıflandırma ve raporlama 

 Şirketimiz belli başlı tüm jeolojik modelleme ve jeoistatistik paketlerin kullanımında büyük bir 
beceri altyapısına ve geniş bir deneyime sahiptir. Özellikle orijinal Gemcom yazılımı SRK bünyesinde 
geliştirilmiş; ayrıca yakın geçmişte, New Zealand Applied Research Associates (Yeni Zelanda 
Uygulamalı Araştırma Kurumu) ile yapılan bir ortak girişim anlaşması çerçevesinde Leapfrog yazılımı 
geliştirilmiştir. Bu durum SRK’ya halihazırda kullanmakta olduğunuz yazılımın kullanımına devam 
etmesine veya yeni projeler için en uygun yazılımı seçmesi konusunda esneklik sağlamaktadır. 

 Şirketimiz, tüm madenler ve yatak tipleri için jeolojik modeller geliştirilmesi ve kaynak kestirimi 
çalışmalarının yapılması ile bunların değerlendirilmesi alanında tecrübe sahibidir. Ayrıca muhtelif 
uluslararası kabul görmüş kaynak raporlama standartları ile özellikleri tanımlanan çok sayıda uzman 
“competent person” olarak kadromuzda yer almaktadır. 

Hizmetler Sino Gold

Proje: Jinfeng, Çin 

Faaliyet alanı: Açık ocak ve yer altı 
(kapalı) yöntemler ile seçici madencilik 
yapılmasını gerektiren yapısal 
sınırlamalara sahip bir altın madeni 
projesine yönelik kaynak kestirim  
çalışması 

Sonuç: Açık ocak malzemesi için uniform 
(düzenli) koşullandırma uygulanarak 
büyük kaynak blokları içindeki çıkarılabilir 
ekonomik malzeme gradasyonu 
dağılımının belirlenmesi sağlanmıştır. Yer 
altı madenciliği için bir koşullu simülasyon 
yöntemi kullanılmış, basamak blokları 
için doğrudan değer hesaplanmış ve her 
birindeki risk seviyeleri değerlendirilmiştir.
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Minex’te entegre Buckingham jeolojik model

Çeşitli

Proje: Nikel lateritleri için kaynak 
kestirimi 

Kapsam: Nikel lateritleri ve özellikler 
saprolitler, kaynak kestiriminde zorluk 
teşkil eder. Geometri; düşük tenör ya da 
pasa sayılan kütleler nedeniyle oldukça 
karmaşıktır ve tabantaşı dokunağı, tipik 
sondaj gridinde görülenden daha küçük 
ölçeklerde düzensizlik sergilemektedir.

Sonuç: SRK, madencilik uygulamasında 
ulaşılabilen seçiciliğin yapılabilirliğini 
belirlemek için birkaç değişkenin dikkate 
alındığı, uniform (düzenli) koşullanmaya 
dayalı yenilikçi bir yöntem geliştirmiştir.

 

Hampton Mining 

Proje: Orta büyüklükte bakır porfiriler ve 
bakır-altın damarları, Şili ve güney Peru.

Kapsam: Bakır projelerinin kaynak 
kestirimi için sondaj aşamasının ön 
safhası ile ileri safhası, madencilik 
kapsam belirleme çalışması, ön fizibilite. 

Sonuç: Erken arama kaynak kestirimi 
ile başlanmış, devam etmekte olan 
mühendislik ve fizibilite çalışmalarının 
jeoteknik, çevresel ve madencilik 
yönlerinin de dahil edildiği, müşterinin 
ihtiyaçlarına göre entregre hizmetler 
sunulmuştur.

Rainy River Resources

Proje: Rainy River altın projesi, Ontario, 
Kanada.

Kapsam: Daha önceki bir çalışmadaki 
eksiklikleri gidermek için bir kaynak 
kestirimi güncelleme çalışması.

Sonuç: Ayrıntılı yapısal analizler 
yapılmış, üç boyutlu jeolojik/jeoistatiksel 
sahalar oluşturulmuş ve Leapfrog 
yazılımının kullanımıyla bu sahalar 
daha da belirginleştirilmiştir. Kaynaklar, 
“ekonomik istihracın makul ihtimali”ni 
yansıtmak için çeşitli eşik tenörlerde 
rapor edilmiştir. Buradan elde edilen 
kaynak kestirimi müşterinin, kaynağın 
geleceği ile ilgili teknik yönden 
sağlam stratejik kararlar vermesini 
sağlamaktadır.

 

African Minerals 

Proje: Tonkolili, Sierra Leone.

Kapsam: İki yıllık bir sondaj 
programı sonucu elde edilen verilerin 
değerlendirmesi, üst hematit örtüsü 
ile alt manyetit itabiritinin ayrıntılı 
loglamasına yardımcı olma, üç boyutlu 
jeoloji modellerinin oluşturulması 
ve projenin ilk kaynak kestiriminin 
hazırlanması. Bu tahmin o zamandan bu 
yana güncellenmiştir.

Sonuç: SRK tarafından yapılan en 
güncel kaynak kestirimi, ortalama 
%30 toplam demir tenörlü 5 milyar ton 
cevheri geçmektedir ki bu da bu projeyi 
dünyadaki en büyük manyetit demir 
cevher projelerinden biri kılmaktadır.
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• Kapsamlaştırmadan (“scoping”) fizibiliteye, çalışmaların tümü

• Maden planı revizyonları ve teknik denetlemeler

• Optimal madencilik stratejilerin geliştirilmesi ve 
uygulaması

• İşletmeye yönelik yardım, değerlendirme ve iyileştirmeler

• Finansal değerlendirmeler

• Risk analizi

• Proje değerlendirmeleri

• “Due diligence”

• “Competent person” raporları

• Bağımsız uzman raporları

• Borsa kotasyon raporları

Açık Ocak Madenciliği
   

Yaklaşım SRK çalışanları, kuvvetli teknik ve işletme deneyimine sahiptir ve birçok maden, yöntem ve coğrafyada 
kayda değer tecrübe kazanmıştır. Bu da sunduğumuz çözümlerin pratik ve uygulanabilir olmakla kalmayıp 
gerekli jeoteknik, hidrojeolojik, ekonomik ve çevresel konuların da hesaba katılmasını sağlamaktadır.

 SRK’nın hizmetlerine kapsamlaştırma (“scoping”), ön fizibilite ile fizibilite ve ekonomik değerlendirmeler, 
ayrıntılı maden tasarımı ve planları, üretim programı ve ekipman seçimi, işletme maliyet tahmini 
ve yatırım maliyet tahmini dahildir. Aynı zamanda proaktif olarak geleneksel yaklaşımların dışında 
geliştirilmiş madencilik yöntemlerini revize eden uzmanlarımız vardır.

 Her türlü tasarım, optimizasyon ve üretim programına yönelik yazılımlarla tecrübemiz vardır. 
Uzmanlarımız çalışmalarını Whittle, Gemcom, Vulcan, MineSight, Datamine, Surpac, Talpac, Xpac ve 
Minemax gibi yazılım paketleriyle yürütmektedir.

 Mineral kaynaklarını; maden ömrü planı ve tekno-ekonomik modeli de dahil eden bir kapsamlı teknik 
rapora dek geliştiren yenilikçi ve titiz maden planlama metodolojisi geliştirmiş bulunmaktayız. Bu 
metodoloji; ilk olarak ocak optimizasyonuna odaklanıp ekonomik işletme sınırı stratejisi, madenciliğin 
ekonomik olarak yapılabileceği derinlik ve işletmenin büyüklüğü ile ölçeğine odaklanır. Kendimizi proje 
geliştirmek için en iyi seçeneği tespit etmeye ve teknik zorluklar karşısında müşteri odaklı çözümler 
üretmeye adamış bulunmaktayız.

 Projelerin gitgide hızlı bir şekilde ve bütçe gözetilerek üretime girmesi yönünde artan talep karşısında 
bu süreci, müşterinin teknik kaynaklarını tamamlamak ve beklenen sonuçların zamanında ve proje 
şartlarına göre alınması için danışmanlar sağlamaktayız. Personelimiz, proje gelişimini yönlendirebilmek 
için en erken aşamada gerekli kararların alınmasını sağlamaktadır ve işlerin yeniden baştan yapılması 
gerekliliğini azaltmak için projenin gelişimiyle eşzamanlı yapılması gereken işleri yürüteceğini taahhüt 
etmektedir.

Hizmetler Avrupalı üretici

Proje: Finlandiya’da

Kapsam: Uzun bir maden ömrü için açık 
ocak içi kırma ve bant konveyör ile taşıma 
(IPCC – “in-pit crushing and conveying”) 
sistemine yönelik fizibilite çalışmaları

Sonuç: Bir kavramsal çalışma, fayda 
ve riskleri açısından değerlendirmiştir. 
İşletme ve yatırım maliyetleri hesaplanmış 
ve raporlanmıştır. Bu da projeye 
katkıda bulunma potansiyeli olan açık 
ocak içi kırıcılarının yerleştirileceği 
konumları ve taşıma seçeneklerini 
belirlemiştir. İlerleyen çalışmalar, 
üretim programını güncelleyebilmek 
için maden planında yapılabilecek 
değişiklikler değerlendirilmiştir. Aşamalı 
ve nihai maden tasarımları da, maliyet 
ile gelir akışlarını güncellemek için 
değerlendirmeye alınmıştır.
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Norsemont Mining Inc. 

Proje: Constancia, Peru 

Kapsam: Maden kaynağı değerinin 
belirlenmesi, jeoteknik, açık ocak 
madenciliği, tesis, proses atıkları, 
çevresel konular ve altyapıyı içeren 
kapsamlaştırma (“scoping”) çalışması

Sonuç: Bakır ve molibden üretimi için 
30 ve 55 ktpd (kiloton/gün) olmak üzere 
iki üretim kapasitesi değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın kapsamına açık ocak 
optimizasyonu ve ocak tasarımı, 
madencilik ekipmanının seçimi, pasa 
döküm sahası yer seçimi analizi, işletme 
ve yatırım maliyetinin hesaplanması, 
metalürjik parametrelerin incelenmesi, 
sülfür flotasyon prosesi esas alınarak 
proses ve tesis yerleşim planı tasarımı, 
su temini, enerji temini, ulaşım yolları, 
nakliye seçenekleri ve ekonomik 
değerlendirme dahildir.

Areua  

Proje: Trekkopje, Batı Namibya çöl 
bölgesi 

Kapsam: Bir açık ocak uranyum madeni 
ve yığın liçi işletmesi (36 milyon ton/yıl 
cevher) için nihai fizibilite çalışması 

Sonuç: Değişken zenginleştirme 
maliyetlerine sahip iki cevher tipinin 
olduğu bir madende zenginleştirme 
optimizasyonu analizini de 
kapsayan maden planlaması. 
Proje optimizasyonunda; üretim 
kapasitelerinin analizi, malzeme taşıma 
seçenekleri, kalıcı dolgu/açık-kapalı 
dolgu alternatifleri ve proje yerleşim 
planlarından oluşan stratejik açık ocak 
kaynakları geliştirilmesine odaklanılmıştır. 
Proje planlaması müşterinin, küçük 
maden şirketini uranyum endüstrisinde 
faaliyet gösteren büyük bir şirkete 
satmasına ilişkin görüşmelerinde 
yardımcı olmuştur.

Projeto Pedra de Ferris (PdF) 

Proje: Coetité, Bahia Eyaleti, Brezilya   

Kapsam: BAMIN, Construções e 
Comércio Camargo Corrêa S.A. ve 
SRK tarafından ortak olarak ve diğer 
danışmanların katkıları ile demir cevheri 
yatağı için fizibilite çalışması yapılmıştır. 

Sonuç: SRK; açık ocak optimizasyonu, 
çeşitli ocak planlama senaryolarının 
analizi ve bir temel durum seçimini 
içeren ön fizibilite çalışmasının (PFS) 
hazırlanmasında BAMIN’e destek 
sağlamıştır. Ön fizibilite çalışmasının 
tesliminden sonra, BAMIN SRK’dan nihai 
fizibilite çalışmasının jeoloji ve madencilik 
bölümlerini hazırlamasını talep etmiştir. 

 

Luna Gold Corporation  

Proje: Aurizona, Maranhão Eyaleti, 
Kuzey Brezilya 

Kapsam: Bir açık ocak altın madeni ve 
proses tesisleri (1.5 milyon ton/yıl cevher) 
için (Kanada NI 43-101 standardı ile 
uyumlu) fizibilite çalışması 

Sonuç: Maden planlama ve optimizasyon 
çalışmalarında farklı işletme maliyetleri 
ve prosese yönelik varsayımları 
incelenmiş ve maden rezervlerinin 
çıkarılmasını amaçlayan optimum maden 
üretim programı hazırlanmıştır. Nihai ocak 
tasarımı ondan fazla tasarım aşamasını 
dahil etmektedir. Rapor birkaç hafta 
içinde hazırlanmış, yetkili makamlara 
sunulmuş ve müşteri tarafından proje 
finansmanı sağlamak için kullanılmıştır.

Batı Avustralya’da Norilsk’in Thunderbox ocağı (daha önceleri LionOre)
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• Madenciliğe ilişkin genel durumun 
tanımlanması 

• Madencilik yöntemlerinin seçimi

• Komple maden tasarımı 

• Sıralama optimizasyonu dahil, maden geliştirme 
ve üretim programlaması 

• Jeoteknik karakterizasyon 

• Tahkimat sistemi tasarımı

• Ekipman seçimi 

• Mühendislik çalışmaları (kapsamlaştırmadan 
[“scoping”] fizibilite çalışmasına)  

• Sondaj ve patlatma tasarımı 

• Stratejik planlama: eşik tenörü ve üretim oranı 
analizi 

• Göçürme faaliyetlerine yönelik parçalanma 
analizi ve çekme kontrolü 

• Geri dolgu sistemi tasarımı 

• Risk analizi ve yönetimi 

• “Due diligence”

• Havalandırma sistemi tasarımı 

• İşletme denetimi ve desteği

Yer Altı Madenciliği  
Teknik uygulanabilirlik ve projenin ekonomik olarak hayata geçirilmesinin sağlanması 

Yaklaşım Birçok ülkede ve tüm yaygın madencilik yöntemlerinin kullanıldığı muhtelif maden ürünlerinde yer altı 
madenciliği alanında yıllardır doğrudan faaliyet göstermekteyiz. Küresel bir grup olarak şirketimiz, her 
projenin kendine has farklı özellikleri için çözümler üreten yer altı madenciliği uzmanlığına sahiptir. 

 Bu geniş tecrübeye dayanarak, projenin ekonomik faydasını azamiye çıkaran yenilikçi ve titiz bir 
madencilik yöntemi seçme ve planlama metodolojisi kullanmaktayız. Bu metodoloji öncelikli olarak 
madencilik faaliyetine ilişkin genel durumun veya yatak karakteristiklerinin anlaşılması üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Bunlar uygun madencilik yönteminin seçilmesi ve sağlıklı bir maden planının 
hazırlanması için gerekli temel bilgilerdir. Uygun eşik tenör ve minimum maden genişlikleri kullanılarak 
basamak bloklarının tasarımı yapıldıktan sonra üretim ve geliştirme optimizasyonu programı hazırlanır. 
Tüm maden tasarımı ve program seçenekleri optimize edilmiş bir plan hazırlanana kadar gündemde kalır. 

 Değişen maden fiyatları ve yatırım maliyetleri ile madencilik faaliyetlerinden alınan uygun karşılıklar 
arasında uyum sağlama ihtiyacının sürekli olduğunu kabul etmekteyiz. Fiyatlar düştüğünde işletme 
ve/veya yatırım maliyetlerinde düşüş ve fiyatlar yükseldiğinde kapasitede artış beklenir. Madencilik 
faaliyetlerinin sosyo-ekonomik yönlerinin de farkındayız ve bu hususlara stratejik planlamamızda yer 
vermekteyiz. 

 Üzerinde yoğunlaştığımız konu, hem kısa hem de uzun dönemli zaman dilimlerinde maden yatırımından 
en verimli şekilde istifade edilmesini sağlayan maden tasarımları ve programlarının geliştirilmesidir. 
Mekanize ve çoğu kez otomasyona dayalı çözümler teklif etmenin yanı sıra yöntemler arası uygun geçit 
derinliğine yönelik kapsamlı bir analiz sunmak suretiyle, açık ocaktan yer altı madenciliğine geçişin 
optimize edilmesi konusunda şirketlere destek sağlamaktayız. 

 İster mevcut bir işletmenin optimizasyonu ister yeni bir yataktan nasıl maden çıkarılacağı olsun, SRK 
uygun çözümlerin hazırlanması ve uygulamaya konulmasının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Hizmetler
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1999 yılından beri SRK, BHP Billiton ekibi ile Kanada’daki Ekati Elmas Madeni’nde, özel kimberlit cevher damarları için en uygun yeraltı madencilik 
yönteminin seçimi ve tasarımı üzerinde çalışmaktadır

Codelco Şili

Proje: Division El Teniente, Şili

Kapsam: Yeni bir maden projesine 
yönelik bir fizibilite çalışması aşamasına 
geçmeden önce, bir ön-fizibilite çalışması 
kapsamında Codelco’nun standartlarına 
uygun olup olmadığını kontrol etmek için 
bir dizi değerlendirme yürütülmüştür.

Sonuç: Mevcut 140 kt/yıl kapasiteli 
pano göçertmeli maden işletmesi için 
yeni üretim katının yeri, kapasiteyi 180 
kt/yıl’a artırmak imkanıyla birlikte analiz 
edilmiştir.

 

Ivanhoe Mines Ltd 

Proje: Oyu Tolgoi, Moğolistan

Kapsam: Açık ocak ve yeraltı çalışmaları 
ve Oyu Tolgoi rezervlerinin geliştirilmesi 
için devam eden teknik destek. 

Sonuç: SRK, projenin ilk zamanlarından 
itibaren madencilik çalışmalarının değişik 
kademelerinde yer almıştır. Büyük ölçekli 
madencilik üzerine kapsamlı bilgisini 
kullanarak SRK, müşterisine madencilik 
yaklaşımları ve tasarım parametrelerinin 
seçilmesi açısından kritik kararlarda 
yardımcı olmuştur. SRK aynı zamanda 
madencilik yöntemlerinin fayda-maliyet 
analizi sonuçlarının değerlendirilmesine 
yardımcı olmuş ve şu an için dünyanın 
en büyük blok göçertmeli projelerinden 
biri olarak kabul edilen bu projede teknik 
destek vermek üzere hazır bulunmuştur.

Minera Hierro Paposo 

Proje: Demir madeni rezervi

Kapsam: Cevherin çıkarılması için açık 
ocak (100 kt/yıl kapasiteli) ve yeraltı (20, 
25 ve 30 kt/yıl kapasiteli) madencilik 
seçenekleri üzerinde kapsamlaştırma 
(“scoping”) çalışmaları yapılmıştır. 
Hidroloji ve hidrojeoloji konuları, cevher 
zenginleştirme ve tesis tasarımı, çıkarılan 
madenin nakliyesi, çevresel konular ve 
liman tesisleri üzerine yüksek seviyede 
danışmanlık hizmetleri verilmiştir. 

Sonuç: En uygun maden çıkarma 
yönteminin belirlenmesi için teknik 
ve ekonomik değerlendirmeler 
yürütülmüştür. Cevher işlemesi için 
kuru manyetik konsantrasyon tekniği 
seçilmiştir. İlerleyen aşamalar için daha 
fazla çalışma yapılması tavsiye edilmiştir.

Northgate Minerals Corp

Proje: Young – Davidson, Kuzey Ontario, 
Kanada

Kapsam: Kavramsal bir yeraltı maden 
tasarımı yapılması ve ekonomik 
değerlendirme hazırlanması. Müşteri, 
iki kuyusu ve geniş bir alana yayılan 
yeraltı alt yapıları bulunan tarihi bir altın 
madeninde açık oda yöntemi kullanılarak 
yüksek tonajda üretimle madeni tekrar 
açma seçeneğini değerlendirmiştir.

Sonuç: Projenin ilerlemesi için gereken 
ek çalışmaları belirleyen kavramsal 
maden tasarımı ve belirleyici ekonomik 
değerlendirme tamamlanmıştır. Bu 
çalışmaların devamında gelen ek 
çalışmalar ve incelemeler sonucunda 
Northgate, ön-fizibilite çalışmalarını 
tamamlamış ve fizibilite çalışmasına 
başlamıştır. 
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• Kapsamlaştırma (“scoping”), ön-fizibilite ve fizibilite 
çalışmaları

• Mülkiyet hakkının yasal incelemesi 

• Maden yöntemi analizi ve seçimi 

• Üretim kapasitesi değerlendirmesi

• İlk yatırım ve işletme maliyetleri tahmini

• Ekipman seçimi

• Lojistik kapasite değerlendirmesi

• Mühendislik ve altyapı tasarımları

• İş gücü ve yönetim ihtiyaçlarının tahmini

• Proje uygulama çizelgesi hazırlama

• Finansal analiz modelleme ve değer tespiti

Fizibilite Çalışmaları
Büyük hataların önüne geçilmesi; seçeneklerin sonuçlandırılması ve ayrıntılandırılması  

Yaklaşım Amacımız, kilit proje kararlarınıza ve geliştirme stratejilerine yardımcı olabilmek için uygun analizler 
ve yorumlar getirerek, projenizin temelindeki değere, en yüksek güvenilirliği sağlamaktır. Neyin işe 
yaradığını ve hangi konuların fırsatları ve riskleri barındırdığını bilmekteyiz. Odak noktamız, spesifik proje 
konularını en önemli aşamada, yani en başta doğru tayin etmektir. 

 Madencilik alanındaki tecrübeli çalışanlarımızın pek çoğu, danışmanlık kariyerinden önce yıllar boyu 
maden işletmelerinde çalışmıştır. Bu tecrübe dağarcığı jeolojiden rezervlere, atık yönetimine ve liç 
yığını tasarımına, izinlerin alınmasından maden kapatma işlemlerine kadar her alanda geniş yelpazede 
teknik serviste işe yarar uzmanlık sunmamızı sağlar. Bu bilgi birikimi, ileri madencilik teknolojilerinin 
yenilikçi uygulamaları ile birlikte uluslararası madencilik, banka ve yatırım çevrelerince, madencilikteki 
mühendislik çalışmalarımızın birçok yerde kabul görmesini sağlamıştır. 

 Ekiplerimiz, her projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Gerektiğinde cevher 
zenginleştirme ve altyapı çalışmaları sağlayan mühendislik-müteahhitlik şirketleri (EPCM) ile 
ortaklık kurmaktayız. Bu tip pek çok şirketle oluşturduğumuz güçlü ilişkiler, projelerinizin zorluklarına 
karşı en iyi ortaklıkları sağlamaktadır. SRK’nın hizmetlerinin arasında kapsamlaştırma (“scoping”) 
çalışmalarının hazırlanması, hem yeraltı hem de açık ocak projeleri için ön-fizibilite ve fizibilite 
çalışmaları yapmak yer almaktadır. 

 SRK’nın bir parçası olmak, küresel çapta uzmanlarla bağlantımızın olması anlamına gelmektedir. 
Şirketimiz projelerinizin spesifik zorluklarına uyum sağlayan yerel uzmanlarımızı; jeolojik, jeoteknik, 
hidrojeolojik, madencilik, maden kapatma ve çevresel ve sosyal uzmanlıklar ile destekler, tamamlar. 

Hizmetler Sinosteel Midwest 
Corporation (SMC)

Proje: Weld Range, Batı Avustralya

Kapsam: Ayrıntılı ön-fizibilite çalışması 
(PFS – “pre-feasibility study”) ve bankalara 
yönelik tam fizibilite çalışması 

Sonuç: Her iki çalışmada da SRK’nın 
katılımı; proje yönetimi, jeoloji, rezerv 
hesaplaması, jeoteknik mühendislik, 
jeokimya, yeraltı suları, maden planlama, 
maden kapatma ve risk değerlendirmesi 
çalışmalarının dahil edilmesini sağlamıştır. 
Çalışmaların maden planlaması yönü; 
kazı öncesini, üretimin artırılması, 
maden makinalarının seçimi, cevher 
harmanlanması ve pasa kirlenmesiyle 
birlikte cevher kaybı hesaplarını 
kapsamaktadır. Bitişik sahalarda 
bulunan rezervlerin değerlendirilmesi 
çalışmaları için çeşitli opsiyon çalışmaları 
planlanmıştır.
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Meksika’da bir bakır madeni için yeraltı maden tasarımı

Minera Tayahua

Proje: Kapsamlaştırma (“scoping”) 
çalışması, Meksika

Kapsam: Maden, jeoloji, rezerv 
tahmini ve jeoteknik modelleme gibi 
unsurları kapsayan fizibilite çalışması 
tamamlanmıştır. Ayrıca, çevresel 
konular ve madencilik yönteminin ve 
yeraltı işletme tasarımının (10,000 t/yıl) 
seçilebilmesi için hidrojeolojik çalışmalar 
yürütülmüştür.

Sonuç: Skarn tipindeki cevherin görünen 
ve potansiyel jeolojik rezerv kısmı için 
yüksek üretim ve cevher kazanımını 
öngören yer altı maden tasarımının seçimi 
ön çalışma seviyesinde yürütülmüştür. 
Projenin iş potansiyeli tanımlanarak 
müşterinin gelecekteki kararları için güçlü 
teknik temel oluşturulmuştur. 

A-Cap Resources 

Proje: Letlhakane Uranyum projesi, 
Botsvana

Kapsam: Botsvana’da bulunan 
Letlhakane projesi için kapsamlaştırma 
(“scoping”) çalışması.

Sonuç: Çalışmanın kapsamına; 
maden optimizasyonu, mineralojinin 
ve metalürjinin değerlendirilmesi, su 
kaynağı potansiyelinin değerlendirilmesi, 
projenin çevresel gereksinimleri ve daha 
sonra cevher zenginleştirme yönteminin 
seçilmesi dahil olmuştur. Dört farklı 
senaryo için ilk yatırım ve işletme 
maliyetlerinin tahmini yapılmıştır.

Adı saklı müşteri    

Proje: Altın projesi, Doğu Senegal.

Kapsam: SRK ekibi ve alt-
danışmanlarından oluşan bir ekibin dahil 
olduğu, birden çok maden yatağı olan bir 
altın projesi için ön fizibilite çalışması. 
Rezerv arama aşamasından madenin 
kapatılmasına kadar projenin tüm teknik 
unsurlarının çalışmalarının yürütülmesi ve 
denetlenmesi.

Sonuç: Ön fizibilite çalışması çok 
sınırlı bir sürede yürütülmüştür. Bütün 
arama çalışmalarından mümkün olduğu 
kadar çok veri toplanması başarılmış ve 
ilerleyen projenin bütün unsurları aynı 
anda kontrol altında tutulmuştur. Getirilen 
çözümler yöre halkı ve müşterinin 
ihtiyaçlarını karşılamıştır.

Katanga Mining Limited 

Proje: Kolwezi, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti

Kapsam: Projenin dört açık ocak ve bir 
yeraltı bakır/kobalt madeni, iki mevcut 
cevher zenginleştirme tesisini ve 
kurulmakta olan yeni bir SX/EW (“solvent 
extraction/electrowinning” - çözelti 
ekstraksiyonu-elektrokazanım) rafineri ve 
tesise dahil tüm birimler için bir fizibilite 
çalışması ve bağımsız teknik raporu (BTR) 
tamamlanmıştır.

Sonuç: Her iki çalışma da Nisan 2009’da 
yayınlanmıştır.
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• Müşteri firma çalışanlarına eğitim verilmesi

• Jeoteknik saha incelemesi, haritalama, loglama ve veri 
tabanı oluşturulması

• Yapısal yorumlama ve analiz

• Kaya kütlesi karakterizasyonu ve modellemesi

• Maden yöntemi seçimi ve üretim sıralamasının optimize 
edilmesi

• Açık ocak ya da yeraltı tasarımında yeraltı suyu varsa 
değerlendirilmesi

• Maden altyapı ve ana hazırlık kazı tasarımı

• Açık ocak ve yeraltı duraylılık analizleri, 2-Boyutlu ve 
3-Boyutlu modelleme ve tasarım

• Pasa kirlenmesi, parçalama ve göçertme analizleri

• Yeraltı ve açık ocak şev tahkimat sistemlerinin tasarımı 

• İzleme sistemlerinin tasarımı, uygulaması ve yönetimi

Kaya Mekaniği ve Şev Duraylılığı 
Tasarımı
Emniyetli bir alan ve karlı bir maden işletmesinin sağlanması  

Yaklaşım Her rezerv tipi, açık ocak veya yeraltı işletmesi için, kapsamlaştırmadan (“scoping”) fizibiliteye ve 
operasyon desteği çalışmalarına kadar ihtiyacınız olacak her tür bilgi ve tecrübeye sahibiz. Büyük bir 
çoğunluğu endüstriyel iş tecrübesine sahip danışmanlarımız, tüm kıtalardaki rezervler üzerinde çalışıp 
projelerinize geniş açılı uluslararası bakış açısı ve tecrübe getirmektedir.

 Ekibimizde, çok gelişmiş sayısal modelleme yeteneğine sahip bireyler bulunmaktadır. Yenilikçi ve 
uygulanabilir çözümler ile koşullara ve maden stratejilerine göre tespit edilmiş tasarım parametrelerini 
elde edebilmek için, güvenilir operasyonel tecrübeler ile bütünlenen, analitik ve ampirik analizler 
sunmaktayız. Projenin benzer jeoteknik özellikler taşıması beklenen bölümlerini temsil eden 
jeoteknik etki alanı modelleri oluşturmak amacıyla verileri eleyerek analitik sonuçların uygulaması ve 
yorumlamasına odaklanırız. Çalışmalarımızın sonucu, size uygulanabilir ve odaklanmış sonuçlar almanızı 
sağlayan, projelerinize değer katan jeoteknik modeller ve tasarım parametreleridir. 

 Endüstrinin ve teknolojik gelişmelerin ön saflarında durmak için sıkı çalışmaktayız: Uzmanlarımız şimdiye 
kadar CSIRO tarafından düzenlenen Büyük Açık Ocak Çalışma grubuna, ITASCA tarafından düzenlenen 
Zayıf Kayalarda Tahkimat grubuna ve endüstrinin desteklediği Büyük Ölçekli Madencilik Çalışmasına 
(eski Uluslararası Göçertme Çalışması) katılmışlardır. Sirovision ve 3DM Analyst benzeri teknikleri 
kullanarak kaya kütlesi sınıflandırması için veri toplama konusunda iyileştirmeler geliştirmekteyiz. 

 Projeleri başarıya ulaştırmada size yardımcı olan kilit noktalarda uzmanları sağlayabilir ve yaklaşımımız 
ve uzmanlığımızla iş kapasitenizi güçlendirmek için ekibinizle yakından çalışmaktan mutluluk duyarız.

Hizmetler Rio Tinto

Proje: Simandou demir madeni projesi, 
Gine

Kapsam: Jeoteknik fizibilite çalışması, 
cevher ve atıkların karakterize edilmesi, 
açık ocak şevi ve atık yığını tasarımı ve 
operasyon kriterleri.

Sonuç: Tasarlanan madenin 14 km’lik 
cevher uzanımı boyunca jeoteknik 
loglama ve malzeme test programları 
tamamlanmıştır. Saha nezaretçileri ve 
loglama ekibi bir yıldan uzun zamanda veri 
toplamıştır. Ciddi boyutlarda bozunmuş 
taban taşı, dekapaj maliyetlerini ve atık 
miktarını artırmıştır. Güvenilir bir jeoteknik 
modelleme, belirlenmiş şev açıları ve 
jeoteknik riski azaltan bir maden stratejisi 
geliştirilmiştir. Verilen tavsiyelerin dekapaj 
maliyetini kayda değer oranda azaltma 
potansiyeli vardır. 
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Mühendislik çalışması ile tespit edilmiş şevler, büyük açık ocaklar için büyük önem taşımaktadır

Alamos Gold Inc.

Proje: Mulatos Madeni, Sonora, Meksika

Kapsam: Mulatos’taki dört açık ocak 
için tasarım aşamasında ocak şev açısı 
değerlendirme çalışması

Sonuç: SRK, kaya mukavemeti 
test sonucunun olasılık dağılım 
fonksiyonlarını kullanarak açık ocak 
şevlerinin modellemesini sağlayan bir 
olasılık bazlı değerlendirme çalışması 
yürütmüştür. Bu Monte Carlo analizi; 
basit ortalama (ya da alt-uç) kaya 
dayanıklılık değerlerinin kullanılmasını 
engelleyerek fazlasıyla muhafazakar 
açık ocak şev açılarının değerlendirmeye 
alınmasının önüne geçmektedir. Estrella 
açık ocağı halihazırda işletilmektedir 
ve performans değerleri, açık ocak şev 
açısının etkin şekilde maksimize edildiğini 
göstermektedir. 

De Beers Kanada 

Proje: Victor Madeni, Ontario, Kanada

Kapsam: Jeoteknik, yapısal ve 
hidrojeolojik inceleme ve açık ocak 
şev tasarımı ve madene teknik destek 
sağlanması. 

Sonuç: SRK, Doğu Kanada’nın ilk 
elmas madeninde De Beers Kanada için 
gelişmiş arama faaliyetleri aşamasından 
fizibilite işlerine kadar bir madencilik 
yaklaşımı formülize etmek ve geliştirmek 
için çalışmalar yapan değişik disiplinlerin 
bir arada olduğu teknik bir ekibin parçası 
olmuştur. Bu projede SRK’nın spesifik 
sorumlulukları; toprak ve kayaların 
jeoteknik incelemesi ve De Beers’in 
James Bay Lowlands’da emniyetli ve karlı 
bir işletme kurma hedefine yardım etmek 
için maden üretimine jeoteknik destek 
sağlamak olmuştur.

Compania Minera Antamina 
S.A  

Proje: Antamina Madeni, Ancash, Peru

Kapsam: Kaya mukavemetini 
etkileyebilen kilit yapıların tanımlanması 
için poli-metalik skarn rezervlerde yapısal 
inceleme yürütülmüştür. Açık ocak 
içinde ayrıntılı saha haritalaması, arama 
faaliyetlerinin ve üretim karotlarının 
incelenmesi, 3-Boyutlu modelleme ve 
Antamina çalışanlarına yapısal jeoloji 
eğitimleri de çalışmalara dahil edilmiştir. 

Sonuç: İlgili kinematikler ve birbirleri 
ile kesişen ilişkileri ile birlikte yedi fay 
jenerasyonunu oluşturan 59 fay yapısı 
tanımlanmıştır. Mühendislik çalışmaları 
sonucunda tespit edilen şev duraylılığı 
ile örtüşen, madenin 3-Boyutlu yapısal 
modeli ilk defa oluşturulmuştur ve bu 
model olası arama alanları için yapısal bir 
iskelet oluşturmakta kullanılmıştır. 

Hindustan Zinc Limited 

Proje: Rajpura Dariba kurşun-çinko 
madeni, Hindistan

Kapsam: Maden yönteminin gelişimi 
için yeraltı kaya mekaniği çalışmaları 
ve sayısal modelleme ve mevcut bir 
makaslama zonu sebebiyle erken 
çökmeye eğilimli bir tavan taşının 
olduğu bir alanda, üretim panolarının 
sıralamasının yapılması. 

Sonuç: SRK, zayıf zeminlerde cevher hattı 
boyunca geri doldurmalı katlar arası üretim 
panolarının planlamasını gerçekleştirmiştir. 
Zayıf tavan taşıyla karşılaşmayı en aza 
indirmek için, duraylı üretim panolarının 
boyutlandırılması ve tahkimat sistemleri 
geri doldurma gereklilikleri ve üretim 
sıralaması geliştirilmiştir. Önerilen 
madencilik yöntemi istenen duraylılık 
sonuçlarını ve uygun verimliliğin elde 
edilmesini sağlamıştır. 
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Maden Atıkları Yönetimi
Uygulanabilir operasyonlar ile madenin başarıyla kapatılması  

Yaklaşım SRK 1974’ten beri izinler, tasarım, işletme, maden kapatma, maden atıkları ve bu atıklardan çıkan suyun 
yönetimi ve bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler gibi birçok alanda faaliyette bulunmuştur. Şirketimiz 
değişik maden atıkları ve çok farklı iklim koşullarında başarısı ispatlanmış yönetim teknikleri üzerinde 
uygulamadan kazanılan uzmanlığa sahiptir. Aynı zamanda atık depolama tesislerindeki katıların ve 
gözenek suyunun uzun vadede geçireceği değişimleri iyi anlayacak tecrübeye sahibiz; bu sayede yönetim 
ve maden kapatma planlarının yeterliliğini güvenilir bir şekilde değerlendirebilmekteyiz.

 Atık bertarafında ortaya çıkan maliyetleri ciddi boyutlarda azaltabilmek için, bir yandan saha seçiminden 
kapatmaya kadar tüm tasarım unsurlarını göz önünde bulundururken, diğer taraftan da atık bertaraf 
sistemlerinin cevher zenginleştirme tesislerinin tasarımına dahil edilmesi gerekmektedir. Atık ve su 
yönetimi üzerine felsefemiz dünya çapında sahip olduğumuz tecrübeye dayanır. Hedefimiz, pratikte 
başarıyla işletilip kapatılabilen tesisler kurulabilmesi için her projenin ihtiyacına göre çözümler 
üretmektir. 

 SRK, daha yüksek su verimi ile birlikte maden atık yönetim sistemlerine duyulan artan ihtiyacı fark 
ederek, maden atıkları yönetimi üzerine becerilerine daha çok yatırım yapmıştır. Ayrıca, madencilik 
sektöründe artan su tasarrufu ve sosyal sorumluluk bilinci ile yoğunlaştırılmış atık teknolojisi konusunda 
bilgisini geliştirmiştir. Yeni gündeme gelen bu yöntem; özellikle sıkı su kısıtlamaları altında çalışan 
veya sınırlı su kaynaklarına sahip madenler için, su kullanımı konusunda rakiplerine avantaj sağlaması 
sebebiyle caziptir. Bu yöntem toprağın ve su kaynaklarının kirlenme riskini de azaltır ve bu sınırlı 
kaynaklardan başkalarının da rahatlıkla faydalanmasını sağlar.

• Maden atıkları ve su yönetiminde kısa ve uzun 
vadeli planlamalar.

• Risk ve tehlike değerlendirmesi

• Fiziksel duraylılık değerlendirmeleri

• Fizibilite çalışmaları ve finansal 
değerlendirmeler

• Acil durum müdahale planları

• Saha incelemesi ve yer seçimi

• Su dengesi çalışmaları ve kullanımı

• Emisyon testleri ve değerlendirilmesi

• Jeoteknik, hidrojeolojik, reolojik ve jeokimyasal 
tanımlamalar

• Jeoteknik, hidrolojik ve reolojik değerlendirme 
ve tasarım (kavramsal aşamadan ayrıntılı plan-
lara kadar)

• Alternatif maden atığı bertaraf yöntemlerinin 
fayda maliyet analizleri 

• Düşük mukavemet ve yoğunluktaki malzemel-
erin kullanımlarının dahil edildiği tasarımlar

• Macun dolgu ve yoğunlaştırılmış atık projeleri

• Pilot tesis seviyesinde test programlarının 
yürütülmesi ve malzeme karakterizasyonu

• Atık tesisi tasarımları (kavramsal aşamadan 
ayrıntılı planlara kadar )

• Yasal izinlerin alınmasında ve mevzuata uygun-
lukta yardım

• İnşaat sırasında yönetim ve kalite temininde 
yardım

• Operasyonel izleme ve yönetimlerde yardım

• Devreden çıkarma, kapatma ve arazi ıslahı

Hizmetler 
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Flotasyon atıkları depolama seddesi inşası – Jinfeng (Çin)

Antofagasta Minerals

Proje: Esperanza, Şili

Kapsam: Standart siklon ve 
yoğunlaşmış atık boşaltımlarının (YAB) 
değerlendirilmesi dahil, atık boşaltımının 
kavramsal tasarımı.

Sonuç: YAB önerilmiş ve YAB ile oluşan 
benzer kıyı açılarının, sismik özelliklerin 
ve sızıntı oranlarının sağlanabilmesi için 
pilot tesiste çalışmalar yürütülmüştür. 
Daha sonra kuru ürün elde etmek için 
susuzlaştırma çalışmalarının etki ve 
maliyetlerini anlayabilmek için fayda-
maliyet analizi çalışmaları yapılmıştır. 
Şili yetkili makamlarına izin başvuruları 
için bankalar tarafından kabul gören 
fizibilite çalışması (BFS – “bankable 
feasibility study”) ve ayrıntılı tasarım 
bitirilmiştir. İzinler 2008 yılında alınmıştır 
ve tesisin 2010’un ilk aylarında bitirilmesi 
beklenmektedir.

Ferrexpo Poltawa GOK 
(Poltava Madencilik) 

Proje: Yeristovskoe Madeni, Ukrayna

Kapsam: Çok miktarda yumuşak üst 
örtü ve atık kaya malzemesinin yığılması 
için iki atık sahası tasarımı. Depolama 
kapasitesinin jeoteknik kısıtlamalara ve 
toprağın hareket yönüne uyacak şekilde 
optimize edilmesi. 

Sonuç: SRK bu projede değişik 
disiplinlerden uzmanlarla birlikte 
çalışmıştır (maden planlamacılar, 
hidrojeologlar, yerel enstitü uzmanları 
ve zemin uzmanı). Atık alanı için riske 
dayalı yaklaşım uygun görülmüştür ve 
yerel yönetmeliklere uygunluk sağlamak 
ve yumuşak üst örtünün depolanmasında 
pratik uygulamalar gerçekleştirmek için 
şev açıları optimize edilmiştir.

Ma’aden  

Proje: Al Jalamid, Suudi Arabistan

Kapsam: Yoğunlaşmış fosfat atık 
boşaltım tesisinin ve şev yönünü 
değiştirme amaçlı ayrıntılı tasarım 
çalışması.

Sonuç: Yapılan hizmetlerin kapsamına; 
arazi işleri ve su dağıtım yapılarının 
ayrıntılı tasarımları, yapı çizimleri, pek 
çok teknik spesifikasyon ve planlama 
sistemlerinin geliştirilmesi, işletme 
rehber kitabının, risk değerlendirmelerinin 
ve çevresel etki raporlarının hazırlanması 
dahil edilmiştir. Proje inşaatı 2009 yılında 
başlamıştır.

Anglo Platinum 

Proje: Mogalakwena Madeni, Güney 
Afrika

Kapsam: Pilot tesis ölçeğinde bir 
yoğunlaştırıcının (tikiner) ve buharlaşma 
sahasının kurulması, devreye alınması 
ve çalıştırılması. Atık çamur (macun) 
malzemenin reolojik ve jeoteknik açıdan 
tanımlanması ve değişik yoğunluklarda 
atık malzemenin harcadığı su miktarının 
hesaplanması.

Sonuç: Pilot tesis, maden işletme sahası 
içinde buharlaştırma sahası ile birlikte 
kurulmuştur. Sahada gerçekleştirilen 
testler, yoğunlaştırıcının optimizasyonu, 
reoloji ile buharlaştırma ve kurutma 
testleridir. Saha dışında yapılan test 
çalışmalarında ise yoğunlaştırıcı ebatları 
ve jeoteknik testlerle birlikte çalıştırma 
parametreleri hesaplanmıştır. 
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• Yer seçimi

• Jeoteknik inceleme

• Kavramsaldan nihai seviyeye tasarım ve çalışmalar

• Ayrıntılı mühendislik

• İnşaat kalite güvencesi

• Operasyonel izleme ve yönetimi

• İzinler ve yönetmeliklere uyum

• Kapatma

• Risk ve tehlike değerlendirmeleri

Liç Yığını Tasarımı
Risklerin azaltılması; üretimin artırılması  

Yaklaşım  SRK’nın liç yığını tasarımına yaklaşımı; geleneksel yaklaşımla öncelikle proje kriterlerini belirlemek ve 
sonra proje kriterlerini en etkin şekilde karşılamak üzere önce kavramsal sonra da nihai olarak ayrıntılı 
mühendislik tasarım çizimlerini, spesifikasyonlarını ve kalite güvencesi programlarını geliştirmeye 
odaklanmaktır. Proje kriterleri tipik olarak aşağıdakileri içerir:

 •  Yüzey ve yeraltı suları, hava kalitesi, flora, fauna ve toprak gibi çevresel kaynakların korunması için 
yasal gereklilikleri içeren düzenleyici kriterler.

 •  Risk yönetimi, sağlık, emniyet, çevre ve toplum kriterleri, operasyonel planlama tarihleri, nakit akışı 
kısıtlamalarını içeren şirket kriterleri.

 •  Kavramsal tasarımdan ayrıntılı tasarımlara kadar mühendislik tasarım kriterleri; liç yığını inşası, 
işletmesi, devreden çıkarma ve kapatma dahil kullanımının her safhasına dair ilgili tüm yasal ve 
şirket kriterlerine uyan son teknoloji mühendislik çalışmaları.

 Baz ve değerli metal liç tesislerinden edinilen tecrübeye göre, tasarım yapma görevimizin başarı ile 
tamamlanması; yönetmelik ve izin konularına hakimiyet, çevre, jeoteknik, metalürji mühendislikleri, 
hidroloji ile hidrojeoloji ve jeokimya gibi geniş alanlardan (daha başka ilgili disiplinler de dahil olmak 
üzere) uzmanlarla birlikte sağlanabilmektedir.

 SRK, liç edilmiş ürün kazanımını en üst düzeyde tutmayı hedeflerken, yenilikçi çözümler geliştirip 
uygulamıştır. Örneğin, liç çözeltisinin akış hattını ve metalürjik kazanımı en iyi seviyede tutmak için 
yığındaki cevhere yapay olarak negatif gözenek basıncı kullanımı uygulaması yapılmıştır. Bunlara ek 
olarak SRK, yığın ve tesis havuzları kapatma tasarımları ve uygulamalarındaki tecrübelerine dayanarak, 
maden kapatma sonrası sıvı atık akışları, ilgili yönetim riskleri ve bunların arıtma masraflarını azaltmaya 
(ya da ortadan kaldırmaya) odaklanmış bir kapatma yaklaşımı geliştirmiştir. 

Hizmetler Areva

Proje: Somair Madeni, Nijerya

Kapsam: Somair madeninde, 17 Mt 
kapasiteli liç sahası ve buna bağlı havuzun 
fizibilite ve ayrıntılı tasarımları için liç 
sahası mühendislik çalışmaları 

Sonuç: Technip ile birlikte çalışmalar 
yürütülerek malzeme ve çözelti toplama 
sistemi tasarlanmış, dayanıklılık analizleri 
yapılmış, çözelti taşıma ve çözelti 
havuzu sistemlerinin tasarımı yapılmış 
ve miktarlar, çizimler ve spesifikasyonlar 
için ayrıntılı bir program hazırlanmıştır. 
Liç sahasındaki hafriyat çalışmalarının 
ve jeosentetik astar yerleştirme 
uygulamasının QA/QC denetim sistemi 
kurulmuştur. 
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Sierra Madre Occidental dağlarında bulunan Alamos Gold Şirketi’ne ait Mulatos Madeni yığın liç tesisi, Sonora, Meksika

Jipangu

Proje: Standard Altın Madeni, Nevada, 
ABD

Kapsam: Jeoteknik saha incelemesi 
ve 25 milyon ton tüvenan maden 
üretimli altın cevheri için yığın liç tesisi 
mühendislik tasarımı ve buna bağlı proses 
çözeltisi havuzları. 25,000 tpd’lik yığın 
üretecek bir kapasite ve %13 derece şev 
açısı ile ortalama 100 m yüksekliğinde bir 
yığınla çalışılması planlanmıştır.

Sonuç: Optimize edilmiş yığın tasarımı 
yapılmış ve cevher yığma sıralaması 
tavsiye edilmiş, sızdırmazlık gereklilikleri 
ile birlikte statik ve sismik duraylılık 
değerlendirilmiştir. Farklı özelliklerdeki 
HDPE (“high density polyethylene” – 
yüksek yoğunluklu polietilen) astarlar 
kıyaslanarak analiz edilmiştir. Su dengesi 
tamamlanarak çözelti havuzları ve çözelti 
yönetim sistemleri oluşturulmuştur.

Aura Minerals Inc 

Proje: San Andres Madeni, Honduras

Kapsam: Üç aşamalı yığın liç tesis 
genişletme tasarımı

Sonuç: SRK; Faz IIB, Faz III ve Faz IV 
yığın liç tesisi genişletme aşamalarını 
tasarlamıştır. Karşılaşılan öncelikli zorluk, 
kil ağırlıklı zemin üzerinde 100 m’den 
fazla yükseklikte duraylı kalacak yığınları 
tesis etmek olmuştur. SRK, duraylılığın 
sağlanması için tesviye planları 
geliştirmiştir. SRK’nın gerçekleştirdiği 
Faz IIB çalışması kapsamında, tesisin 
duraylılığını artıran çimento ile 
iyileştirilmiş zeminin tasarımı ve inşasının 
yönetimi yapılmıştır. 

Alamos Gold Şirketi 

Proje: Mulatos Madeni, Sonora, Meksika

Kapsam: Dikey olarak büyüyen, 14,000 t/
gün kapasiteli yığın liç tesisi için ara astar 
sistemi ve yığma planı tasarımı. Yığının 
dayanıklı olduğundan emin olabilmek 
için, daha düşük kesme mukavemetine 
sahip astarların ilave edilmesiyle, ara 
astar sisteminin şev duraylılığının 
değerlendirilmesi.

Sonuç: İlk ara astarın eklenmesi ve 
verimi iyileştiren diğer faktörlerle birlikte 
cevher kazanımı % 30 oranında artmıştır.

Areva 

Proje: Trekkopje, Namibya

Kapsam: Yeni bir 30 milyon ton 
kapasiteli doldur-boşalt (on-off) olarak 
çalışan uranyum yığın liç alanı ve çözelti 
havuzlarının da dahil olduğu fizibilite 
çalışması için tasarım yapılmıştır. SRK; 
tesviye çalışmalarını optimize etmek 
için 2.5 milyon m2 büyüklüğünde bir 
liç sahasının tasarımını yapmış, çözelti 
havuzu ve toplama sistemini tasarlamış, 
jeoteknik inceleme ile duraylılık analizi 
ve su balansı çalışmaları gerçekleştirmiş 
ve çözelti iletim ve çözelti havuzu sistemi 
tasarımını yürütmüştür. 

Sonuç: SRK halihazırda, üretim 
çizelgelemesi, çizimler, spesifikasyonlar 
gibi ihale teknik şartnamesi için gerekli 
belgeleri de kapsayan ayrıntılı tasarımları 
geliştirmektedir. 
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Çevresel ve Sosyal Hizmetler
İzinlerin alınması, risk yönetimi ve sosyal sorumluluk  

Yaklaşım  Bir madenin planlanması, plana göre ilerlemesi, işletmenin askıya alınması ya da tesisin kapatılması 
dahil hangi safhada olursa olsun, maden şirketleri toplumun isteklerini karşılamaya çalışmanın yanı 
sıra sayısız ve çoğunlukla karmaşık yönetmelikler ve gerekliliklerle karşı karşıya gelir. Bunlara ek 
olarak yatırımcılara risklerin en iyi şekilde yönetildiğini ispatlamak da gerekebilir. SRK size; çevresel 
izin, bir yatırım kararı, sürdürülebilir üretim için “sosyal onay” sağlanması ya da maden kapatma onayı 
alabilmekle ve nihai hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmaktadır.

 Farklı maden projelerine dayanan uygulamalı tecrübelerimiz, yatırımın başarılı olmasında kritik olan 
çevresel ve sosyal meselelerin tanımlanmasında size yardımcı olmamızı sağlar. Şu noktada, her türlü 
zorluğun üstesinden gelebilmek için maden şirketleri ile risklerin tanımlanması ve yönetimi için finansal 
kuruluşlarla ilgili teminatların ve çözümlerin sağlanması için çevresel kurumlarla çalışmaktayız.

 Çevresel ve sosyal çalışmalar genellikle birden fazla uzmanın yaklaşımına ihtiyaç duyar. Proje 
yönetimi uzmanlığı ile teknik bilginin birleşimi yeterli seviyede çalışmanın ortaya konulmasını sağlar. 
Çalışanlarımız, projenizin amaçlarına ekonomik ve etkili zamanlama ile ulaşmanızı sağlarken, risklerinizi 
azaltmaya yönelik uzmanlık ve tecrübeye sahiptir. 

 Mevcut yönetim sisteminin etkinliğini değerlendiren izleme programları, denetimler, değerlendirmeler 
ile size yardım edebilmekte, muhtemel çevresel hatalara veya yöre halkıyla ihtilaflı duruma sebep 
olabilecek riskli alanları ve zayıf noktaları tespit edebilmekteyiz.

 Çevresel ve sosyal veri yönetimi uzmanlığıyla SRK size doğru zamanlarda karar vermenizi sağlamak 
için verilerinizi bilgiye dönüştürebilmektedir. Teknik uzmanlıkların ve tecrübenin, mevcut bilgisayar 
teknolojileriyle bir araya gelmesi, gereğinden fazla sayıda ve dağınık miktarda çevresel, sosyo-
ekonomik, madencilik, hidrojeolojik ve jeoteknik veri gruplarının prosesini ve organize şekilde bir araya 
getirilmesine imkan tanımaktadır. Elde edilen sonuçlar analiz edilip karşılaştırılabilmekte ve değişik 
disiplinden uzmanların desteği ile projeye özgü ve maliyet etkinliği olan çözümler sağlamaktadır.

• Sahanın tanımlanması (karakterizasyonu) 

• Mevcut çevresel ve sosyal durumun ortaya 
konması

• Madencilik ve ilgili operasyonlar için izinlerin 
alınması

• Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇED, 
ÇSED)

• Çevresel ve sosyal yönetim

• Çevresel yükümlülük değerlendirmesi ve 
finansal teminatlar

• Tarafların katılımı ve bilgilendirilmesi

• Yeniden yerleştirme planlaması ve uygulaması

• Çevresel ve sosyal izleme

• Çevresel denetimler ve değerlendirmeler

• Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) haritalamaları ve bilgi 
yönetimi

Hizmetler 
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Surinam’da ekolojik çalışmalar

Oriel Resources 

Proje: Voskhod krom projesi, Kazakistan 

Faaliyet alanı: Mevcut çevresel ve 
sosyal durumun ortaya konması, ilgili 
tarafların sürece katılımının sağlanması, 
etki modelleme ve raporlaması dahil olmak 
üzere, bir çevresel ve sosyal değerlendirme 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Fizibilite 
çalışmasını gerçekleştiren madenci ve 
jeolog meslektaşlarımız ile birlikte yaptığımız 
çalışmalarda, geçmişte ve günümüzde 
sürdürülen madencilik faaliyetlerinin önemli 
çevre sorunlarına yol açtığı bir bölgede 
uluslararası standartların uygulamaya 
konulması ve topluma, bilgilendirme 
sürecine katılma becerisi kazandırmak, 
karşılaştığımız zorluklardan bazıları olmuştur.

Sonuç: Yerel yönetim ve IFC (International 
Finance Corporation) performans standartları 
arasında bütünlük sağlanması: kredi veren 
kuruluşların beklentilerinin karşılanması, 
düzenleyici makamlardan onay ve 
yatırımcılardan destek alınması sağlanmıştır.

NV BHP Billiton Mautschappij 
Surinam

Proje: Bakhuis boksit projesi, Surinam, 
Güney Amerika 

Faaliyet alanı: Yağmur ormanı 
bölgesinde IFC (International Finance 
Corporation) performans standartlarına 
göre etki değerlendirme çalışması için çok 
uluslu bir ekip oluşturulmuştur. Madencilik 
ve atık bertaraf faaliyetlerinin çalışma 
kapsamına dahil edilmesine ek olarak, bu 
çalışma ile cevherin rafineriye taşınması 
ve taşıyıcı ana su yollarının dip kazısı ile 
ortaya çıkacak etkiler değerlendirilmiştir. 

Sonuç: Müşteri ve ilgili taraflar ile başarılı 
bir ortaklık ilişkisi kurulmasını sağlayan bir 
iletişim forumu oluşturularak bozulmamış 
ve daha önce hiç incelenmemiş bir bölge 
için mevcut çevresel durumun ortaya 
konması ve yerel halk ile Amerikalı ve 
Kanadalı danışmanlarla ortak çalışmak 
amacıyla yenilikçi yöntemler uygulanmıştır. 

Nunavut Hükumeti  

Proje: Yerel yetkililer için arama 
faaliyetlerine yönelik hükumet kontrol 
listesi, Kanada 

Faaliyet alanı: SRK’dan; kadro değişim 
oranının yüksek olduğu ve araştırma 
faaliyetlerinin arttığı bölgede, çevre 
müfettişlerinin kullanımı için bir kontrol 
listesi hazırlaması talep edilmiştir. 

Sonuç: Farklı eğitim ve deneyime sahip 
denetçilerin temel arama programlarının 
çevresel denetiminde bir yol haritası 
olarak kullanmaları için kısa ve öz bir 
kontrol listesi hazırlanmıştır. Maden arama 
şirketleri yasal mevzuata uyum sağlamak 
için ne yapmaları gerektiği konusunda 
bilinçlidir ve kendilerine bu koşulların tüm 
bölge genelinde tutarlı olarak uygulanacağı 
yönünde taahhüt sağlanmıştır.

Standard Bank   

Proje: Zambiya, Moritanya ve Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’nde bulunan First 
Quantum Mineral Limited varlıkları 

Faaliyet alanı: SRK ilk olarak bir 
kredi sendikasyon grubu adına, 
FQML varlıklarının çevresel ve sosyal 
performansını Ekvator Prensipleri ve 
IFC (International Finance Corporation) 
performans standartlarına göre 
değerlendirmiştir. Sonraki üç yıl zarfında 
ve kredi koşullarına uygun olarak, SRK 
üzerinde mutabık kalınmış bir zaman 
dilimi içinde uygunluğu nasıl sağlayacağı 
konusunda FQML’e düzenli denetim ve 
rehberlik hizmeti sunmuştur. 

Sonuç: Ekvator Prensipleri’ne 
uygunluğun sağlanmasına yönelik önemli 
ilerleme kaydetmesinde FMQL’e destek 
sağlanmıştır.
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• Atık karakterizasyonu 

• Asit kaya drenajı potansiyelinin değerlendirilmesi 

• Saha değerlendirmeleri ve kontrolü 

• Gözenek gazı ve gözenek suyu izlemesi için pasa (atık kaya) 
yığınları ile proses atığına yönelik techizat yerleştirme 

• Atık yönetimi planlaması ve etki değerlendirmesine veri 
sağlamaya yönelik su kalitesi modellemesi 

• Saha genelinde kirletici madde yükü balansı 

• Atık yönetimi önlemlerinin değerlendirilmesi 

• Su arıtma değerlendirmesi 

• Siyanür jeokimyası ve atık arıtma 

• Jeokimyasal karakterizasyonun maden planlamaya dahil 
edilmesi 

• Maden kapatma şartlarının değerlendirilmesi 

• Seminerler ve kısa kurslar 

• Bilirkişilik

Çevresel Jeokimya ve Asit Kaya Drenajı 
Maden drenaj sularının kimyasının tahmini, kontrolü ve denetimi 

Yaklaşım  Tahliye edilen suların yerel, bölgesel ve ulusal yönetimler tarafından su kalitesi konusunda uygulanmakta 
olan katı standartlara uygun olması gerekliliği nedeniyle maden drenaj suyu kalitesinin denetimi, her türlü 
madencilik faaliyeti açısından önemli bir konudur. Yüksek metal konsantrasyonları ve bu konsantrasyonların 
kabul edilebilir seviyelerde kalması için uygulanacak işlemlerin maliyet getirmesi nedeniyle asidik drenaj 
suları, madencilik için çok önemli sorun olabilmektedir. Bununla birlikte geride bıraktığımız yaklaşık on yıllık 
süre zarfında asidik olmayan koşullarda liç etkisi konusunda bilinç de artmıştır. 

 Liç etkilerinin doğru tahmini ile pratik ve ispatlanmış kontrol tedbirlerinin geliştirilmesi projelerinizin 
fizibilitesi açısından ciddi önem arz etmektedir. Bu konular yeni açılan madenlere izin alımı, mevcut 
işletmelerin optimizasyonu, kapatma planlarının geliştirilmesi ve terk edilmiş madenlerin ıslahı sırasında 
karşımıza çıkmaktadır. 

 Bizim sunduğumuz yaklaşımın temelinde, asit kaya drenajının (AKD) jeolojik koşullar tarafından kontrol 
edildiği gerçeği yatmaktadır. Bu nedenle, arazi jeolojisinin drenaj suyu kimyasını nasıl etkilediğini ve bunun 
potansiyel etkileri ile mühendislik maliyetlerini azaltmak için ne şekilde kullanılabileceğini anlamak için 
jeologlar ile çalışmaktayız. 

 AKD potansiyeli yerel iklim koşullarından da etkilenmektedir. Biz ise kuzey kutbuna yakın, devamlı don 
altında kalan bölgeler (permafrost), ılıman bölgeler ve hem nemli hem de kuru tropik bölgeler dahil olmak 
üzere, tüm küresel iklim alanlarında deneyim sahibiyiz. 

 Deneyimli profesyonellerden oluşan dünya çapında deneyimli ekibimiz yüksek asitlik derecesinden nadir 
eser elementlerin kontrolüne kadar değişiklik gösteren maden drenaj suyu sorunlarına yönelik maliyet 
etkinliği olan çözümler geliştirerek size destek sağlamaktadır. Madencilik faaliyetlerinin tüm aşamalarında 
drenaj suyu kimyasına yönelik çalışmalar deneyim sahibi olduğumuz konulardan biridir. 

Hizmetler Western Canadian Coal 
Corporation 

Proje: Brule kömür madeni, British 
Columbia, Kanada 

Faaliyet alanı: Çevresel değerlendirme 
ve yeni bir kömür madeni projesine yönelik 
su kalitesi değerlendirmesi 

Sonuç: Atık kaya ve kömür işleme 
atıklarına yönelik su kalitesi 
değerlendirmeleri, sıkı denetime tabi 
olacak bir açık ocak maden projesi için atık 
ve su yönetimi planlamasının bir bölümü 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu atıkların 
asit üretmesi beklenmemekle beraber 
selenyum liçi dikkate değer bir sorun 
olmuştur. Projenin faaliyete geçmesi için 
gerekli tüm onay ve lisanslar alınmıştır ve 
şu anda kömür üretimi sürmektedir.
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Faro ocağı, Yukon Bölgesi

Quadra Mining Ltd.

Proje: Malmbjerg projesi, Grönland.

Kapsam: Bir porfiri molibden yatağının 
jeokimyasal karakterizasyonu için arazide 
numune alımı; karakterizasyon; mineraloji; 
asit baz muhasebesi; toplam ve liç olabilir 
metal içeriği; yer altı suyu kimyası; pasa 
(atık kaya), cevher yığınları ve cevher 
atıkları kaynaklı süzülme, yüzey akışı 
ve devamında yüzey suları ile karışımın 
kimyasını belirlemek amacıyla PHREEQC 
kodu kullanımıyla kinetik bozunma testleri 
ve nümerik tahminler gerçekleştirilmiştir. 
Önem taşıyan konular arasında Kuzey 
Kutbu bölgesi özelliklerini taşıyan deniz 
habitatı ve karasal habitatların korunması, 
pasa bertarafı kaynaklı potansiyel ML/AKD 
(metal liçi ve asit kaya drenajı) etkileşimi 
ile uzun vadeli ML/AKD salınımının pasif 
sönümlenmesi gibi konular yer almıştır.

Sonuç: Fizibilite çalışması nihaileşmiş ve 
çalışmaya ML/AKD azaltma dahil edilmiştir.

Kanada Tarım ve Toprak 
Bakanlığı (Ministry of 
Agriculture and Lands – MAL) 

Proje: Britannia Madeni, British 
Columbia, Kanada.

Kapsam: 1904-1974 tarihleri arasında 
Britannia Madeni yaklaşık 800,000 ton 
bakır üretmiştir. Madende işletmenin 
sonlanmasıyla yılda 5 milyon m3 kirli su 
Howe koyuna akmaya devam etmiştir. 
2005’te MAL, yüksek yoğunluklu çamur 
(HDS – high density sludge) su arıtma 
tesisi kurmuştur. Tesiste işlenen temiz 
su hacmini düşürmek için de yüzey suyu 
kuşaklama yapıları inşa edilmiştir. 

Sonuç: Kuşaklama kanalları, yılda 
300,000 m3 temiz suyun maden sahasına 
girişini engeller ve böylece su arıtma 
tesisinin işleme maliyetini düşürür.

BHP Billiton 

Proje: Olympic Dam genişletmesi, Güney 
Avustralya.

Kapsam: SRK, cevher atıkları depolama 
tesisinin kavramsal jeokimyasal modelini 
oluşturmuştur. Arazi ve laboratuar 
incelemeleri, tesis içinde ve tesisin 
altındaki süreçleri tanımlamaya yardımcı 
olacak verileri sağlamıştır. Tesisteki 
mevcut gözenek suyu asitlidir ve 
incelemenin bir yönü, tesisin altındaki 
süzülmenin uzun vadeli gelişiminin 
belirlenmesine odaklanmıştır. Metal ve 
radyonukleidlerin mobilitesi, sistemin 
mevcut sönümleme mekanizmalarının 
daha iyi anlaşılması için incelenmiştir.

Sonuç: Yapılan çalışmalar, Mayıs 
2009’da Güney Avustralya, Kuzey Bölgesi 
ve federal hükümetlere sunulan Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun 
hazırlanmasına yardımcı olmuştur.

South Deeps JV 

Proje: South Deeps maden atıklarının 
değerlendirmesi, Güney Afrika.

Kapsam: Tarihi pasa ve cevher atık 
yığınlarının, yığınlarda yapılan sondajlar 
ile çevresel ve ekonomik değerlendirmesi 
ile devamında çevresel jeokimya için 
jeokimyasal karakterizasyon ve yığınlarda 
kalan altın, uranyum ve sülfürik asit 
(pirit) için jeometallürjik değerlendirme 
çalışmaları. Nümerik modelleme ile 
metal süzülümü (liçi), sülfat salınımı ve 
asit üretiminin yakındaki nehre etkisini 
değerlendirilmiştir.

Sonuç: Atık yığınları yeniden 
zenginleştirmeye tabi tutulup 
kazandırılmış ve etkilerinin azaltılması 
sağlanmıştır. Ekonomik olmayan malzeme 
ise örtülmüş ve drenaj etkilerini azaltma 
amacıyla bir pasif arıtma sistemi 
uygulanmıştır.
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Madenlerde Doğaya Yeniden 
Kazandırma ve Kapatma
Çevreyi korumak ve sahaları yeni arazi kullanımlarına kavuşturmak  

Yaklaşım  Madenciliğin her alanında uluslararası düzeyde tanınmış deneyimimiz ile yerel mevzuat bilgimizin birleşimi 
bizim, maden kapatma projelerine adım atan birçok müşteri tarafından tercih edilmemize neden olmaktadır.

 SRK, 1990’ların başında maden kapatmanın endüstri için önemini anlamıştır. Konuyu odak noktalarından 
biri haline getirip o günden bu yana endüstri ve resmi kurumlarla yakından çalışarak günün gereksinimleri 
ile standartlarını karşılayan uygulamaları geliştirmiştir.

 Maden kapatma planlaması, maden işletmesinin her aşaması için olmazsa olmazdır. Mevcut en iyi 
uygulamalar bir madenin, “kapatılmak üzere tasarlanması” gerekliliğini vurgulamaktadır. Kapatma planları 
ve ilgili finansal teminatlar aynı zamanda Batı’da birçok ülke veya eyalette yasal zorunluluktur. Yakın 
zamanda varlığı kullanımdan çıkarma yükümlülüğüne (“asset retirement obligation”) yönelik muhasebe 
standartlarında yapılan değişiklikler, maden kapatma planlaması ve maliyet hesaplaması gerekliliğini 
getirmiştir. Bu gibi gereklilikleri ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için düzenli olarak maden kapatma 
planları hazırlamaktayız.

 Kapatma planlarının uygulaması, inşaat çizimleri olarak sonuçlanan mühendislik çalışmaları, deneyler ve 
izleme çalışmaları ile başlar. Uygulama, satın alma ve inşaat aşamalarında devam eder. Birikimimiz, ihale 
şartnameleri ile inşaat aşamasında kalite kontrol konusunda yardımdan nihai tasarımların sağlanmasına 
kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu aşamalardaki deneyimimiz, dünya çapında madenler için 
ayrıntılı kapatma tasarımları yapmamızı sağlamaktadır.

 Maden kapatmanın işimiz için önemi, tüm teknik uzmanlarımızı kapatmanın gereklilikleri konusunda bilinçli 
kılmıştır. Doğaya yeniden kazandırma ve kapatma planlaması; fizibilite çalışmaları, işletme planları, “due 
diligence” değerlendirmeleri ve faaliyet alanlarımızın daha nicelerinde yer almaya devam etmektedir.

• Kapatma yükümlülüklerinin değerlendirmesi

• Kapatma planlaması yönetimi

• Halkın katılımı sürecinde yardım

• Kapatma kavramlarının geliştirilmesi

• Atık karakterizasyonu ve jeokimyasal 
değerlendirme

• Hidrolojik değerlendirme

• Sismik değerlendirme

• Kapanış su kalitesinin belirlenmesi

• Çevresel değerlendirme

• Hafriyat duraylılık değerlendirmeleri

• Hafriyat tasarımı

• Toprak örtü tasarımı

• Doğaya yeniden kazandırma tasarımı

• Yer şekli tasarımı

• Su arıtma sistem tasarımı

• Su kuşaklama tasarımı

• İnşaat QA/QC (kalite güvenilirliği/kalite kon-
trolü) 

• İnşaat sözleşmesi yönetimi

• İnşaat çevresel yönetimi

• İnşa etmeye hazır tasarım paketleri

• Başlangıç ve ayrıntılı maliyet hesaplamaları

• Maliyet hesaplama modellerinin geliştirilmesi

Hizmetler 
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Atık barajı üzerinde örtü inşası – Colomac Madeni, Kanada Northwest Territories

Amerika Birleşik Devletleri 
İstihkam Kolordusu ve Federal 
Kamu Malları Yönetim Bürosu 

Proje: Elder Creek Madeni, Nevada, ABD

Kapsam: USACE (“US Army Corps of 
Engineers” - ABD İstihkam Kolordusu), 
Nevada’da Elder Creek madenini, 
madenin geri kazandırılması öncesi ilave 
değerlendirmeler için ek kaynağa ihtiyacı 
olan bir saha olarak belirlemiştir.

Sonuç: USACE ve BLM (“Bureau of Land 
Management” - Federal Kamu Malları 
Yönetim Bürosu) atık kaya (pasa) döküm 
alanının, altını alınmış cevher yığın, 
havuz ve diğer birimlerin olduğu alanları 
sağlamlaştırmayı ve geri kazanmayı 
tasarlamaktadır. SRK; muhtemel çevresel 
etkileri değerlendirerek, mühendislik 
tasarımları hazırlamış ve inşaat çalışmasını 
denetlemiş ve çevresel riski en yüksek olan 
alanların geri kazanımı için mevcut finansal 
kaynakları kullanarak, arazi kazanımı 
çabalarına odaklanmıştır.

BHP Billiton

Proje: San Manuel Madeni ve cevher 
zenginleştirme tesisi sahaları, ABD

Kapsam: Eski yeraltı blok göçertme 
sistemli bakır madeninin, yüzeyde ve 
yerinde gerçekleştirilen liç operasyonları 
ile cevher zenginleştirme ve rafineri 
tesislerinin kapanma planlarının 
geliştirilmesi ve uygulanması.

Sonuç: 1,600 hektarlık atık depolama 
tesisi, 160 hektar işletme alanı ve 120 
hektar madencilik alanı olmak üzere 
toplam 4,000 hektarlık faaliyet alanı için 
stratejik kapatma planları geliştirilmiştir. 
Değişik çevresel izin başvuruları 
hazırlanmış ve kapatma için gerekli 
onaylar alınmıştır. Nihai kapatma planı 
için mühendislik tasarımı bitirilmiş ve 
uygulamalar izlenmiştir.

 

Deloitte & Touche ve Yukon 
Eyaleti Hükumeti 

Proje: Faro maden kompleksi, Yukon 
Bölgesi, Kanada

Kapsam: Maden kompleksi için kapatma 
ve iyileştirme planı hazırlanması

Sonuç: Yukon Eyaleti’ndeki en büyük 
maden olan Faro madeninin kapatma 
planı için iki ayrı eyalet hükumeti ve 
üç Kanadalı Kızılderili kabilesi (First 
Nations) arasında anlaşma sağlanması 
gerekmiştir. SRK, kapatma seçeneklerinin 
değerlendirmelerinde önderlik edip 
tarafların onayladığı bir planı ortaya 
koymuştur. Yıllar süren değerlendirme 
sürecinde, devam eden iyileştirme 
projeleri için mühendislik hizmeti de 
sağlanmıştır.

Kuzey ve Kızılderili Halkları 
Başkanlığı 

Proje: Giant Madeni, Kuzey Batı Eyaleti, 
Kanada

Kapsam: 230,000 ton arsenopiritin 
işlenmesi sonucu ortaya çıkan arsenik 
tozu, madenin 1999 yılında terk 
edildiğinde yeraltında depolanmıştı.

Sonuç: SRK teknik başdanışman olarak 
seçilen bir takım oluşturmuş, seçeneklerin 
ortaya çıkarılmasında öncülük etmiş ve 
arsenik tozu için nihai iyileştirme planı 
geliştirdikten sonra SRK’dan sahanın 
tamamı için kapatma planı istenmiştir. 
Mevcutta arsenik tozunun duraylı hale 
getirilmesi için yenilikçi bir teknoloji olan 
kaya dondurma sistemi uygulanmaktadır.
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• Tasarlanmış sistemlerin hata-şeması (fault-tree) analizleri 

• Olay-ağacı analizi

• Yerüstü yapılarının dayanıklılık analizi

• Baraj emniyeti risk analizi

• İnsan sağlığı ve ekolojik risk değerlendirmesi

• Yıkılma modeli ve etkisi analizi

• Yıkılma modeli, etkisi ve kritikliği analizi

• Teknik-ekonomik model risk analizi

• İşletme risk değerlendirmesi ve yönetimi

• Risk değerlendirme seminerlerinin sunumu

Risk Yönetimi 
Risk yönetip karşılığını almak 

Yaklaşım  Madencilik dünyasında "risk" kelimesinin pek çok anlamı vardır. Halihazırdaki ISO kılavuzu, risk 
kavramını geniş anlamda şu şekilde tanımlar: "bilinmezliğin hedefler üzerindeki etkisi" ve benzeri şekilde 
"risk analizi", “risk yönetimi” ve "risk toleransı" için geniş tanımlar bulunmaktadır. SRK’da bizler risk söz 
konusu olduğunda daha geniş bir bakış açısının olduğunun farkındayız, ancak çalışmalarımızın birçok 
alanı için spesifik risk yönetimi yöntemlerinin gerektiği gerçeğinin de bilincindeyiz.

 Teknik uzmanlarımız, ilgi alanlarına göre modern risk yönetimi yöntemlerini uygulamaktadır. Bu 
yöntemler çok farklı olabilir. Örneğin, jeoteknik mühendislerimiz şev yıkılma ihtimalini tahmin edebilmek 
için bir güvenilirlik analizi kullanırken çevre bilimciler çevreye etkilerin önemini anlayabilmek için 
ekolojik risk değerlendirmeleri uygulamaktadır.

 Kompleks risk yöntemlerini uygulama kabiliyetimiz, tecrübelerimiz ve vardığımız sonuçlarla ifade 
edilmektedir. Uzmanlarımız fazlasıyla sayısal ağırlıklı risk yöntemlerinin zayıf yönlerinin farkındadır ve 
sizinle en basit yaklaşımı bulmak için çalışır.

 Belirgin avantajlarımızdan bir diğeri ise teknik uzmanlarımızca kullanılan yöntemleri genel risk 
analizlerine uyarlama kabiliyetimizdir. Çalışmalarımız teknik uzmanlarımız tarafından üretilmiş 
rakamların alınması ve bu rakamların sizin daha geniş finans, çevre, toplum ve sağlık ile emniyet 
hedefleriniz açısından yorumlanmasını sağlar. 

 Her durumda amacımız müşterilerimizin "risk etkinliğine" ulaşmasına yardımcı olmaktır, yani bir 
işletmenin karşılaştığı bütün teknik ve teknik olmayan konuların tanımlanmış, analiz edilmiş ve kabul 
edilebilir seviyelerde çözümlerinin bulunduğu bir durumun temin edilmesidir.

Hizmetler Ok Tedi Mining Ltd 

Proje: Fubilan yeraltı madeni ön fizibilite 
çalışması, Papua Yeni Gine

Kapsam: Açık ocak madeninden yeraltı 
madenciliğine geçiş için teknik ve 
ekonomik incelemelerin değerlendirildiği 
ön fizibilite çalışmasının (PFS – pre-
feasibility study) risk yönetimi

Sonuç: Her bir PFS konu başlığı için 
risk incelemesi yürütülmüş ve çıkan 
13 set sonuç, bir taslak bütünleşik 
risk kaydıyla birleştirilmiştir. Nihai risk 
değerlendirmelerinde karar kılabilmek 
için PFS’nin sonunda bir risk belirleme 
çalışması yapılmıştır. Bir risk tespit 
raporu PFS’nin içine eklenmiş; projenin 
onaylanması çalışmasında risk bilgisine 
başvurulmuş ve gelişmelerin bir sonraki 
aşaması için risk kontrolleri belirlenmiştir.
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Yukon’daki Faro Madeni’nde yıkılma riskini azaltabilmek için temiz su barajının faaliyetine son verilmiştir. Proje kapsamında; barajın içinde ve akışyukarısında 
balıkların yaşamasına olanak sağlayacak mühendislik yapıları (örn. akarsu kıvrımları, havuzlar, kumluklar) da dahil edilmiştir.

Codelco Chuquicamata

Proje: Chuquicamata Madeni, Şili

Kapsam: Açık ocağın planlanan 
kapanma zamanı yaklaştıkça artan 
ocak şev açılarının yıkılma ihtimalleri 
etkisi incelenmiştir. Şev açılarının 
yükseltilmesi, madenin bugünkü değerini 
artırmakla birlikte şev kayması riskini de 
artırmaktadır.

Sonuç: Emniyet ve ekonomik açılardan 
risklerin tanımlamalarının yapılması için 
rakamsal değerlendirmeler tamamlanmış, 
değişik şev konfigürasyonları için risk 
seviyeleri belirlenmiş ve sonuçlar endüstri 
standartlarıyla kıyaslanmıştır. Çalışma; 
şev açısının yükseltilmesi için karar 
alınmasını sağlarken uygun temellere 
dayanan bir yönetim sağlamıştır.

STX Şirketi

Proje: Surat havzası kömür rezervinin 
teknik durum değerlendirmesi, 
Queensland, Australia

Kapsam: SRK, Pricewaterhouse Coopers 
ile birlikte Surat havzasındaki belirlenmiş 
bir alanda bulunan kömür rezervinin 
planlanan satışı için teknik ve ekonomik 
değerlendirme çalışmasını yürütmüştür.

Sonuç: SRK’nın sorumluluk aldığı 
değerlendirme çalışmasının teknik ve 
ekonomik unsurlarının risk incelemesi 
yürütülmüştür. Sonuçlar, bütünleşik risk 
kayıtlarıyla birleştirilmiş ve raporlanmıştır.

 

Kanada Kuzey ve Kızılderili 
Halklar Başkanlığı 

Proje: Kapanmış madenler için 
işletmenin risk sisteminin geliştirilmesi.

Kapsam: Kuzey Kanada ve Kızılderili 
Halklar Başkanlığı, Kuzey Kanada’da 
bulunan birçok sayıda kapanmış madeni 
idare etmektedir. SRK, Kirlenmiş Alanlar 
Programı’na; risk matrisleri, sonuç-önem 
tabloları ve müdahale gerekliliklerini 
içeren bir işletme risk değerlendirmesi 
geliştirerek yardımcı olmuştur.

Sonuç: Risk değerlendirmesi 
programı, başkanlığın proje yönetim 
çalışmasının tamamlayıcı bir parçasıdır. 
Yıllık olarak yenilenen risk kayıtları, 
maliyet kontrollerinde önceliklerin 
belirlenmesinde kullanılmasının yanı sıra 
çevresel, sosyal ve sağlık ile emniyet 
iyileştirmelerinde de kullanılmaktadır.

Riversdale Mining 

Proje: Benga Madeni, Tete, Mozambik

Kapsam: 5 milyon ton/yıl üretim 
kapasiteli açık ocak madeninin 
ve ilgili altyapıların doğal alana 
dönüştürülmesinin bankalar tarafından 
kabul gören fizibilite çalışması (BFS – 
“bankable feasibility study”) teknik ve 
ekonomik incelemelerinin risk yönetimi.

Sonuç: Her bir BFS unsuru için risk 
incelemelerinin sonuçları derlenerek 
taslak bir birleştirilmiş risk kaydı 
oluşturulmuştur. Nihai risk kaydı BFS 
raporuna eklenmiştir ve proje onay 
başvurusu sürecinde bilgi olarak 
başvurulmuştur. Belirlenmiş risk 
kontrolleri projenin gelişiminin bir sonraki 
aşamasında eklenecektir.
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Madenlerden Çıkan Suların Yönetimi
Kirlenmenin en aza indirilmesi, tüketimin optimize edilmesi, performansın iyileştirilmesi  

Yaklaşım  Etkin su yönetimi neredeyse bütün madenlerde madencilik ve cevher zenginleştirme faaliyetleri için çok 
önemlidir. Konunun; ön onay, üretim ve kapatma dahil maden hazırlık ve işletme aşamalarında ciddiyetle 
dikkate alınması gerekmektedir. Uygulaması, ilgili tarafların görüşleri dikkate alınarak çevresel ve sosyal 
açıdan sorumlu politikalara özenle uyarak gerçekleştirilmelidir.

 SRK’nın hidroloji, hidrolik bilimi, hidrojeoloji ve su kalitesindeki uzmanlığı; jeoteknik, çevre ve madencilik 
konularında beceriyle birleştirilerek madenden çıkan suların yönetimi için bütünleşik bir yaklaşım 
geliştirmiştir. Yağışlı, kuru, sıcak ve soğuk iklimlerdeki tecrübelerimiz; projeleriniz için ekonomik ve 
pratik çözümleri sağlarken madencilik ve cevher zenginleştirmede daha etkin su kullanımı için yöntemler 
belirlememize imkan vermektedir.

 Yönetmeliklere uyum ve tasarruflu çalışma arasında bir denge bulabilmek, yenilikçi düşünce gerektirir. 
Bu ise yüzey, yeraltı suları ve geri dönüşüm sularının bir arada kullanımı ilkesini içerir: arama çalışmaları 
gibi erken bir safhada sondaj su seviyeleri, yüzey akışları ve su kalitesi verilerinin dahil edilmesi ve her 
bir unsurun maden su sistemine entegre edilmesi gibi.

 SRK etkili maden suyu yönetiminin, cevher zenginleştirme ve atık sularının geri dönüşümü için sağlam 
bir anlayış ile bunun iklimsel verilerle birleştirilmesi ve su dengesinin interaktif düzenini oluşturmak 
için geri dönüşüm seçeneklerinin, madenin her zaman bağlı olduğu mevsimsel ve iklimsel değişimlerin 
anlaşılmasına bağlı olduğunun bilincindedir. Bu da su telafisini en aza indirme, her operasyon için 
doğru su kalitesinin kullanımını ve kullanılmış (ve kirlenmiş) suyun iyi kalite suya daha az ihtiyaç duyan 
alanlara aktarılması, pompalama ve su temizleme masraflarından tasarrufun temelini sağlar.

 Üretim ve kapatma süresince muhtemel ve gerçekleşen asit kaya drenajına rastlanması durumunda 
uygun mühendislik çözümleri getirme konusunda tecrübeliyiz. Ayrıca açık ocak susuzlaştırma 
modellemesine, kirlenme risklerinin tanımlanması ve projeleriniz için en uygun su kontrol sisteminin 
tasarımının yapılması konularında uzmanız. 

• Mevcut çevresel durumun tanımlanması 
çalışmaları

• Taşkın tahminlerine yönelik hidrolojik ve hidrolik 
çalışmalar

• Bütünleşik çevresel planlamalar

• Su dengesi modellemeleri

• Atık tanımlaması ve yönetimi

• Su temini

• Maden susuzlaştırması

• Sızıntı kontrolü ve kirlilik değerlendirmesi

• Kantitatif (niceliksel) kirletici sonuç 
modellemesi

• Asit kaya drenajı, su kalitesi ve jeokimyası

• Su kuşaklama yapıları, yağmur suyu kontrolü ve 
toplama kanalları

• Su arıtımı

• Mühendislik tasarımı 

• Kontrat yönetimi ve QA/QC (kalite güvenilirliği/
kalite kontrolü)

• İzin ve ruhsat alımı

Hizmetler 
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ABD’nin New Mexico eyaletinde Questa madeninde pasa yığınından gelen akış için gerçekleştirilen sürekli akım ölçümü

Deloitte & Touche Inc. 

Proje: Faro Madeni, Faro Yukon Bölgesi, 
Kanada

Kapsam: 20.5 m yüksekliğinde ve 410 
m uzunluğunda bir temiz su barajı artık 
kullanılmamaktadır ve akışaşağısındaki 
alıcı ortamlar için tehlike oluşturmaktadır. 
Barajın kullanımdan kaldırılması yönünde 
karar alınmıştır. SRK, başka danışmanlık 
firmalarından da destekle beraber 
tasarım, planlama, izin alımı ve barajın 
kapatılması süreçlerinin yönetimini 
sağlamıştır.  

Sonuç: Proje planlanan zamanda ve 
bütçe içinde tamamlanmıştır. Kış ayları 
süresince malzemelerin yerleştirilmesi 
ile ilgili olarak inşaat sonrası planlamada 
ufak değişikliklerin yapılması gerekmiştir. 
Barajın kontrollü yıkımı ve ilgili işler 
tasarıma uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Ma’aden

Proje: Umm Wu’al Fosfat Madeni, Suudi 
Arabistan 

Kapsam: Yeraltı suyu kaynaklarının 
tespiti, incelenmesi ve planlanan madene 
su sağlamak amacıyla bir su çekim alanı 
tasarımı.

Sonuç: En uygun kuyu çekim alanının 
ve akiferin seçilmesi için ön arazi 
çalışması ve masabaşı çalışmaları 
yürütülmüştür. Tawil Kumtaşı akiferinde 
900 m derinliğinde 3 arama sondajının 
ve inşaatın denetiminin yapılmasını 
takiben bu kuyularda hidrolik testler 
yürütülmüştür. Akiferin uzun dönemli 
sürdürülebilir verimli çekim değerlerinin 
bulunabilmesi ve yeraltı suyu kullanıcıları 
üzerinde olası etkilerin tahmini amacıyla 
ayrıntılı kavramsal ve nümerik yeraltı 
modeller kullanılmıştır.  

Kuzey Kanada ve Kızılderili 
Halklar Başkanlığı, Kanada 

Proje: Akarsu yer değişimi, Giant Madeni, 
NWT, Kanada

Kapsam: Baker deresi, yer değişikliği 
yapılarak açık ocaktan uzaklaştırılmıştır. 
Yer değişikliği yapılacak bölgede kil 
toprağın içinde %30 buz olduğundan 
çökme riski önemli bir sorun oluşturmuştur. 
Dere yatağı tasarımı, taşkın durumu ve 
dere yatağının doğal hareketi dikkate 
alınarak yapılmıştır. 

Sonuç: Dere yatağı, tasarlandığı gibi 
değiştirilmiş, ufak ölçekteki çökmelerse 
hareketli doğal yatak malzemesi ile 
dolmuştur. İşlemi takiben 3 yıl sonra 
gerçekleştirilen balık popülasyonlarının 
izlenmesi çalışması, popülasyonun önemli 
oranda geri kazanıldığını göstermiştir. DFO 
(Federal Balıkçılık İdaresi) Kanada çapında 
çalışmakta olan mühendislerine bu başarılı 
çalışmasını örnek göstermektedir.

Molycorp Questa

Proje: Questa Madeni, New Mexico, 
ABD

Kapsam: Yeraltı madeninin 
değerlendirilmesi ve uzaktan izlenmesi 
ile; madene su girişi kaynağının 
belirlenmesi, su ve kimyasal yük 
dengesinin belirlenmesi, akış yollarını 
belirlemek amacıyla “tracer testi” 
yapılması, işletme kullanım suyu 
ve yağış sularından oluşan maden 
içi suların yönetimi için bir plan 
oluşturulması sağlanmıştır. 

Sonuç: Dijital akış izleme sistemi ile 
SRK farklı kaynaklardan gelen suların 
kaynaklarını, miktarlarını ve kimyalarını 
belirlemiştir. Bu su kaynaklarının 
yeraltına iletilen yüzey sularından 
ayrılması sağlanmıştır. 



32

• Masa üstü ve pilot tesis test programlarının geliştirilmesi 
ve denetlenmesi

• Sağlam ve ekonomik proses çözümlerinin geliştirilmesi

• Metalürjik tesis tasarımı 

• Proses ve metalürjik tesis sorun giderimi ve optimizasyonu

• Operasyonel incelemeler, tesis/ekipman denetimi

• Teknik danışmanlık ve eğitim

• Proje kontrolü

• Due diligence

Metalürji ve Cevher İşleme 
Mineral zenginliğin açığa çıkarılması  

Yaklaşım  Metalürjistler ve proses uzmanlarından oluşan deneyimli çalışma takımımız temel olarak metalürjik 
çalışmalar, “due diligence” ve proje kontrolü çalışmalarına odaklanmakta olup mühendislik çalışmalarının 
ilk aşamalarında, proses optimizasyon ve teknik destek konularında kilit rol oynamaktadır. Fizibilite 
çalışmasının prosesle ilgili kısımlarında, ayrıntılı mühendislik, tesisin işletmeye alınması ve performans 
denemeleri çalışmalarında genel olarak mühendislik-müteahhitlik şirketleri ile işbirliği yapmaktayız. 

 Takımımızın deneyimi test çalışmaları, mühendislik ve işletim aşamalarının hepsi için baz metal ve 
değerli metallerin, endüstriyel ve enerji minerallerinin, elmas ve nadir toprak elementlerinin ekstraktif 
metalürji ve cevher işlemenin pek çok yönünü kapsamaktadır. Kırma, öğütme, liçleme (tank ve yığın), 
konsantre eldesi, basınç ve biyo-oksidasyon, SX/EW (“solvent extraction/electrowinning” - çözelti 
ekstraksiyonu-elektrokazanım), izabe ve fırınlama işlemleri ile ilgili güçlü bilgi birikimimiz bulunmaktadır.

 Uzmanlarımız kuvvetli işletme deneyimine sahiptir ve birçok projeyi başlangıçtan metalürjik numune 
tespiti, test programı oluşturulması, veri analizi, proses akım şeması tasarımı, fayda-maliyet analizi ve 
mühendislik çalışması (ayrıntılı mühendislik, inşaat, işletmeye alma ve işletmeye destek) aşamalarına 
kadar devam ettirmiştir.

 SRK müşterileriyle; katma değerli, ekonomik konular açısından hassas tavsiyeler geliştirmek ve sonuçlar 
elde etmek amacıyla ve projelerdeki ekonomik geri dönüşleri en üst seviyeye çıkaracak araçlarla 
çalışmaktadır. Deneyimli teknik işletme personeline artan talebe karşı personeliniz ve işletmenizin 
ihtiyaç duyduğu destek ve tavsiyeleri sağlayabilen deneyimli teknik danışman rolünü üstlenmektedir. 

 Yasal ve mali gerekliliklerle ilgili olarak sürekli değişen proje geliştirme ve halka açıklama koşullarında 
proje değerlendirme ihtiyaçlarınızın karşılanması için derin proje izleme ve “due diligence” deneyimimiz 
kaçınılmaz bir gereklilik oluşturmaktadır. Uzmanlarımız aynı zamanda modern sürdürülebilir teknolojileri 
yakından takip etmektedir.

Hizmetler Capstone Mining Corp. 

Proje: Cozamin Madeni, Meksika.

Kapsam: Bakır, kurşun ve çinko 
madeninde mevcut ve planlanan tesis 
kapasitesinin ve metal kazanım oranlarının 
NI 43-101 düzeyi teknik rapora uygun 
olarak metalürjik incelemesi, tesisin 
denetlenmesi ve yeni rezerv tahmininin 
değerlendirilmesi.

Sonuç: Gerekli metalürjik incelemeler 
gerçekleştirilmiş ve teknik raporun 
ilgili bölümlerinin hazırlanmıştır. 
İşletme personeline proses ve işletimin 
iyileştirilmesi yönünde tavsiyeler verilerek 
üretim oranlarının metal kazanımlarının 
ve konsantre tenörlerinin arttırılması 
sağlanmıştır. 
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Talvivaara Mining Company 

Proje: Talvivaara Madeni, Finlandiya 

Kapsam: Londra Borsası’nda (LSE) 
kotasyon için bir mineral ekspertiz 
raporu (MER) ile borç finansmanına 
yönelik fizibilite çalışmasına 
ilişkin bir teknik denetleme raporu 
hazırlanmaktadır. Bu aşamada, kredi 
veren bankalar adına bağımsız mühendis 
olarak da hizmet verilmiştir. 

Sonuç: Projenin metalürjik incelemesi 
MER ve denetleme raporlarına dahil 
edilmiştir. Bu raporlar Talvivaara 
madencilik şirketinin başarılı bir şekilde 
LSE’de kaydının yapılarak borsada 
işlem görmesinde ve 300 milyon USD 
tutarında bir borç finansmanı olanağının 
sağlanmasında kullanılmıştır.

Adı saklı müşteri  

Proje: Rusya’da bulunan bir bakır/
altın/manyetit konsantrasyon tesisi için 
yapılan metalürjik çalışma 

Kapsam: Rusya’da gerçekleştirilen 
laboratuar ve pilot ölçekli metalürjik 
testlerin değerlendirilmesi kapsayan bir 
metalürjik çalışmanın hazırlanması, JKTech 
parametrelerine dayanarak SAG ve bilyalı 
öğütme tesislerinin büyüklüklerinin ana 
hatları ile açıklandığı bir teknik rapor 
hazırlanmasının amaçlandığı öğütme 
testlerinin gözetim ve denetimi. 

Sonuç: Konsantrasyon tesisi 
için bir metalürjik çalışma raporu 
hazırlanmıştır. Çok çeşitli cevher sertliği 
parametrelerinde ihtiyacı karşılayacak 
bir öğütme devresi tanımlanmıştır.

Adı saklı müşteri     

Proje: Kazakistan’da bulunan düşük 
tenörlü bir kalay cevherinin işlenmesinde 
kullanılacak yeni bir prosesin denetlenmesi 

Kapsam: Müşteri düşük tenörlü 
cevherlerden kalay elde etmek için 
yeni bir proses geliştirmiş ve prosesin 
ticari açıdan verimli hale getirilmesini 
amaçlayan ve devam eden faaliyetlerin 
bir parçası olarak test çalışmalarının 
ve proses tasarımının bağımsız olarak 
denetlenmesini talep etmiştir. 

Sonuç: Mevcut test çalışmalarının 
denetlenmesi, proses kimyası, önerilen 
akış şeması ve teçhizat seçimi, müşterinin 
sermayesi ve işletme maliyetleri ile 
birlikte gelecekte yapılacak çalışmalara 
yönelik SRK tavsiyelerini içeren bir rapor 
hazırlanmıştır.

Aura Minerals Inc 

Proje: İşletme projelerinin metalürjik 
açıdan incelenmesi 

Kapsam: Aura Minerals inceleme 
ekibine satın alma için teklif 
edilen çeşitli işletme projelerinin 
incelenmesinde destek sağlanmış, 
prosesi iyileştirmeye yönelik 
tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Sonuç: Aura Minerals şirketinin 
satın alma aşamasında olduğu üç 
altın madeni işletme projesinin 
değerlendirilmesinde incelemeye destek 
verilmiştir. 

Bolivya’daki San Cristobal maden ocağında bulunan iki öğütme tesisinden biri. SRK sahada yürütülen faaliyetlere ilişkin, özellikle maden çıkarma, işleme ve proje 
geri dönüş programı için bağımsız bir mühendislik incelemesi gerçekleştirmiştir. SRK tarafından hazırlanan rapor, proje değerinin belirlenmesinde ve madenin el 
değiştirmesi için yürütülen görüşmelerde yarar sağlamıştır 
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• Jeoteknik inceleme 

• Temel tasarımı 

• Yanal destek ve istinat duvarı tasarımı 

• Ariyet malzeme incelemesi 

• Baraj projesi ve güvenlik denetimi 

• Kazılar ve toprak dolgular 

• Erozyon kontrolü 

• Jeolojik tehlike değerlendirmesi 

• Arazi duraylılık analizi

• Tünel jeotekniği ve projesi 

• İzleme ve techizat yerleştirme

• Arazi ıslahı

Altyapı Jeotekniği  
Projeleri sağlam temellere oturtmak  

Yaklaşım  Madeninizin gelişimini etkileyebilecek jeoteknik zorluklar arasında jeolojik çevre, zemin ve yer altı suyu 
koşulları ve sismik özellikler sayılabilir. Bunlardan başka, örneğin vibrasyonlu öğütücü temelleri, oturma 
için sınırlı toleransa sahip makineler ve yapısal ve işletme hedefleri ile ilgili diğer proje sınırlamaları gibi 
size ait özel teçhizat ve altyapılar da ek zorluklar teşkil edebilir. 

 Jeoteknik uzmanlarından oluşan ekiplerimiz projeniz için doğru ve uygun maliyetli çözümler geliştirmek 
için yoğun bilgi ve deneyim ile gelişmiş sayısal modelleme imkanlarını bir araya getirmektedir. 
Sunduğumuz hizmetler arasında maden geliştirme için ayrıntılı saha değerlendirmesi, temel projesi, 
projelerin hazırlanması ve sözleşme yönetimi sayılabilir. Ayrıca, teknik ya da yasal uzlaşmazlıklarda 
inceleme yaparak uzman ve bilirkişi görüşleri de sunmaktayız. Bunlara örnek olarak; binalar, yollar, boru 
hatları, köprüler, tesis sahası temelleri, rıhtımlar, barajlar ve diğer su tutma yapıları, sığ alttan kazma 
ve maden ocağı kapatmanın yanı sıra toprak dolgular, kazılar ve tünellere yönelik inceleme ve jeoteknik 
projeleri verebilmekteyiz. 

 Dünyanın uzak bölgelerindeki projelerde, bu bölgelerde bulunan uzmanlarımız lokal zorlukları yakından 
tanır. Bu lokal zorluklar; göçebilir, genişleyebilir veya dağılabilir zemin ve karst koşullarını içerebilir. 
Zemin-yapı etkileşiminde uzman olan ekibimiz tünel kaplamalarının tasarımında, hacmi değişen 
zeminlerdeki temellerde, kazı alanlarının yanal desteklenmesinde ve yapım prosedürlerinin optimize 
edilmesinde size destek sağlayabilir. Soğuk iklimlerdeki jeoteknik koşullar konusunda uzman ekibimiz 
sürekli don koşullarında bulunan altyapı ve temel projelerine uzman katkısı sunmaktadır. Geniş bir 
coğrafyaya yayılan faaliyetlerimiz ile özel projenizde karşı karşıya geldiğiniz zorlukların çözüme 
kavuşturulması için gerekli uzmanlığı sunabilmekteyiz.

Hizmetler Anglo American Exploration 
Division 

Proje: Tunel Sur, Los Bronces Maden 
Ocağı, Şili 

Kapsam: 8 km × 4.5 m tünel için, bir 
tünel açma makinesinin (TBM – “tunnel 
boring machine”) kavramsal ve ayrıntılı 
mühendislik projesinin işletme, jeolojik 
ve topografik ilerleme bakımından 
kontrolünü kapsayan teknik saha denetim 
ve gözetimi 

Sonuç: İşlerin ilk aşamasında geleneksel 
sondaj ve patlatma yöntemi ile 
portal kazılmış ve TBM montaj odası 
tamamlanmış ve TBM’in montajına 
başlanmıştır.
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Başlangıçta yanal destek ve yük taşıyıcı kazıkların yerleştirilmesi, Konkola, Zambiya

MLP  

Proje: El Mauro atık barajı, Şili 

Kapsam: Üç adet tünel için ayrıntılı 
mühendislik çalışmaları 

Sonuç: El Mauro atık barajı projesinin 
bir parçası olarak üç adet tünelin 
ayrıntılı mühendislik çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Tüneller 2.4, 2.5 
ve 3.5 km uzunluğunda ve 4.5 × 4.9 m 
kesitinde tasarlanmıştır. SRK tüneller, 
portallar ve pasa döküm sahası için 
komple tasarım, teknik şartname, 
ihale dokümanları, ihale sürecinde 
değerlendirme ve inşaat aşamasında 
saha ziyareti gerçekleştirmiştir. 
Tünellerin yapımı tamamlanmış olup şu 
anda kullanılmaktadır.

Miramar Hope Bay Limited

Proje: Doris North Maden Ocağı, 
Nunavut, Kanada 

Kapsam: Kuzey kutbuna yakın bölgede 
bulunan yüksek tenörlü küçük bir 
altın madenini destekleyecek yüzey 
altyapısının tasarımının yanı sıra kıyıdan 
uzakta sondaj dahil olmak üzere jeoteknik 
saha çalışmaları yapılmıştır. Bu kalıcı 
bir tekne boşaltma tesisini, her havaya 
elverişli 5 km’lik yolu, her havaya elverişli 
uçak pistini, kamp ve öğütme tesisi temel 
desteklerini, köprü, 5 milyon litre yakıt 
tankı sahası, patlayıcı madde depolama 
tesislerini ve örnek olacak bir donmuş 
çekirdek atık barajı içermektedir. 

Sonuç: Tekne boşaltma tesisi, yol ve 
uçak pisti sonradan SRK projesine göre 
inşa edilmiştir ve halen kullanılmakta ve 
önemli lojistik esneklik sağlamaktadır.

Konkola Bakır Madenleri/
Vedantu-Grinaker-LTA Maden 
Yüklenicileri   

Proje: Konkola No. 4 Kuyu, Zambiya 

Faaliyet alanı: Kuyu yakası, sarma 
tesisi temelleri ve kuyu istasyonları için 
yer altı desteği, cevher siloları ve kırıcı 
odalarının tasarımı 

Sonuç: İçteki halkanın ön yanal destek 
olarak kullanıldığı ve dıştaki halkanın 
başlığı (ayak başına 1000 t) desteklemek 
için kullanıldığı çift halkalı kazıklar 
tasarlanmıştır. Özgün tasarım yüklerin 
kaya başına transferi için, kazıkların  
25 m derinlikte dairesel galeriler ve 
altının, yeraltında kiriş kullanılarak 
çıkarılmasını sağlamıştır.

 

Lebalelo Water Users 
Association 

Proje: Çeşitli platin madenleri için 
Lebalelo su temini planı 

Kapsam: Fizibilite çalışması, genel planın 
tasarımı, çevresel ve sosyal çalışmalar, 
jeoteknik araştırmalar ve saha izlemesi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara, ayaklı 
savak kanalına sahip bir düşük seviyeli 
savak ve düşük seviyeli pompa istasyonu; 
mil giderme yapısı ve 570,000 m3’lük 
kanalsız depolama barajı; her biri üç 
pompa takımından oluşan yüksek seviyeli 
pompa istasyonu ve yardımcı pompa 
istasyonu; plan yönetimi için 20 milyon 
litrelik beton rezervuar ve denge deposu 
ve beş adet depolama barajı ve güç 
trafosu, barınma ve idare dahil edilmiştir. 

Sonuç: Plan başarılı olarak çalışmaktadır 
ve daha büyük bölgesel bir sisteme dahil 
edilecektir.
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• Kamuoyuna açıklama, uyum ve bağımsız proje incelemel-
erine yönelik bağımsız teknik raporlar 

• Madencilik sektöründeki finansman projelerine ilişkin 
teknik incelemeler 

• Özelleştirme çalışmaları 

• Şirket birleşmeleri ve satın almalara yönelik teknik incele-
meler 

• Risk değerlendirme çalışmaları 

• Teknik değerlendirme çalışmaları ve değer tespiti 

• “Due diligence” çalışmaları 

• Davalarda bilirkişilik 

• Teknik denetimler 

• “Competent person” raporları 

Bağımsız Proje Değerlendirmesi   
Projenizi etkileyebilecek unsurların tespit edilmesi; tahminlerin kesinleştirilmesi  

Yaklaşım  Satın almalar, yatırım ile proje finansmanı ve bağımsız proje incelemelerinde size yardımcı olabilir ve tutarlı, 
konuya odaklı bağımsız çalışma ve raporlar hazırlamak için ihtiyacınız olan ayrıntılı bilgiyi sunabilmekteyiz. 

 Her projenin kendi özellikleri ve kendine has riskleri vardır. Bu özellikler ve riskler, dengeli ve odaklı 
bağımsız değerlendirme ve raporların hazırlanabilmesi için deneyimli uzmanların kaynakları verimli 
yönetmesini gerektirmektedir.

 Herhangi bir projede hiçbir hissesi bulunmayan bağımsız bir şirket olarak, tarafsız görüş ve tavsiyelerimiz, 
uluslararası bankacılık ve yatırım çevreleri ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda 
müşteri tarafından geniş ölçüde kabul görmektedir. Finans kuruluşları deneyimli danışmalarınızdan borsa 
kotasyonlarının yanı sıra satış ve satın alma anlaşmaları ve değer tespit çalışmalarına ilişkin belgelere 
eklemek amacıyla cevher yatakları için inceleme ve denetlemeler, madencilik sektörü ile ilgili değerlendirmeler 
ve çevresel çalışmalar gerçekleştirmelerini istemektedir. Ayrıca, madencilikle ilgili davalarda bilirkişi olarak da 
faaliyet göstermekteyiz. 

 Katanga madenciliğin yeniden yapılandırılması, Harmony/Gold Fields devir anlaşması, Kumba Exxaro’nun 
bölünmesi, Noranda/Falconbridge varlıklarına ilişkin inceleme, Fresnillo PLC ve Fujian Zijin Gold için bağımsız 
proje incelemeleri ve Sino Gold şirketinin Hong Kong Borsası’na (HKEx) çift kotasyonu dahil olmak üzere, 
dünyada madencilik sektöründe gerçekleştirilen en büyük işlemlerin bir kısmında yer almış bulunmaktayız. 

 Büyüklüğümüz ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olmamız sayesinde, dünya genelinde çok sayıda sahada 
ihtiyaç duyulan çok disiplinli ekipleri eş zamanlı olarak ve kısa bir sürede organize edebilmekte ve göreve 
hazır hale getirebilmekteyiz. Bu yalnızca müşterinin yükleneceği maliyetleri düşürmekle kalmaz, aynı 
zamanda çoğu kez faaliyet takvimine bağlı kalınması açısından oldukça önemli bir husus olan çeşitli 
cephelerde hızlı ilerlemeyi de sağlar. 

 Bağımsız bir proje denetiminin; güvence sağlamak, risk alanlarını açıklığa kavuşturmak ve müşteriye yatırım 
çevrelerinin istediği standartları karşılayan gerekli, gerçek ve savunulabilir proje bilgileri sunmak için nelere 
sahip olması gerektiğini bilmekteyiz. 

Hizmetler Aluminium Corporation of 
China (Chalco)  

Proje: Hong Kong ve New York 
borsalarında kotasyona ilişkin bağımsız 
proje incelemesi. Sahalar Çin’in birçok 
yerinde bulunmaktadır. 

Kapsam: SRK’ya her iki borsanın kotasyon 
kurallarına uygun olan bir formata sahip 
bağımsız bir eksper raporu hazırlama 
görevi verilmiştir. Göreve, verilerin 
incelenmesi, saha ziyaretleri ve Çin’deki 
çeşitli madencilik projeleri hakkında rapor 
hazırlanması dahildir. 

Sonuç: Hazırladığımız rapor müşteri, 
bankalar ile diğer danışmanlar ve borsalar 
tarafından kabul edilmiştir. Chalco başarılı 
bir şekilde hem Hong Kong hem de New 
York borsasına girmiştir. 
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SRK’nın dünya çapında teknik durum değerlendirme tecrübeleri vardır, bunlara Güney Çin’deki bu küçük Guizhou kömür madeni de dahildir

Lihir Gold Şirketi  

Proje: Lihir Altın Madeni, Lihir Adası, 
Papua Yeni Gine

Kapsam: Lihir Altın projesinde banka 
kredi sendikasyonu için bağımsız 
mühendislik raporu hazırlanmıştır. Bu 
görev projenin ilerlemesi ve gelişimi 
üzerine yıllık denetim ve raporlamaları 
dahil etmiştir.

Sonuç: Lihir Altın ve banka kredi 
sendikasyonu ile 4 yıl boyunca çalışma 
yapılmıştır. Bu süre içinde altın projesinin 
teknik, sosyal ve çevresel açıdan güçlü 
ve zayıf yönlerinin bağımsız teknik 
değerlendirmeleri yürütülmüştür.

Sino Gold Madencilik Şirketi

Proje: Hong Kong Borsası’nda (HKEx) 
kayıtlı Sino Gold Şirketi’nin ikincil arzı ile 
ilgili çalışma.

Kapsam: İlk halka arzı Avustralya 
Borsası’nda (ASX) yapılmış olan Sino 
Gold, SRK’dan Çin’deki madencilik ve 
arama projelerinin teknik kontrollerinin ve 
bağımsız uzman raporunun hazırlamasını 
istemiştir. Raporun hem ASX hem de 
HKEx’in standartlarıyla uyumlu olması 
gerekmiştir.

Sonuç: SRK’nın raporu HKEx tarafından 
kabul edilmiş ve hem İngilizce hem de 
Çince olarak listelerine eklenmiştir. 
Sino Gold HKEx’deki ikinci açılışı 
tamamlamada başarılı olmuş ve dünyada 
ASX ve HKEx’in her ikisinde birden kayıtlı 
olan ilk maden şirketi olmuştur.

Fresnillo PLC

Proje: Halka arz (Londra Borsası’na (LSE) 
açılış)

Kapsam: Şirketin kıymetli metal 
varlıklarının LSE’ye planlanan açılışı için 
madencilik uzman raporunun ve teknik 
tavsiyesi raporunun hazırlanması. Varlıklar; 
Fresnillo ve La Cienega yeraltı madenleri, 
La Herradura açık ocak madeni ve Sabinas 
yeraltı poli-metal madeni gümüş üretim 
tesisi (Silverstream varlıkları) haklarını 
kapsamaktadır. Varlıklar yeni bir şirket ve 
isim altına alınarak şirket ismi Fresnillo Plc 
olarak değiştirilmiştir.

Sonuç: Borsaya başarılı açılış ve şirketin 
% 23’ünün halka arz satışı sonucunda 
1.787 milyar Amerikan Doları kaynak 
toplanmıştır. Böylece şirket Londra 
Borsası’nda açılan ilk Meksikalı şirket 
olmuştur.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Proje: Halka arz (İMKB’ye açılış)

Kapsam: Şirketin İMKB’de halka arzı için 
kıymetli metal varlıklarının belirlenmesi 
amacıyla Ovacık, Mastra, Kaymaz ile 
birlikte diğer ruhsatlı sahalarında gerekli 
çalışmalar yapılmış ve Madencilik Uzman 
Raporu (CPR-Competent Person’s Report) 
hazırlanmıştır.   

Sonuç: Hazırlanan rapor Koza Altın 
İşletmeleri A.Ş. hisselerinin % 34,92’sinin 
halka arzı sırasında kamuya açıklanan 
belgeler arasında yer almaktadır. Bu halka 
arz sonrasında şirket İMKB’ye açılan ilk 
altın madencilik şirketi olmuştur.
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Araştırma ve Geliştirme 
Metodolojimizi ve Hizmetlerimizi Geliştirmek 

   Madencilikle ilgili alanlarda uygulamalı araştırma projelerine katılmak yönünde aktif olarak 
çalışmaktayız. Yakın zamandaki katılımlarımızdan bazıları:

 • PCSLC – Gemcom ile maden planlama ve katlar arası göçertmeli madenlerde ortak geliştirme

 • LOP – Avustralya’dan CSIRO’nun öncülüğünü yaptığı geniş açık ocak tasarımı araştırma projesi.

 •  Zayıf Kayaçlarda Tahkimat – Itasca Consulting Group öncülüğünde uluslararası endüstri tarafından 
desteklenen proje kapsamında, zayıf kayaç kütlelerinde yeraltı kazılarıyla ile ilgili sorunlar ele alınmaktadır.

 •  MMT – Mass Mining Technology (“Büyük Ölçekli Madencilik Teknolojisi,” önceki adıyla Caving Study – 
“Göçertme Çalışması”), göçertmeli yeraltı maden çıkarma yöntemleriyle ilgili problemleri inceleyen ve 
uluslararası şirketlerin desteklediği bir projedir.

 •  PETT (Macun ve yoğunlaştırılmış atıklar) – Yoğunlaştırılmış ve macun şeklindeki atıkların yoğunlaşma ve 
çökelme karakteristiklerini değerlendirmek için pilot çalışma.

 •  MEND (Mine Environment Neutral Drainage – “Maden Ortamında Nötr Drenaj”) araştırma programı 
– soğuk iklimlerde maden atık örtüleri için tasarımların değerlendirilmesi ve yapım yöntemleri; mevcut 
durumdaki eksikliklerin ve soğuk iklim ortamında ortaya çıkabilecek daha iyi işletme fırsatlarının 
belirlenmesi.

 •  Üniversitelerdeki araştırma programlarına katılım ve destekler; Laval Üniversitesi (jeoteknik karakterizasyon, 
zeminin dondurulması), Queen’s Üniversitesi (atıklardan arsenik liçi) ve INRS (atık kayaç yığınlarında ısı ve 
gaz akışı)

 •  Leapfrog yazılımının geliştirilmesi sırasında 3-Boyutlu jeolojik modelleme ve diğer gelişmiş jeolojik 3- 
modelleme paketleri ile entegrasyon.

 •  Centre of Excellence in Geochemical Engineering (“Jeokimya Mühendisliğinde Mükemmellik Merkezi”) – 
Cardiff Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortaklık. Araştırma aşağıdakileri içerecektir: 

  -  Karmaşık değerli ve baz metal madenlerinden ve metalürjik atıklardan metal kazanımı ve sülfürik 
asit üretimi.

  - Uranyum rezevlerinin jeometalürjisi

  -  Saha ve laboratuar tahmin yöntemleri ve jeokimyasal test çalışmaları aracılığı ile ML/AKD 
değerlendirmeleri

  - ML/AKD azaltılması, özellikle pasif arıtma planları ile

  - Kömür yataklarında gazlaştırma teknolojisi

  - 8 yıllık başarılı ortak çalışma sonucunda 30’dan fazla teknik bildiri yayınlanmıştır. 

 •  SIMRAC, MHSC (“Safety in Mines Research Advisory Committee, Mine Health and Safety Council” 
– Madenlerde Emniyet Araştırma Danışma Komitesi, Maden Sağlık ve Emniyet Kurulu), Güney Afrika – 
araştırma projelerimiz içinde, püskürtme beton izleme ve tasarımı, yeraltı madenleri için dinamik tahkimat 
deneyleri ve kaya düşmeleri riskinin ve kaya düşmelerinin maliyetinin hesaplanması.

 •  Selenyum iş gücü – Elk Vadisinin havzası akışındaki beş büyük kömür madeni için selenyum liçi 
modellemesinin geliştirilmesi. 
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SRK Ofisleri

Ülke Web Sitesi Adresleri

Arjantin: www.latam.srk.com 
Buenos Aires, Mendoza, Salta

Avustralya: www.asia-pacific.srk.com 
Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth ve Sydney

Brezilya: www.latam.srk.com 
Belo Horizonte

Kanada: www.na.srk.com 
Saskatoon, Sudbury, Toronto, Vancouver ve Yellowknife

Şili: www.latam.srk.com 
Santiago

Çin: www.asia-pacific.srk.com 
Beijing ve Nanchang

Hong Kong: www.asia-pacific.srk.com

Hindistan: www.asia-pacific.srk.com 
Kolkata

Kazakistan: www.srk.kz 
Almaty

Peru: www.latam.srk.com 
Lima

Rusya: www.srk.ru.com 
Moscow

Güney Afrika: www.srk.co.za 
Cape Town, Durban, East London, Johannesburg, Kimberley, Petermaritzburg,  
Port Elizabeth, Pretoria, Rustenburg

İşveç / Finlandiya: www.srknordic.com 
Skellefteå / Rovaniemi

Türkiye: www.srkturkiye.com 
Ankara

İngiltere: www.srk.co.uk 
Cardiff

A.B.D: www.na.srk.com 
Anchorage, Clovis, Denver, Elko, Fort Collins, Reno ve Tucson

SRK Arama Hizmetleri: www.srkexploration.com 
Cardiff

Genel sorularınız için: info@srkturkiye.com
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Tüm dünyada her ortamda her türlü madencilik projesi.

SRK hakkında daha fazla bilgi almak ve madencilikle ilgili sorunlarınıza 

yardımcı olabilmemiz için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
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