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MADENCİLİK

Mitto Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özdemir, bugüne kadar Türkiye 
genelinde 40 ilde, dünya genelinde ise 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 170’in üstünde 

firmaya hizmet verdiklerini söyledi…

Sektörün kılavuzu
EkonomilErindE istikrarı yakala-
mış ülkelerin, mamul ve/veya yarı mamul 
olarak, maden üretimine büyük önem 
verdiklerini belirten Mitto Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özde-
mir, bu ülkelerin madencilik sektörleri-
nin diğer sanayi dallarıyla bütünleşmiş 
olduğunu söyledi. Özdemir, bu ülkeler-
de madenciliğin Gayrisafi Yurt İçi Ha-
sılasındaki (GSYİH) oranının ortalama 
yüzde 5 dolaylarında olduğunu ifade etti.  

Gelişmiş ülkelerdeki bu orana karşılık, 
Türkiye’de madenciliğin GSYİH’ye ora-
nının yüzde 1 olduğunu kaydeden Öz-
demir, “Oysa sahip olduğumuz maden 
rezervleri, jeolojik yapımız gereği büyük 
maden yataklarının oluşmasına uygun ol-
mamasına rağmen, barındırdığı kuşaklar 
nedeniyle, özellikle metalik madencilik 
açısından cevher çeşitliliği sunmaktadır. 
Dünyada ticareti yapılan 90 madenin 
77'sinin rezervine sahip olduğumuz ülkemizde, bu 
milli zenginliğimizin verimli ve etkin projelendiril-
diği takdirde, GSYİH’ye oranını gelişmiş ülkeler-
deki seviyelere taşımak mümkündür” dedi.

 12 YILLIK TECRÜBE
Madencilik faaliyetlerinin doğru ve etkin bir şekilde yürütüle-

bilmesi ve bu kapsamda oluşacak çevresel ve sosyal etkilerin mi-
nimize edilmesi için mühendislik çalışmalarının Türk ve ulusla-
rarası standartlara uygun bir şekilde hazırlanarak, yatırımcıların 
kredilendirme sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının 
sağlanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda, uluslararası finans 
kuruluşlarına ve/veya bankalara yapı-
lacak finansman başvurularını destek-
lemek için, IFC, EBRD ve Ekvator 
Prensiplerine tam uyumlu çevresel ve 
sosyal etki değerlendirmesi çalışmaları 
ile CRIRSCO’ya bağlı kodların kullan-
mış olduğu standartlara uygun şekilde 
teknik raporların hazırlanması gerek-
mektedir. Mitto Danışmanlık, 12 yılı aş-
kın süredir, farklı disiplinleri bir araya 
getirerek oluşturduğu 40 kişilik mühen-
dis kadrosu ve yüksek performans pren-
sibi ile bu alandaki çalışmalarını, sektör-
deki yenilik ve gelişmeleri uluslararası 
çapta takip ederek yürütüyor. Ayrıca, 
EBRD kapsamında bir Türk firmasının 
dev madencilik yatırımının tek seferde 
ve sorunsuzca kredilendirilmesini sağ-
layan ilk Türk danışmanlık firmasıyız. 
Değişen dünyanın ve süreçlerin yakın 

takipçisi olan Mitto Danışmanlık, çalışmalarını 
bilimsel standartlara uygun ve şeffaf bir şekilde 
yürütmeyi ilke edinmiş; alanında uzman mühen-
dis kadrosu, uzun süreli işbirliği içinde bulundu-
ğu yerli/yabancı akademik danışmanlar ve ya-
tırımcılar ile dünyaya açılmayı, hedeflerinin ilk 

sırasına koymuştur.”
Hâlihazırda Türkiye genelinde 40 ilde, dünya genelinde ise 5 

ayrı ülkede faaliyet gösteren 170’in üstünde firmaya hizmet ver-
diklerini söyleyen Özdemir, “Ülkemiz madenciliğinin dünyada 
kabul görmüş standartları yakalamasına katkı sağlamak istiyo-
ruz. Milli değerimiz olan yeraltı kaynaklarımızın da  bu stan-
dartlara uygun şekilde işletilebilmesi için, adil ve tarafsız hizmet 
anlayışı ile sektördeki liderliğimizi korumak ve dünyada tercih 
edilen yüzde yüz Türk menşeli firma olmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu.
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