


VİZYON

Profesyonel hizmet anlayışıyla 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmak 
ve büyüme ivmelerinde önemli bir etki 
yaratarak yatırımlarının devamlılığını 
sağlamaktır.  

Uluslararası standartların gelişiminde rol 
alırken, yeni fikirler oluşturarak sektördeki 
liderliğimizi koruyup, dünyada tercih 
edilen örnek firma olmaktır.

MİSYON

• Adil ve tarafsız hizmet anlayışı ile
en yüksek ahlak standartlarında hizmet
sunmak

• Şeffaf ve hesap verilebilir kapsamda
hizmet vermek

• Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu
çalışmalarda; maliyet, zaman ve
kalite açısından operasyonları
maksimum verime ulaştırmak

• Kanunlara yönetmeliklere, ticari
ve mesleki etiklere uygun iş teslimi
gerçekleştirmek

• Multidisipliner mühendis kadromuzla
müşterilerimize geniş kapsamda çözüm
odaklı hizmet sunmak

• Dünyadaki gelişmelere paralel bakış
açısıyla, yerel ihtiyaçlara hâkim
olmak ve projenin pozisyonuna dair
gereksinimleri belirleyerek ilerlemek

• Öğrenmenin ve gelişmenin değerini
bilerek, sürekli eğitim prensibi ile
çalışanlarımızın potansiyelini en üste
taşımak.

OUR VISION IS TO

Be a solution partner to our clients through 
providing our professional service and to help 
them accelerate their growth by ensuring to 
continue our clients’ investments.

Continue our contributions to international 
standard developments by creating new 
solutions, while maintaining our leadership 
in our profession nationally and maintain 
our critical achievements to be a worldwide 
recognized company. 

OUR MISSION IS TO

• Offer	high	quality	services	to	our	clients
by keeping the highest level of morality
standards and business ethics

• Provide	services	in	a	transparent	and
justifiable manner

• Provide	highest	possible	efficiency
in	terms	of	time,	cost,	and	quality	in	the
projects demanded by our clients

• Complete	our	projects	in	accordance
with the laws, regulations, professional
and commercial ethics

• Provide	wide	range	of	solution-oriented
service with our multidisciplinary
engineers and staffs employed in our company

• Aware	of	local	needs	while	making
necessary connections with global issues
in	the	most	up-to-date	manner	and	using
such knowledge to making progress based
on the needs of a given project

• Value	the	professional	development,
maintain	the	highest	quality	of	our
engineers and staffs through supporting
training programs and continuing education
opportunities role in sector and globalize.

100 den Fazla Konuda Hizmet

1000’in Üzerinde İş Bitirme

Konusunda Uzman 40 Kişilik Teknik Ekip

Yıllık %18 Büyüme

+100 Services 

+1000 work completions 

40	people-Specialized	Technical	Team	

%18	Annual	Growth
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MITTO
MADEN
MIT T O  M I N I N G

Mitto Maden Departmanı, madencilik

faaliyetlerinize başlamadan önce henüz

planlama aşamasında doğru bir yatırım

için gerekli olan çalışmaları yaparak,

faaliyetlerinizin başından sonuna kadar

karşınıza çıkacak teknik zorlukları kendi

tecrübe ve teknik bilgisini kullanıp,

yatırımcıları doğru bilgilendirerecek 

projeynin uluslararası norm ve 

standartlarda gerçekleştirmesini sağlar.

Mitto Mining Department carries out

all	necessary	studies	required	for	a

successful investment in the planning

phase before any mining operation to

ensure avoiding/eliminating all technical

difficulties that may occur in the course

of your mining operation. We provide

complete and accurate information to

ensure a project execution at international

standarts.	Our	experience	and	know-how

is the key to your business success.
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MITTO
ÇEVRE
MITTO ENVIRONMENT
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Mitto Çevre Departmanı, insan ve çevre

sağlığını ön planda tutarak, sürekli

iyileştirme ilkelerine tam bağlılık içinde,

yaşam kaynaklarımızın en verimli şekilde

kullanılması ve korunması amacı ile

ülkemiz ve Dünya kaynaklarının sürekliliğine

katkı sağlayarak korumaktadır.

Bunun yanında; sürdürülebilir kalkınmayı

temel alan bir anlayışla, sınai kuruluşları ve

çevreyi etkileyecek olan her türlü yatırımcı

kurum ve kuruluşları, akademik düzeyde

içerik taşıyan ve pratik uygulanabilirliği

ön planda tutan danışmanlık prensibi ile

yönlendirmektedir.

Mitto Environment Department aims to 

contribute in protection of natural resources 

at national and international levels. 

We are committed to uphold human and 

environmental health with a view to principles 

of constant amelioration in using the resources 

of mankind.

To this end, Mitto environment department

provides consultancy to industry and all

investors that may involve in environmental

aspects of business with practical and

academic information in a way that always

prioritize sustainable development.
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MITTO
HIDROJEOLOJI
MITTO HYDROGEOLOGY

8 9MİTTO DANIŞMANLIK / MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ MITTO CONSULTANCY / A PERFECT BEGINNING

Mitto Hidrojeoloji Departmanı, dinamik, 

hevesli ve saha deneyimi olan 

mühendislerden oluşan uzman kadrosu 

ile, su yönetimi konusunda hızlı, doğru ve 

ekonomik çözümler sunar.

 

Uzman hidrojeoloji ekibimiz; ileri teknoloji 

saha ekipmanları, veri analizi kabiliyeti 

ve yeraltısuyu akımı ile kirletici taşınımı 

modelleri doğrultusunda, işletmenizin 

karşılaştığı zorlukları aşmanızı sağlar. 

Mitto Hydrogeology Department having 

an expert team of dynamic, enthusiastic 

and field experienced stuff provides fast, 

accurate and economical solutions to 

water management issues. 

Our team of hydrogeology experts uses 

the	state-of-art	technology	equipment,	

data analysis expertise, and contaminant 

transport and groundwater flow modeling 

tools to help your business overcome 

difficulties that you face
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MITTO
CBS

MITTO GIS MITTO CBS MITTO GIS
Mitto CBS Departmanı, gelişen teknolojinin 
de yardımıyla yenilikleri takip ederek; 
uzaktan algılama, CBS, video/ animasyon, 
ve haritalama konularında sektöre örnek 
görseller hazırlanmaktadır.

Ayrıca saha çalışmaları, ile uzaktan
algılama adına ortofoto üretimi ve yüzey
modellemeleri ile sahadaki mevcut
durumu doğru ve gerçeğe en yakın
biçimde ortaya koymak adına; Dünyadaki 
değişime paralel olarak gelişimini 
sürdürmektedir.

Mitto	GIS	Department,	takes	pride	in	its

remote	sensing,	GIS,	video/animation	and

mapping solutions which stand as the

sector leader thanks to our continuous

efforts in following and employing the best

technology available.

We dedicate ourselves in developing every

day to provide more accurate surface

models and detailed orthophotographs

to	best	represent	the	the	most	real-like

situation.
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Dünya standartlarında danışmanlık hizmeti…

M
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World class consultancy... 

Sürdürülebilir 
Kalkınma 

Madenle Başlar
Sustainable development starts with mining.
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Mitto Maden Departmanı, dünya standartlarında

danışmanlık hizmeti vermektedir. Madencilik

faaliyetleriniz için ruhsatlandırma aşamasından

itibaren; arama, işletme ve işletme sonrası

dönemlerde gereken tüm çalışmaların

planlanması, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli

resmi izinlerin alınması ve saha analizi (jeoteknik,

jeofizik, sondaj, 3B modelleme ile rezerv ve

değer tespiti) çalışmaları sonucunda, yatırımınızın

uygulanabilirliğini ve ekonomikliğini tespite yönelik

analizlerde size hizmet vermektedir.

Mitto Mining Department serves you with

world class consultancy. For all your mining

activities, right from the licensing processes;

we	plan	all	studies	required	for	exploration,

operation	and	post-operational	stages;	obtain	all

necessary official permits and provide you with

advanced technological supports (geotechnical,

geophysical, drilling, 3D modelling and reserve

and value determination works) to assist you in

feasibility and applicability analyses.

Yetkilendirilmiş Maden
Danışmanlığı

18.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı

Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler; Genel 

Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun 

kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi 

gereken rapor, proje ve her türlü teknik 

belgeyi hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin 

yarısından fazlasının sahibinin mühendis 

olduğu ya da bünyesinde nitelik ve nicelikleri 

yönetmelikle belirlenen mühendisler 

çalıştıran maden arama ruhsat sahibi veya 

işletmesi olan tüzel kişiler.

Bahsi geçen Yönetmelik ile Maden İşleri

Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gereken

rapor, proje ve her türlü teknik belgenin bu

tüzel kişilikler tarafından yapılması zorunlu

hale getirilmiş ve her ruhsat sahibinin

tüzel kişilikler ile sözleşme yapması veya

yetkilendirilmiş tüzel kişilikler kurması

zorunlu hale getirilmiştir.

Authorized	Mining	
Consultancy

The	“Law	6592	Amending	the	Mining	Law

and Certain Other Laws” which entered force

as	published	in	the	Official	Gazette	dated

18.02.2015	defines	the	Authorized	Legal

Entities as: “Legal entities having facilities

or mining exploration license owners hiring

engineers,	whose	qualities	and	quantities	are

defined by communities or more than half of

the shares are owned by engineers,

authorized	by	General	Directorate	and

authorized to prepare reports, projects

and any kind of technical documents to be

submitted	to	General	Directorate	within	the

scope of this Code”.

Mentioned Regulation stipulates that all

the reports, projects and similar technical

documents	to	be	submitted	to	the	General

Directorate	of	Mining	Affairs	must	be

prepared by such legal entitites and each

license holder is now obliged to sign

contracts with or establish such authorized

legal entitites
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Hizmetler

Mitto Maden Departmanı tarafından verilen 
hizmetler 3 ana gruptan oluşmaktadır.

Arama
 O Arama Programlarının Oluşturulması
 O Örnekleme Çalışmalarının Yapılması
 O Anomali Haritalarının Oluşturulması
 O IP-Rezistivite Hatlarının Belirlenmesi
 O Elektromanyetik Ölçümlerin Yapılması ve   
  Haritalanması
 O Sondaj Lokasyonlarının ve Özelliklerinin   
  Belirlenmesi
 O 3B (Boyutlu) Modelleme ile Maden Rezerv  
  Hesapları

Fizibilite
 O Kapsam Çalışması (Scope) Yapılması ve   
  Raporlanması
 O Kaynak Raporlarının Hazırlanması
 O Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
 O 3B (Boyutlu) Modelleme İle Proje Alanlarının  
  Belirlenmesi
 O Ön ve Detay Uygulanabilirlik (Fizibilite)   
  Analizlerinin Yapılması ve Raporlanması

İzinler ve Diğer Hizmetler
 O Müracaat ve Ruhsatlandırma
 O Arama Projeleri
 O Arama Faaliyet ve Kaynak Raporları
 O İşletme Projelerinin Hazırlanması 
 O Orman ve Diğer Mülkiyet İzinlerinin Alınması
 O İşyeri Açma ve Çalışma İzinleri
 O Patlayıcı Madde İzinleri
 O Yıllık İşletme Faaliyet ve Satış Bilgi Formlarının  
  Hazırlanması 

Services

Services provided by Mitto Mining Department are 
categorized into 3 main groups.

Exploration
 O  Creating Exploration Schedules 
 O  Sampling
 O 	Creating	Anomaly	Maps
 O 	Determining	IP-Rezistivity	Lines
 O  Electromagnetic Measurements and Mapping
 O 	Determining	Drilling	Points	and	Characteristics
 O  Calculation of Mineral Reserves with 3D Modelling

Feasibility
 O  Scoping and Reporting
 O 	Preparing	Resource	Reports	
 O 	Preparing	Exploration	Activity	Reports
 O 	Determining	Extent	of	Project	Sites	via	3D			 	
   Modelling 
 O 	Pre-and	detailed	feasibility	analysis	and	reportings

Permissions	and	Other	Services
 O 	Application	&	Licensing
 O 	Exploration	Project	
 O  Exploration Operation and Resource Reports
 O 	Preparing	Operation	Projects
 O 	Obtaining	Forestry	and	Other	Property	Permits	
 O 	Business	Permits	and	Operation	Licenses
 O 	Permits	for	Explosives
 O 	Preparation	of	Annual	Operation	Activities	and		 	
  Sales Information Forms

Arama

Mitto Danışmanlığın sunduğu arama 

çalışmaları kapsamında bulunan başlıklar 

şöyledir;

 

 O Jeokimyasal Örnekleme

 O Uzaktan Algılama

 O Haritalama

 O Veri Derleme

 O Jeofizik Etütler

 O Jeolojik Raporlama

Jeokimyasal Örnekleme İz elementlerin 

cevherleşme alanlarındaki jeokimyasal 

davranışlarını ve dağılımlarını saptamak, 

cevher yatağının tespiti için yapılacak 

olan jeofizik ve sondaj çalımalarının 

temelini oluşturmaktadır. Cevherli kütlenin 

ekonomik kısmını oluşturan gösterge, 

elementin (indikatör), jeokimyasal olarak 

değerlendirilmesi için, iz sürücü elementler 

(pathfinder) ile olan istatistiksel ilişkileri 

doğru bir şekilde yorumlanmalıdır.

İstatistiksel yaklaşımlarla saptanan eşik

değer (threshold), arama çalışmaları

kapsamında yapılacak olan jeofizik ve

sondaj çalışmalarının temelini oluşturan,

anomali haritasının çıkarılması için gerekli

olan temel bir parametredir.

Oryantasyon çalışmaları dahilinde;

örnekleme deseni, boyutu, miktarı gibi

parametrelerin yanında anomalinin

saptanması için kullanılacak iz sürücü

(pathfinder) elementin belirlenmesi,

kalite kontrol/kalite yeterlilik (QA/QC)

protokolleri göz önünde bulundurularak

gerçekleştirilmelidir. Dünya standartları

çerçevesinde, geçerli olan QA/ QC

protokolleri uygulanarak yapılan

örneklemeler, jeokimyasal arama

programının güvenilirliğini arttıracaktır.

 

 O Toprak Örneklemesi 

 O Dere Kumu Örneklemesi 

 O Kayaç Örneklemesi 

Exploration

The exploration studies provided by Mitto 
Consulting are given in following

 O Geochemical	Sampling
 O Remote Sensing
 O Mapping
 O Data Compilation 
 O Geophysical	
 O Geological	Reporting

Geochemical	Sampling
Determining geochemical behaviours and
distribution of trace elements in ore body
constitute the basis of geophysical and
drilling studies to estimate the reserves. For
geochemical evaluation of elements which
constitue economic part of ore body (indicator), 
the statistical relationship between them
and pathfinder elements must be accurately
interpreted. The threshold value obtained from
statistical approach is a fundamental parameter
required	for	anomaly	maps	which	constitute
the basis for geophysical and drilling studies in
exploration phase. Determination of pathfinder
element which will be used along with
sampling	texture,	volume	and	quantity	during
orientation studies, must be performed with
due	regard	to	the	QA/QC	protocols.	Sampling
in	line	with	globally-recognized	QA/QC
protocols increase reliability of geochemical
exploration program undertaken.   
 
 O Soil Sampling 
 O River Sand Sampling 
 O Rock Sampling

M A D E N C I L I K  /  M I N I N G M I N I N G  /  M A D E N C I L I K
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Jeolojik Raporlama 

Mitto, ilk saha incelemesinden başlayıp detaylı

araştırmalara ve kaynak tahmini aşamasına

kadar bir dizi jeolojik rapor sunar.

Başlangıç incelemeleri, konum, jeoloji, tarihi

arama verileri, sondaj verileri, ilgili maden

arama hedeflerinin bir göstergesi hakkında

genel bir bilgi sağlar.

Ayrıntılı raporlar, arama hedefi için ek öneri ve

potansiyel cevher kalitesiyle birlikte, ruhsatla

ilgili (tarihi keşif) araştırmalarına dayanmaktadır.

Hazırlanan raporlarda ayrıca jeolojinin yanı sıra,

jeofizik, topografya, kadastro, tarihi özellikleri

ve ruhsatın hukuksal durumu gibi birçok özelliği

vurgulanan sayısız görsel içermektedir.

Buna ek olarak Mitto, raporlama amacıyla

gerekli bilgileri hızlı bir şekilde üretmemize

olanak tanıyan jeolojik ve jeofizik verileri içeren,

kapsamlı bir kaynak veritabanı kurmuştur.

Yasal raporlama işlemi (jeofizik, jeolojik

haritalama, topoğrafya, önceki raporlar, sondaj

ve jeokimyasal veriler) yoluyla üretilen tüm

dijital veriler, gerekli çalışmaların 

tamamlanmasıyla müşteriye sunulmaktadır.

Mitto olarak sayısız müşteriye zamanında ve 

doğru raporlama hizmetleri sunmaktayız. 

Geological	Reporting

Mitto offers a range of geological reports
starting from the initial site survey, upto detailed
researches and resource estimations.

Initial reviews provide an overview of the
location, geology, historic exploration data,
drilling data, associated mining exploration
targets.

Detailed reports also provide further
recommendations for the exploration target
along	with	potential	ore	quality	and	are	based
on historic exploration works for license.

The reports also provide countless visual
elements highlighting geology, geophysics,
topography, cadastral, historic exploration and
many other aspects of the licensed site.

In addition, Mitto has established a
comprehensive open file sourced database
of geological and geophysical data allowing
us	to	rapidly	generate	information	required	for
reporting purposes.

All	digital	data	generated	during	the	process
of statutory reporting (geophysical, geological
mapping, topography, previous reports, drilling
and geochemical data) are submitted to the
client	upon	completion	of	required	tasks.

In Mitto we are proud of submitting accurate
reporting services to countless clients on time.
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Mine Reserve and Resource 
Estimation with 3D Modelling Studies

The expertise service offered by Mitto Mining
Department also includes interpretation
skills, ability to compare mining systems
with structural conditions, estimation and
determination of systematic ore body and 3D
modelling. In this respect, our services include:

 O Creating stratigraphic, topographic and   

  analysis database from drilling data.

 O Composite well and bench calculations.

 O Drawing 2D well logs and 3D group well log  

  sections.

 O Preparing	iso-contours,	iso-thickness	and			

		 iso-grade	maps.

 O 3D surface modelling for topography, ore   

  ceiling and base level.

 O Parallel	sectioning	from	3D	surfaces.

 O 3D ore modelling.

 O Detailed site calculations for mines and pits

 O Open pit design

 O Designing shafts, galleries and sewage   

  systems as a part of underground 

  preparation studies for banded ore deposits 

Thanks to its team of experts and constant
flow of contributions from scientific researches
Mitto Mining Department, is able to carry out
advanced theoretical and practical studies for
modelling.

3B Modelleme ile Maden Rezerv ve 
Kaynak Hesapları

Mitto Maden Departmanının sunduğu diğer
uzmanlık hizmetleri arasında; yorumlama
becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar
ile bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher
yatağı tespiti ve 3B (Boyutlu) modelleme
de yer almaktadır. Bu kapsamda yapılan
çalışmalar ise;

 O Sondaj verilerinden topografik, 
  stratigrafik ve analiz veri tabanları  
  oluşturmak
 O Kuyu ve basamak kompozit hesapları  
  yapmak
 O 2 boyutlu kuyu log kesiti ve 3 boyutlu  
  grup kuyu log kesiti çıkarmak.
 O Eş yükseklik, eş kalınlık, eş tenor  
  haritaları çizmek
 O Topografya, cevher tavanı, cevher  
  tabanı için 3 boyutlu yüzey modellemesi  
  yapmak
 O 3 boyutlu yüzeylerden paralel kesitler  
  çıkarmak
 O 3 boyutlu cevher modellemesi yapmak
 O Cevher ve açık ocak için alan ve ilgili  
  hesapları yapmak
 O Açık ocak tasarımı yapmak
 O Yeraltı hazırlık çalışmalarından kuyu,  
  galeri ve lağım tasarımlarını, damar  
  yapılı cevherler için yapmak 

Mitto Maden Departmanı, ekip çalışmasıyla,
alanında uzman kadrosuyla ve bilimsel
araştırma yürüten araştırmacıların katkıları
ile, teorik ve uygulamalı çalışmalarıyla
modellemeyi ileri düzeye ulaştırabilmektedir.

M A D E N C I L I K  /  M I N I N G M I N I N G  /  M A D E N C I L I K
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Fizibilite

Fizibilite çalışmaları, bir plan veya projenin
yapılabilirliğini ve ne kadar gerçekçi
olduğunu araştırmaya yönelik yapılan
çalışmalardır. Bu çalışmalar sayesinde
aklınıza gelebilecek proje veya planın
geçerliliğine yönelik bütün sorular
cevaplanmış olmaktadır. Diğer bir deyişle;
yatırım kararı alınacak hemen her yerde
veya gelecekte kazanç elde edilecek bir işe
girişildiğinde, yatırımla elde edilecek kâr 
ornının kıyaslanmasında ihtiyaç duyulur. 
Ayrıca, projenin yatırıma değer olmasına 
karar vermek için bütün hususların 
değerlendirilmesinde kullanılır. Fizibilite 
çalışmaları, yatırım öncesi önemli olduğu 
kadar, yatırım yapıldıktan sonra işletme 
süresince verimliliği yüksek seviyede tutmak 
için de önemli ve gereklidir. 

Maksimum kâr eldesine yönelik çalışmalar,
kar risk oranının optimum seviyeye
getirilmesi ve üretim yöntemi tercihine kadar
birçok alanda çalışmalar yapılmaktadır.

Maden sektöründe yapılan fizibilite çalışmaları 
genellikle daha kapsamlı olmasından 
dolayı birkaç aşamadan oluşmaktadır. Bu 
aşamalar; kapsamlaştırma (scope), ön 
fizibilite ve detay fizibilite olmak üzere üç 
başlıktan oluşmaktadır.

Feasibility

Feasibility studies are devoted to determine
the extent of a plan’s or project’s reliability
and applicability. These studies provide
answers	for	whole	questions	concerning
applicability of a project or plan. In other
words, any investment decision or in any
attempt for future profits, the investments
must be compared with the potential
profits and all relevant aspects must be
considered to decide whether the project is
worth the investment. The feasibility studies
are	important	both	for	pre-investment	phase
and for the operation phase as well to
ensure operational efficiency.

Studies aimed at profit maximization ranges
from optimizing the profit risk proportion up
to production method choices.

Owing to extensive scope in mining sector,
feasibility studies are separated into
several stages. These stages are: scoping,
preliminary feasibility and detailed feasibility.

Kapsam Çalışması

Bu aşamada genellikle ön sondaj numunelerine, 
maden alanındaki tecrübelere ve bilgiye 
dayalı varsayımlar ile cevher modeli tahmini 
yapılır ve bu cevher modeline göre ön 
piyasa araştırması yapılarak finansal açıdan 
madenin uygun olup olmadığına karar verilir.

Ön Fizibilite Çalışması

Bu aşamada cevher rezervinin maksimum
%30 hata payı içerecek şekilde belirlenmiş
olması, uygulanacak olan üretim metoduna
karar verilmesi ve çıkarılacak olan tüvenan 
cevhere göre konsantre tesisinin belirlenmesi 
gibi temel durumlara karar verilmektedir. 
Bu temel durumlara göre finansal bir hesap 
yapılarak proje değerlendirilmesi yapılır.

Detay Fizibilite Çalışması

Bu aşamada proje içerisinde bulunan temel 
başlıklar şunlardır; 

 O Cevher rezervinin detaylı olarak   
  belirlenmesi
 O Cevherin 3B (boyutlu) olarak   
  modellenmesi
 O Maden ve cevher işleme tesisinin detaylı  
  olarak tasarlanması
 O Detaylı bir cevher işleme tesisi akım  
  şemasının oluşturulması
 O Alt yapı tesislerinin oluşturulması
 O Çıkarılacak olan cevherin verimliliğinin  
  belirlenmesi
 O Detaylı yatırım ve üretim maliyeti hesabı
 O Proje ekonomi modeli oluşturulması

Yapılan çalışmalarda hata payı çok düşüktür 
ve projenin kesin olarak yapılabilirliğine karar
verilir. Projenin net kâr marjı ±%20 hata
oranıyla hesaplanabilir.

Yapılacak olan çalışmalar sonucunda; 
mevcut durumlar göz önünde bulundurularak 
sunulacak olan fizibilite raporları ile 
işletmelerin iyi bir başlangıç yapmasını ve 
en yüksek oranda verimlilikte çalışmasını 
müşterilerimize taahhüt ediyoruz.

Scoping

This step generally consists of ore model 
estimations	based	on	pre-drilling	samples,	
experience and knowledge in mineral 
exploration. In this step, a preliminary 
market research is done based on this ore 
model to determine feasibility of the mine.

Preliminary	Feasibility	Studies

At	this	stage,	fundamental	decisions	
regarding the ore reserve (determined 
with an error margin of %30), the 
production method to be implemented and 
concentrate	facility	according	to	all-in	ores	
to be extracted. The financial calculations 
are then based on these fundamental 
decisions to review the entire project.    

Detailed Feasibility Studies

This stage includes the following main 
aspects:

 O Detailed calculation of ore body
 O 3-dimensional	modelling	of	ore	body
 O Detailed design of mine and ore   
  processing facilities
 O Preparation	of	detailed	flow	chart	for		
  mineral processing plant
 O Infrastructure design
 O Determination the mineral yield.
 O Detailed financial assessment for  
  investment and production stage
 O Creation of economic model for the  
  project

Studies conducted by Mitto have very low 
margin of error and allows determination 
of feasibility of a project. Net profit margin 
of the project is estimated with a margin of 
error of ± 20%.

With our feasibility reports, we guarantee a 
perfect beginning and highest efficiency for 
our customers.
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Jeoteknik Etüt Çalışmaları

Jeoteknik, kaya mekaniği ve kaya mühendisliği,
zemin mekaniği ve temel mühendisliği,
mühendislik jeolojisi ve hidrojeoloji, mühendislik
jeofiziği gibi mühendislik alt dallarını kapsayan
inşaat, jeoloji, maden ve jeofizik mühendisliğinde
yaygın bir uygulama alanına sahip ortak bir bilim 
ve mühendislik dalıdır.

Jeoteknik etüt; başlıca şev kazıları, baraj, yeraltı ve
yerüstü madencilik uygulamaları, atık depolama,
yığın liçi, pasa depolama, enkapsilasyon gibi
dinamik koşullar altındaki zemin ve topoğrafyanın
doğal davranışları ve bu davranışlar sonucu
oluşabilecek problemlerin çözümünde vazgeçilmez
bir çalışmadır.

Jeoteknik etüt çalışmaları ASTM, TSE ve ISRM
standartlarına göre; sondajları, araştırma
çukurlarını,hat etütlerini kapsayan arazi
çalışmaları, arazi testleri, alınan karot ve örselenmiş
numunelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin
belirlenerek zemin/kaya malzemesi tanımlaması,
testlerden elde edilen sonuçların istatistiksel olarak
değerlendirilerek kaya kütle

sınıflarının belirlenmesi, Zemin sınıflamalarının
yapılması, RMR, RQD, GSI gibi puanlandırmaların
yapılması ve yapılan tüm bu çalışmalara bağlı elde
edilen dayanım parametreleri ile 2D ve 3D
mühendislik analizleri yapılarak yorumlanması gibi
çalışmaları içermektedir.

Mitto Danışmanlık olarak arazi çalışmalarından
başlayarak (detay yapısal unsurların ortaya
konması hat etüt çalışmaları süreksizlik tayinleri)
sondaj çalışmalarının yürütülmesi, arazi ölçekli
testlerin (BST, SPT, Plaka Yükleme , Nokta Yük
İndeksi vb.) yapılması ve labratuvar testlerinin (tek,
üç eksenli basınç dayanımı, Çekme dayanımı, direk
kesme, jeosentetik ve jeomembran kaplamalarda
yüzeysel sürtünme vb.) yönetilmesi gibi bir çok
çalışma yürütmektedir. Elde edilen veriler ve
puanlarla birlikte deterministik ve problastik
yaklaşımlar ile yer ivmesinide gerçek aktif özellikleri
göz önüne alarak dünya standartlarına uygun
bir şekilde ileri teknoloji yazılımlar ile 2D, 3D
modellemekte ve oluşabilecek senaryalar üzerinde
testlerler yaparak faaliyetlere yön verilmesi
husunda bilimsel çözümler sunmaktadır.

Geotechnical	Survey	Studies

Geotechnics	is	a	common	ground	of	science
and	engineering	with	wide-spread	applications
in civil, geological, mine and geophysical
engineering areas which involves geotechnic rock
mechanics, rock engineering, soil mechanics and
foundation engineering, engineering geology and
hydrogeology.

Geotechnical	survey	is	an	irreplaceable	discipline
to solve any problems that may occur due to
natural behavior of ground and topography under
dynamic conditions such as slope excavations,
dam, underground and surface mining
applications, waste storage, heap leach, waste
rock storage and encapsulation.

According	to	ASTM,	TSE,	and	ISRM	standards,
geotechnical survey studies include field
studies such as drillings, test pits, line surveys,
identification of ground/rock material’s
characteristics through determination of physical

and mechanical properties of borehole and
disturbed samples taken, determination of rock
mass classifications via statistical evaluation
of tests, soil classification, determination RMR,
RQD,	and	GSI	scores	and	analyzing	the	strength
parameters obtained from all these studies as well
as 2D and 3D engineering.

Mitto Consulting can provide accurate 2D and
3D models and can test various scenarios on
these models to guide your operations and
represents scientific solutions. Starting from field
studies (determining detailed structural factors,
line survey studies, discontinuity identification),
we	conduct	all	field	tests	(BST,	SPT,	Plate	Load,
Point	Load	etc.)	and	manage	laboratory	tests
(uniaxial compressive strength, triaxial compression
strength, tensile strength, direct shear, surface
shear on geosynthetic and geomembrane cover),
to offer you best deterministic and probabilistic
approaches
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Mitto Danışmanlık, ÇED Raporu, Ekolojik Dengeleme Raporu ve Çevre
İzin Lisansları sunan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş firmadır.

Mitto Consulting is an authorized company by T.C. Ministry of Environment and

Urban	Planning	to	prepare	EIA	Reports,	Ecological	Equalizing	Reports	&	Environment

Permission	Licenses

Çevreyi Bozan
Dengeyi Bozar

Those who disrupt the environment, 
disrupt the balance
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Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (ÇSED)

Ülkemizde birçok yatırımcı finansal destek

amacıyla IFC, Avrupa Yatırım Bankası,

İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası

mali kuruluşlardan uzun vadeli krediler

sağlamaktadır. Bu bağlamda; yatırımcıların,

projeleri için Çevresel ve Sosyal Etki

Değerlendirmesi konusunda hizmet alması

gerekmektedir. Firmamız, ülkemizdeki yerel 

gereklilikler ve uluslararası ÇSED protokolleri 

(Ekvator Prensipleri, EBRD, Dünya Bankası 

vb.) konularında çalışmalar yapmaktadır.

Planlanan projede temel çevresel verilerin

toplanmasından, uluslararası standartlarda

en iyi uygulamalar ile hava, su kaynakları,

toprak bileşenleri, biyoçeşitlilik, sosyoekonomik, 

arazi kullanımı, kümülatif etkilere kadar 

bütünleşik olarak değerlendirme yapılarak 

raporlar hazırlanmaktadır.

Çevre Görevlisi Hizmeti

16/08/2011 tarihinde yayınlanan Çevre

Denetim Yönetmeliği’nce; “Çevre Görevlisi”

bulundurma ve “Çevre Görevlisi

Danışmanlığı” hizmeti almak ilgili firmalarca

zorunludur.

Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Çevre

Görevlisi” eğitimlerine katılarak, yetki almış

ve danışmanlık hizmetlerine başlamıştır.

Çevre Görevlisi Hizmetlerimiz

 O Çevre izin, lisans ve belgelerinin takibi

 O Çevre denetimlerinde denetçilere  

  refakat

 O Resmi yazışmalar ve periyodik   

  bilgilendirmeler

 O İç tetkik ve aylık değerlendirme   

  tutanakları hazırlanması

 O Beyan ve bildirimlerin yapılması

 O Rutin saha ziyaretleri

Environmental and Social Impact 
Assessment	(ESIA)

Many investors in Turkey have accessed
long term credits from international financing
organizations such as IFC, European
Investment Bank and Islamic Development
Bank. In this context, the investors are
required	to	obtain	environmental	and
social impact assessment services for
their investments. Our company prepare
such studies in accordance with national
requirements	and	with	international	ESIA
protocols	(Ecuador	Principles,	EBRD,	World
Bank etc.)

In all our projects, an integrated approach
is assessed to prepare the reports wherein
collection of basic environmental data, best
international standards and practices and
analysis of air, water resources, biodiversity,
socio-economic	impacts,	field	usage	and
cumulative impacts are gathered together.

Environmental Technician 

Pursuant	to	the	Environmental	Supervision
Regulation of 16/08/2011 it is obligatory
to employ an “Environmental Tehcnician”
or to procure “Environmental Technician
Consultancy”.

Our company has started consultancy
services and get authorization by
attending trainings organized by Ministry of
Environment	and	Urban	Planning

Environmental Technician Services

 O Pursuit	environment	permits,	licenses		
  and documentation.
 O Attending	the	supervisor	in	Environmental		
  supervisions
 O Formal correspondence and periodic  
  informing
 O Preparation	of	internal	investigations	and		
  monthly evaluation reports
 O Declaration and notice
 O Routine field visits
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Çevreye Kirletici Etkisi 
Yüksek Olan Faaliyetler 
ve Tesisler

 O Enerji Endüstrisi

 O Madencilik ve Yapı Malzemeleri

 O Metal Endüstrisi

 O Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

 O Yüzey Kaplama Endüstrisi

 O Ağaç ve Kağıt Endüstrisi

 O Gıda Endüstrisi

 O Tarım ve Hayvancılık

 O Atık Yönetimi

 O Diğer Tesisler

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiş Sahalar

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin

önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya

olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit

etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların

temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını

sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu

bir şekilde belirlemek amacıyla, 08.06.2010

tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve

Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair

Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz, kirlenmiş sahaların takibi ve

temizlenmesi konularında Toprak Kirliliğinin

Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş

Sahalara Dair Yeterlilik Belgesine sahip sayılı

firmalar arasındadır.

“Takip Gerektiren Saha” veya “Temizleme

Gerektiren Sahalar” için T.C. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterliliğe

sahip kuruluşlar

The	Activities	and	Facilities	with	
High Environmental 
Impacts  

 O Energy Industry

 O Mining and Construction Materials

 O Metal Industry

 O Chemistry	and	Petrochemical	Industry

 O Surface Coatings Industry 

 O Wood	and	Paper	Industry

 O Nourishment Industry

 O Agriculture	and	Livestock

 O Waste Management

 O Other facilities

Soil	Contamination	and	Point	
Sourced	Contaminated	Areas

The	“Regulation	on	Control	of	Soil	Pollution

and	Point	Sourced	Contaminated	Areas”

entered into force as published in the Official

Gazette	dated	08.06.2010	and	numbered

27605 to prevent pollution of soil as a

receiving environment, to determine the sites

and sectors of pollution or possible pollution,

to clean contaminated soils and sites and

to set forth principles for cleaning and

monitoring of the sites in harmony with the

sustainable development targets.

Our company is within the small number

of	companies	which	holds	A	Certificate	of

Complience	for	Control	of	Soil	Pollution	and

Point	Sourced	Contaminated	Sites.

For	all	works	concerning	“Sites	Requiring

Monitoring”	or	“Sites	Requiring	Cleaning”

a company certified by the Ministry of

Environment and Urbanization must be

contracted.
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Tailing	Dam	Projects

In order to dispose the tailings generated
by mining projects, implementation
projects are executed for Landfill Facilities.
These implementation projects must
stipulate selection of site, body fills,
berm excavations and reservoir volume
calculations, determination of suitability
of body filling material, determination of
geotechnical drilling locations, preparation
for geotechnical studies, determination of
zoning channel routes and analyses for
tailings to be generated. Upon determination
of existing tailings volume and selection
of locations, preparation phase of
implementation projects commences. The
implementation projects of tailings landfill
facilities must envisage the best design
suitable for topography, slope stabilities and
seismotechtonic analyses for constructions,
converting existing mine into tailings dam,
existing body raising works and preparation
of cost and work schedules of the project.
In order to eliminate any risk that may occur
during waste storage and construction
activities, leach areas and waste rock areas
must be prepared and pits must be closed.
In addition to implementation projects, Mitto
Consultancy also prepare decommissioning
projects to ensure minimizing the impacts of
mining activities on environment and human
health.	All	decommissioning	plans	prepared
by Mitto offer a top cover impermeability
system involving clay and impermeable
geomembranes depending on the type of
tailings.

Atık Barajı Uygulamaları

Madencilik projelerinde ortaya çıkacak atığın
bertarafının sağlanması için Atık Depolama
Tesisleri için uygulama projeleri yapılmaktadır.
Yapılan uygulama projelerinden önce; yer
seçimleri ile, tasarım maliyetleri kapsamında;
gövde dolgusu, palye kazısı ve rezervaur hacim
hesaplamaları, gövde dolgusu malzemesinin
uygunluğunun belirlenmesi, jeoteknik
sondaj lokasyonların yerlerinin belirlenerek
jeoteknik etütlere hazır hale getirilmesi,
kuşaklama kanal güzergahlarının belirlenmesi
ve ortaya çıkabilecek atık ile ilgili analizler
yapılmaktadır. Mevcut atığın belirlenmesi ve
yer seçimlerinin ardından uygulama projeleri
hazırlanma aşamasına geçilmektedir. Atık
depolama tesisleri uygulama projelerinde,
arazi topografyasına en uygun tasarımın
yapılması ve inşaat kapsamında şev stabilite
ve sismotektonik analizlerin yapılması, mevcut
maden ocağının atık barajı haline getirilmesi,
mevcut gövde yükseltme çalışmaları ve
uygulama projeleri kapsamında maliyet ve iş
termin planlarının hazırlanması gerekmektedir.
Uygulama projelerinde risk değerlendirmesi 
önemli bir husus olu; mevcut atık ve inşaat
faaliyetleri sırasında oluşacak risklerin ortadan
kaldırılması için liç alanları, pasa alanları ve ocak
alanlarında kapatma faaliyetlerinin yapılması
gerekmektedir. Mitto Danışmanlık uygulama
projelerinin yanısıra kapatma projeleri de
yaparak madencilik faaliyetlerinin doğaya ve
insan yaşamına zararlarının en aza indirilmesi
için projeler de hazırlamaktadır. Yapılan kapatma
planlarında üst örtü sızdırmazlık sistemi uygun
kil ve geçirimsiz jeomembranlar ile atık türlerine
göre değişiklikler arz ederek yapılmaktadır.
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Mitto CBS Departmanı, görsel ve harita oluşturma konularında

sektörce örnek alınan standartlar oluşturmakta ve gelişimlere öncülük

etmektedir.

Mitto	GIS	Department,	establishes	the	sectoral

standards as a pioneer in generating visuals and maps

Ortak Aklın 
Adresi

Common mind at work!
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Hizmetler

Mitto CBS Departmanı tarafından verilen 

hizmetler 4 ana gruptan  oluşmaktadır

Haritalar

 O İmalat haritaları

 O Halihazır haritaları (Yersel Ölçüm)

 O Eğim ve bakı analizleri

 O Jeolojik saha çalışmaları

 O Çeşitli veri setlerinden veri tabanları  

  oluşturulması 

Yüzey Modelleme ve Ortofoto

 O İHA ile topografya ölçümleri ve   

  ölçümlerden dijital yüzey modeli   

  hazırlama

 O İHA ile detaylı hava fotoğrafları alma

 O Hava fotoğraflarından ortofoto üretimi

Modelleme Çalışmaları

 O Projeler için ocak tasarımları

 O Yeraltı maden tasarımları

 O Yeraltı ocağı havalandırma  tasarımları

 O Katı atık ve sıvı atık depolama   

  tasarımları

Video / Animasyon / Görsel

 O Proje, toplantı ve tanıtımlar için videolar

 O Proses animasyonları

 O Proje raporları için görseller

Services

Services	provided	by	Mitto	GIS	Department	are	

divided into four main categories:

Mapping

 O Production	maps

 O Base Maps (Topographic Measurements)

 O Slope and aspect analyses

 O Geological	on-site	surveys

 O Creating databases from different data sets

Surface Modeling and orthophotography  

O Topographical	measurements	with	UAV

		 And	Digital	surface	modeling	from	these		 	

  measurements

 O Acquiring	detailed	aerial	photos	by	UAV

 O Creation of orthophoto from aerial photos

Modeling Studies

 O Pit	designs	for	projects

 O Underground mine designs

 O Underground mine ventilation designs

 O Dry	tailing	and	liquid	tailing	storage	

  designs

Video	/	Animation	/	Visuals

 O Videos for project meetings and    

  presentations

 O Process	animations

 O  Visuals for project reports
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Haritalar
İmalat Haritaları

6592 sayılı kanun ile değişik, 3213 sayılı

maden kanunu ve ilgili kanunun uygulama

yönetmeliği kapsamında, üretim yapılan her

maden sahası için, her yıl nisan ayı sonuna

kadar, ait olduğu ve daha önceki yıllara ait

üretimin gösterildiği ve gelecek yıl için yapılması

planlanan üretimi gösteren, 6 derece dilim

esasına göre (UTM ED- 50) hazırlanan büyük

ölçekli (1/1000-1/500) haritalara maden imalat

haritaları denmektedir. Diğer bir ifade ile

maden işletmelerinde üretim yapılan yerleri,

miktarları ve üretim şeklini gösterir, uygun

ölçekli, beyan niteliğindeki haritalardır. Özellikle

yeraltı maden işletmeleri ile ilgili, işçi sağlığı ve

iş güvenliği uygulamalarında, riskli bölgelerin

kolayca tespit edilebilmesinde, yapılmış olan

işletme faaliyetlerinin ve rezerv durumlarının

sürekli olarak izlenebilmesinde imalat haritaları

ve bu haritalar ile oluşturulan model ve

grafik dokümanlar faaliyet planlamada temel

gereksinimlerdir.

Madencilik faaliyetlerinde her yıl tutulan ve

kaydi belgesi olan imalat haritalarının standart

dışı yöntem ve yetkin olmayan

kişilerce yürütülmesinin ileride telafisinin zor

sorunlara ve sorumluluklara neden olacağı

unutulmamalıdır.

Maps
Production	Maps

As	per	the	mining	law	3213	as	amended	by	the

law 6592 and per the relevant implementing

regulation the mining production maps are

large	scaled	(1/1000-1/500)	maps	prepared

as	per	6	degree	coordinate	system	(UTM	ED-

50) which shows production in current and

previous years as well as planned production

for the next year and which is prepared and

submitted	by	the	end	of	month	April	each

year for each mine. In other words, these are

the maps of suitable scales indicating the

production points, amounts and methods of

production in mining operations. Especially the

occupational health and safety applications

concerning underground mining operations,

the production maps as well as models and

other documentation based on these maps are

principle	requirements	for	an	activity	planning

efforts in easily determining risky sites and in

constant monitoring of operational activities

and reserves.

It must be kept in mind that production maps,

prepared	through	off-standard	methods	or

by	unqualified	persons	will	create	irreparable

problems	and	consequences.	Besides	these

maps must be prepared annually with a

registration document proving their suitability. 
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Haritalar
Halihazır Haritaları

Halihazır harita, topoğrafyanın mevcut

durumunu gösteren harita anlamına

gelmektedir. Diğer bir ifade ile Halihazır

haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli

Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği”

esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli

olarak yapılır. Kısaca tanımlamak gerekirse,

belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin

proje planlaması, tasarım çalışmaları,

uygulaması ve işletmesi, imar planı ve

yukarıda belirtilen diğer projelerin

gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya

İller Bankası’nca yaptırılan büyük ölçekli

haritalara denilmektedir. İmar Planı sınırları

dışında kalan ve gayri meskûn yerlerde,

yapılacak olan yapıların ruhsat alabilmesi

için Mevzi İmar Planı’nın dolayısıyla

da Halihazır haritasının hazırlatılması

gerekmektedir. Halihazır harita ölçümlerinin

onaylanma süresince kurumlarca halihazır

harita raporu, ölçüm aletlerinin kalibrasyon

belgeleri, koordinat özet ve çıktıları, GPS

kontrol raporu, GPS gözlem planı (kinematik

gözlemler için ölçü güzergah planı), GPS

ölçme kayıt çizelgesi, dengeleme hesap

ve sonuçları, açı, kenar ve nivelman ölçü

çizelgeleri ve çıktıları, kontrol noktaları ve

röper krokileri, ölçü krokileri, kontrol noktaları

kanavaları ve dönüşüm katsayıları gibi

birçok parametre aranmaktadır.

Mitto Danışmanlık ulusal standartlarda, son

teknolojiyi kullanarak, en hassas şekilde,

halihazır haritalarını, tüm sorumlulukları ve

hassasiyeti gözeterek hazırlamakta olan

danışmanlık şirketidir. Yapılan tüm ölçüm

çalışmalarında, klasik ölçüm tekniklerinin

(Total Station-DGPS) yanı sıra RTK(Real

Time Kinematic) GPS/ GNSS (Global

Positioning System / Global Navigation

Satellite System) direk koordinat (X,Y,Z)

belirleme tekniğine dayalı ve ışınsal

yöntemle detay ölçümü (1 cm’den az hata)

tekniği kullanılmaktadır. Y ölçümü tekniği

kullanılmaktadır.

Maps
Base Maps

A	base	map	is	the	map	that	shows	the	baseline

topography. In other words, base maps

are prepared as 1/1000 or 1/2000 scaled

pursuant	to	the	“Regulation	on	Preparation	of

of 1/2.500 and larger scaled maps and plans”.

Shortly, base maps are larger scaled maps

prepared by municipalities or provincial bank

for project planning of technical services of

municipalities, design studies, management

and application and zoning plans. In order

to be able to obtain a license, the buildings

to be constructed at such areas outside the

municipal administrative borders, must have

Local	Zoning	Plans,	and	therefore	Base	Maps,

prepared.	At	the	approval	period	of	base

map	measurements,	the	institutions	require

many different parameters such as; base map

report, calibration certificates of the measuring

sets,	printed	form	of	the	coordinates,	GPS

control report, observation plan (route plan for

kinematic observations), recording inventory of

GPS	measurements,	stabilization	calculations

and conclusions, angle, prints and measuring

charts of edge and levelling, control points

and benchmark sketches, canvases and

transformation factors and so on.

With	its	team	of	experts	equipped	with	cutting

edge technology, Mitto Consulting prepares

these maps at national standards with due

precision with regards to all responsibilities and

sensitivities attached. In the all measurement

studies, detail measurement with spatial

technique	based	on	RTK	(Real	Time	Kinematic)

GPS	/	GNSS	(Global	Positioning	System

/	Global	Navigation	Satellite	System)	pole

coordinates	(X,	Y,	Z)	identification	technique

are used in addition to classical measurement

techniques	(Total	Station-DGPS).
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Yüzey Modelleme ve Ortofoto

Mitto firması bünyesinde bulunan maket uçak, 
hava fotoğrafçılığı için özel olarak tasarlanmış 
İHA sistemidir. Küçük boyutu ve hafif yapısının 
yanı sıra akıllı uçak tam otomatik uçuşlar 
gerçekleştirme ve yer istasyonu ile kesintisiz 
bağlantı kurma gibi özelliklere de sahiptir.

 O Maket uçak teknolojimiz ve özel yazılımı   
  marifetiyle, ölçümü yapılmak istenen 
  alanlarda, belirli bir irtifa hattında 
  ortofotografik yöntem ile alanın yüksek   
  çözünürlüklü fotoğraflarını elde edebilir ve   
  topoğrafik veri (x, y, z) alınabilmektedir.
 O Yine bu teknoloji ve gerekli harita çalışmaları  
  sayesinde halihazır harita ölçümleri, kadastro  
  çalışmaları, şev analizleri, alterasyon haritaları  
  ve maden ocaklarında imalat ölçüm ve hacim  
  hesaplamaları gibi işlemler yapılabilmektedir.
 O Boru hatları izlemeleri, kıyı kenar çizgileri   
  belirlemesinde, GES, RES, JES,  HES
  projelerinde, enerji nakil hatları, imar   
  uygulamalarında hali hazır harita ölçümleri  
  bir gün gibi kısa bir sürede hazır 
  edilmektedir.”  
 O Maden arama ve madencilik faaliyetleri, doğal  
  kaynak yönetimi, tarım faaliyetleri yönetimi  
  ve yüksek hassasiyette tarım faaliyetleri takibi  
  elde edilecek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar  
  ile planlama ve sunumda kolaylık sağlar.
 O Bu teknoloji ile tarım, orman, kazı, inşaat ve  
  çevresel haritalama yüksek çözünürlük ve   
  kaliteli hızlı sonuç elde edilebilir. 
 O Uygulamakta olduğumuz bu teknoloji ile   
  aylarca süren arazi çalışmaları son 
  bulmakta ve bu sayede insan kaynaklı hatalar  
  minimum düzeye indirgenmektedir. 
 O Maket uçağımız dahilinde bulunan son   
  teknoloji özelliklerine sahip kamera
  sayesinde, yüksek çözünürlüklü ve yakından  
  görüntü elde edilebilmesi sayesinde jeolojik  
  etüt çalışmaları hızlı ve verimli olarak   
  yapılabilmektedir.
 O Bu teknoloji sayesinde ayrıca yüzey modelleri  
  yaratılabilir, uçuş sonucu elde edilen   
  fotoğraflarla örtüştürülebilir ve böylece 
  gerçek 3 boyutlu görsellik yakalanabilir. Proje  
  alanları gerçeğe en yakın bir şekilde 
  sunulabilir.
 O Ayrıca bu teknolojimiz ile maden planlama ve  
  çevresel izleme faaliyetleri ile yüksek 
  çözünürlüklü ve yakından görüntü elde   
  edilebilmesi sayesinde daha hızlı ve kaliteli  
  olarak yapılabilir.

Surface Modeling and Orthophotograph

The	model	plane	owned	by	Mitto	is	an	UAV	
system and designed especially for aerial 
photography. Beside the small dimensions and 
light weight, it provides smart and fully automatic 
flight and uninterrupted connection with ground 
station.

 O Our model plane and special software   
  provide high definition images and   
  topographical data (x, y, z) of
  the area with orthophotography method.
 O This technology and mapping study provide  
  base mapping survey, cadastral survey,
  pit analysis, alteration survey and production  
  survey of mine and volume estimation   
  studies.
 O Base mapping survey of pipelines   
  monitoring, coast line determination, solar   
  power system, wind power station, 
  geothermal power station, hydroelectrical  
  power station projects, energy transmissions  
  lines, and public improvements application is  
  ready in almost 1 day.
 O The high definition images ease planning   
  and presentation for mine exploration and   
  mining activities, natural resource 
  management, agricultural
  activities management and monitoring.
 O For agriculture, forest, excavation,   
  construction and environmental mapping   
  studies, this technology
		 provides	quick	and	reliable	solutions.
 O 	Associated	with	this	technology,	months		
  long field studies come to an end and 
		 man-made	errors	are	minimized.
 O Under favor of high technologic camera on  
  our model plane, geological survey studies 
  can be performed as faster and more   
  efficient.
 O Furthermore, this technology provides to   
  create surface model with overlapping
		 	images	that	leads	real	3D	visuals.	Project	
  area can be represented very close to the   
		 real-life.
 O Moreover, mine planning and environmental  
  monitoring studies can be done easily and  
		 with	high	quality.

MİTTO DANIŞMANLIK / MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

GEOGRAPH ICAL INFORMAT ION SYSTEMS / COGRAF I B ILG I S ISTEMLER I 



MİTTO DANIŞMANLIK / MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ MITTO CONSULTANCY / A PERFECT BEGINNING52 53

Modelleme Çalışmaları

Mitto CBS’nin sunduğu diğer uzmanlık
hizmetleri arasında; yorumlama becerileri,
maden sistemlerini yapısal şartlar ile
bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher
yatağı tespiti ve 3 Boyutlu modelleme de yer
almaktadır.

 O Sondaj verilerinden topografik, 
  stratigrafik ve analiz veri tabanları  
  oluşturmak.
 O Kuyu ve basamak kompozit hesapları  
  yapmak.
 O 2 boyutlu kuyu log kesiti ve 3 boyutlu  
  grup kuyu log kesiti çıkarmak.
 O Eş yükseklik, eş kalınlık, eş tenör  
  haritaları çizmek.
 O Topografya, cevher tavanı, cevher tabanı  
  için 3 boyutlu yüzey modellemesi  
  yapmak.
 O 3 boyutlu yüzeylerden paralel kesitler  
  çıkarmak.
 O 3 boyutlu cevher modellemesi yapmak.
 O Cevher ve açık ocak için alan ve ilgili  
  hesapları yapmak.
 O Açık ocak tasarımı yapmak.
 O Yeraltı hazırlık çalışmalarından kuyu,  
  galeri ve lağım tasarımlarını, damar yapılı  
  cevherler için yapmak.

Mitto CBS, ekip çalışmasıyla, alanında
uzman olan kadrosuyla ve bilimsel araştırma
yürütecek araştırmacıların katkıları ile, teorik
ve uygulamalı çalışmalarıyla modellemeyi
ileri düzeye ulaştırılabilmektir.

Video / Animasyon / Görsel

Mitto CBS projelerin Halkın Katılımı
Toplantısı (HKT) ve İnceleme Değerlendirme
Toplantısı (İDK) sırasında sunulmak üzere
projeye özgü ve projeyi tanıtan video
animasyonlar hazırlamaktadır. Bu videolara
ek olarak projelerde daha anlaşılır bir
anlatım sağlamak için 3 boyutlu görseller,
animasyonlar hazırlanır ve proje raporlarında
kullanılır.

Modeling Studies

The	expertise	offered	by	Mitto	GIS
Department includes interpretation skills,
ability to compare mining systems with
structural conditions, estimation and
determination of systematic ore body and 3D
modelling.

 O Creating stratigraphic, topographic and  
  analysis database from drilling data.
 O Composite well and bench calculations.
 O Drawing 2D well logs and 3D group well  
  logs.
 O Preparing	iso-contours,	iso-thickness	and		
		 iso-grade	maps.
 O 3D surface modelling for topography, ore  
  ceiling and base level.
 O Parallel	sections	from	3D	surfaces.
 O 3D ore modelling.
 O  Detailed site calculations for mines and  
  pits
 O Open pit design
 O Designing shafts, galleries and   
  sewage systems as a part of 
  underground preparation studies for 
  banded ore deposits 

Thanks to its team of experts and constant
flow of inputs from scientific researches Mitto
GIS	Department,	can	carry	out	advanced
theoretical and practical studies for
modelling.

Video	/	Animation	/	Visuals

Mitto	GIS	Department	prepares	video
animations	for	the	Public	Participation
Meeting	(PPM)	and	Analysis	Evaluation
Meeting	(AEM)	to	give	information	about
project in a detailed manner. In addition to
these videos, to create more understandable
reports we create 3 dimensional visuals and
illustrations for project reports.
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MİTTO HİDROJEOLOJİ, uzman ekibi dinamik hevesli

ve geniş saha kadrosu ile sorunlarınıza en hızlı ve ekonomik çözümü 

sunar.
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MİTTO	HYDROGEOLOGY,	provides	fast	and	economic	solutions	

for your problems with its professional, enthusiastic,

and expert field team.

Su Kaynaklarının 
Yönetimi Hidrojeolojik 

Etüt Çalışmalarıyla 
Başlar

The management of water resources begins

with hydrogeological studies.
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O Hidrojeolojik Etüt Raporu

 O Kirletici ve Güvenlik Açığı Raporları

 O Kaynak Suyu Çalışmaları

 O Hidrojeolojik Modelleme

 O Taşınım Modellemesi

 O Maden Sahaları için Su Temin Çalışmaları

 O Gözlem ve Üretim Kuyu Tasarımları

 O Akifer Testleri (Pompa Testi ve Slug Test)

Hidrojeolojik Etüt Raporu

Hidrolojik-Hidrojeolojik etüt çalışmaları,

kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı

suyu planlaması (yer altı su seviyeleri, sudan

kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin

belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve

yönü) ve yönetimi ile bu çalışmalara ait 

oluşturulan modeller, hidrojeolojik haritalar 

ve raporlar, uluslararası standartlarda 

hazırlanmaktadır.

O Hydrogeological Survey Report

O Pollutants	and	Vulnerability	Reports

O Spring Water Studies

O Hydrogeological Modelling

O Transportation Modelling

O Water Supply Studies for Mine Sites

O Monitoring	and	Production	Well	Designs

O Aquifer	Tests	(Pumping	Test	and	Slug	Test)

Hydrogeological Survey Report

Hydrological-Hydrogeological	studies

including, source development and

reclamation, groundwater planning

(groundwater level, alteration sourced from

water,	determination	of	aquifer	characteristics,

groundwater flow rate and direction) and

management with related models and

hydrogeological maps are prepared and

presented according to the international

standarts.
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Kaynak Suları

Ambalajlı su sektörünün ve kaynak suyu ile

su temin yapılan tesislerin çevresel risklere

karşı korunması, risk analizlerinin belirlenerek

yerinde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi,

debi tahmin çalışmalarının hesaplanarak

sürdürülebilir miktarlarının raporlaması

yapılmaktadır.

Su İzleme Çalışmaları

Yönetmelikler kapsamında; yüzey, yeraltı

ve kaynak sularının izleme programlarının

çıkartılması ve takibinin yapılarak

raporlanmasıdır.

Spring Water

Protection	of	bottled	water	facilities	and	spring

water supplied facilities against environmental

risks, determination of risk analysis and realise

in-situ	improvement	and	also	calculations	of

flow rate reportings are being carried out by our

company.

Water Monitoring Studies

These studies include preparation and

execution of monitoring schedules for surface,

groundwater and spring water bodies and

prepration of reports.
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Hidrojeolojik Modelleme

Hızla gelişmekte olan madencilik faaliyetleri

ve gelişen yönetmeliklerin doğrultusunda,

su yönetimi gitgide önem kazanmakta ve 

su yönetimine olan ihtiyaç her geçen gün 

artmaktadır.

Mitto, madencilik faaliyetleri içerisinde yer alan

etkin yeraltı suyu yönetimi ve çevre danışmanlığı

faaliyetlerinde, yönetmeliklere uygun ve

ekonomik çalışmayı ilke haline getirmiştir.

Projelerin durum ve risk değerlendirmelerinin

yapılabilmesi için ve çevresel hedeflerin

gerçekleştirilmesinde gerekli olan koşullar ve bu

koşulların insan etkileriyle nasıl değiştiğini net

bir şekilde anlamak için “3B Yeraltı Suyu Akım

Modeli’ne” ihtiyaç vardır. 3B modelin amacı

girdi suyun kaynağı ve miktarını, yeraltısuyunun

rejimini ve akım yönünü, depolama kapasitesini

çıkan su miktarına göre tespit etmektir. 3B Yeraltı

Suyu Akım Modeli ile hidrojeolojik systemin

su temini ve susuzlaştırma işlemlerine göre

davranışı ortaya konulabilmektedir.

MİTTO Danışmanlık yeraltı suyu modellemesi

projelerinde uzman hidrojeologlar ve

akademisyenler ile çalışır. Günün sunduğu lider

yazılım ve teknoloji altyapısını kullanır.

Taşınım Modellemesi

Taşınım modelleri, faaliyetler sonucu ortaya

çıkmış ya da çıkması muhtemel kirleticilerin

yeraltı suyunda yaratacağı etkileri ortaya

koyar. Buna ek olarak oluşan etkilerin neler

olduğunu ve kirleticinin ortamdan uzaklaştırma

metotlarının test edilerek en doğru mühendislik

uygulamasının seçimine yardımcı olur. MİTTO

Danışmanlık taşınım modelleri için kirletici

analizi, laboratuvar analizleri ve saha testleri

yaparak, gerçekçi ve çözüm odaklı yaklaşım

sunar.

Hydrogelogical Modelling

In accordance with mining activities and

developed regulations, water management

gain importance rapidly and needs for water

management increases everyday.

In Mitto, we focus on legislative compliance and

economic aspects of all our active groundwater

management and environmental consultancy

services under mining activities.

3D groundwater flow model is needed for

evaluation of risks and baseline of projects

and the conditions needed for environmental

targets as well as how such conditions change

due to human impact. The main purpose of 3D

model	is	to	determine	the	quantity	and	origin

of input water, the groundwater regime and

flow direction, as well as the storage capacity

according to output water volume. By using 3D

model, the behaviour of hydrogeological system

caused by water supply and dewatering can be

found.

MİTTO	consulting	works	only	with	experienced

hydrogeologists and academics on

groundwater modelling projects and use 

stateof-art	software	and	technology.

 

Transportation Modelling

Transportation models reveal contamination

or possible contamination impacts of the

operational processes on the groundwater.

In addition, it can help to choose the best

engineering application by testing possible

contaminant	removing	operation.	MİTTO

Consulting offers realistic and solution

oriented approachs for transportation models by

using contaminant analysis, laboratory analysis

and field testing.
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Su Kalitesi Belirleme 

Madencilik faaliyeti sırasında yeraltı ve yüzey
sularının doğal yapısının bozulmaması çok
önemlidir. Bu yüzden madencilik faaliyeti
öncesinde, sırasında ve sonrasında periyodik
aralıklarla su izlemesi yapılmalıdır. Su izleme
çalışmasının amacı; faaliyet öncesi referans
niteliğinde su kalitesinin belirlenip, faaliyet
sırasında oluşabilecek kalite değişimlerinin
takibi ve gerektiğinde müdahalenin
edilebilmesidir.

Bu çalışma Bakanlıklar ve bağlı kurumlar
tarafından istenilen esaslara bağlı olarak
gerçekleştirilir.

Determination of Water Quality 

During the mining activities, it is very important

not to disturb surface and groundwater

structure. For this reason, periodic water

monitoring must be carried out before, after and

during the mining activities. The aim of water

monitoring is to determine baseline water level

quality	so	as	to	monitor	any	changes	in	water

quality	during	operation	and	make	necessary

interventions	when	required.

This study is carried out in accordance with the

principles, procedures and regulations imposed

by relevant Ministries and organs.
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Maden Susuzlaştırma ve 
Basınçsızlaştırma Çalışmaları

Maden susuzlaştırma çalışmaları gerek açık
gerekse kapalı maden ocaklarında ocağın
çalışma ömrünü tehdit edecek yeraltı suyunun,
çalışma süresince alandan uzaklaştırılması
amacıyla yapılan uygulamaları kapsamaktadır.
Akifer testleri yapılıp etki yarıçapları belirlenen
kuyulardan, yeraltı su tablasını istenilen
seviyeye indirmek için gerekli debide su
hesaplanarak, uygun çekimler gerçekleştirilir.
Gerçekleştirilen çekimler ile gerek toplama
havuzlarına gerekse mevcut drenaj hatlarına
su deşarjı sağlanmaktadır.

Su Temini 

Düşey ve yatay sondaj ile su temini ile açılacak
sondaj kuyularında kuyu başında denetmenlik
hizmeti, kuyu lokasyonunda jeolojik birimlerin
hidrojeolojik özelliklerine göre teçhiz dizaynının
yapılması, geliştirilmesi (inkişafı), akifer
testlerinin gerçekleştirilerek sürdürülebilir
çekim debisinin tespiti ve raporlaması yapılır.

Dewatering	of	Mines	and	Pressure	
Decreasing Studies

Dewatering practices in mining include all
works executed to remove the groundwater,
which threat the operation, during operation
period of the underground mines or pits.
Necessary amount of water to be removed
from	the	site	is	calculated	through	acquifer
tests and wells the impact radius of which
were previously determined. The water level
is then decreased to desirable levels through
pumping. The water is discharged to collection
ponds or existing drainage channels.

Water Supply

We provide Supervision services at drilling
locations for water supply projects with
vertical	and	horizontal	drillings,	equipment
design at drilling locations according to the
hydrogeologic specifications of geologic
units	and	aquifer	testing	to	detect	pumping
rate studies as well as reporting services.and
reportings are carried out.
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Asit Kaya / Maden Drenajı

Başta pirit olmak üzere, sfalerit, galen, kalkopirit
gibi sülfitli minerallerin hava ve su ile temasa
geçerek oksidasyona uğraması ve sülfit
mineralleri ile beslenen bazı bakteri türlerinin
bu oksidasyon hızlarını arttırması ile oluşan
doğal drenaja Asit Kaya Drenajı denir. Doğal
ortamlarında ya da insan faaliyetleri sonucunda
bu kayaçların hava ve su teması ile yükselen
asitlik değerleri nedeniyle, asit kaya drenajı;
artan çözünebilir metallerin ortama katılması
sonucunda da Metal Liçi oluşumu çevresel
faktörlerin olumsuz etkilenmesinde rol oynar.
Madencilik faaliyetleri sonucunda hava ve su
ile temas eden sülfit içerikli birimlerin pasa
alanlarında, cevher stok alanlarında, açık
ocak şevlerinde ve yeraltı ocak duvarlarında
oluşturduğu asit kaya drenajı ve metal liçi
nedeniyle; yerüstü ve yeraltı suları olumsuz
etkilenebilmekte, bu suların alıcı canlı ortamlarına
ulaşması ile yıllarca sürebilen çevresel ve sosyal
sorunlar çıkabilmektedir. Bu nedenle, doğru bir
karakterizasyon çalışması ile Asit Kaya Drenajı
tahmin programı oluşturulmalı, yönetmelikler
ve uluslararası standartlarda önlemler alınarak
olumsuz çevresel etkiler bertaraf edilmelidir.

Doğru bir karakterizasyon ve Asit Kaya Drenajı 
yönetim planı için,

 O Sondaj bilgileri ile sahaya özgü 3 boyutlu   
  jeolojik model çalışması
 O Örnekleme çalışması
 O Statik test numunelerinin belirlenmesi ve   
  yapılması gereken testlerin belirlenmesi
 O Laboratuvar ve arazi ölçekli kinetik test   
  numunelerinin ve yapılması gereken testlerin  
  belirlenmesi
 O Kütle denge hesaplarının yapılması
 O Maden arama döneminden maden kapatma  
  ve sonrasına kadar asit kaya drenajı ve   
  çevresel önlemler için izleme çalışmalarının  
  yapılması gerekmektedir.

	Acid	Rock	/	Mine	Drainage	

Acid	Rock	Drainage	is	a	natural	drainage
which is formed by oxidation of sulphide
minerals such as sulphide, galena,
chalcopyrite and the like through oxidation by
contact with air and water, and acceleration
of oxidation by some bacterial species fed
on these sulfite minerals. Formation of metal
leach as a result of increased dispersion
of soluable metals due to increased acidity
levels	in	consequence	to	natural	or	
humantriggered contact of these rocks 
with air and water negatively affects the 
environmental factors. The acid rock drainage 
of sulphide units in contact with air or water 
and metal leach due to mining activities in 
waste storage areas, ore storage areas, open pit
slopes and walls of the mines may negatively
affect ground and surface waters which in
return may cause long term environmental
and social problems when these waters
reach receiving living environments. For this
reason,	the	Acid	Rock	Drainage	estimation
program should be established with the
correct characterization study and the
adverse environmental effects should be
eliminated by taking measures in pursuance
with the regulations and international
standards.

For	accurate	characterization	and	Acid
Rock Drainage management plan, following
studies must be carried out:
 
 O 3D	Geological	Modelling	with	Drilling		
  Datasets specific for the site,
 O Sampling Study
 O Determination of Static Tests Samples
 O Determination of Laboratory and Field  
		 Kinetic	Tests	Samples
 O Mass	Balance	Equations
 O Monitoring from Exploration to   
		 Decommissioning	Phases	of	Mine.
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AMASYA
T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN
AHEN MADENCİLİK

ANKARA
CİNER HOLDİNG
PARK ELEKTRİK A.Ş.
ASİA MİNOR MİNİNG
C.H. MÜHENDİSLİK
ETİ BAKIR A.Ş.
DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKA MADENCİLİK
KOCAMAN ENERJİ
KOLİN A.Ş.
NUROL HOLDİNG
ÖZALTIN İNŞAAT
ÖZYOLU TİCARET
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
TCDD
TAURUS
TÜRKERLER ENERJİ MADENCİLİK
TÜMAD MADENCİLİK
TMC MAZİDAĞI FOSFAT
YAPIMTAŞ MADENCİLİK

ANTALYA
ALAYBEY BETON
HAMMAN MERMER ENERJİ
KIVANÇ MADENCİLİK
TALYA MERMER
PELİN ENERJİ

ARTVİN
ETİ BAKIR A.Ş.
BOGATO ENERJİ

BALIKESİR
TRUVA BAKIR
TÜTÜNCÜ METAL
TÜMAD MADENCİLİK

BATMAN
BATMAN İPEK ENERJİ

BAYBURT
BAYBURT GROUP

BİNGÖL 
ÖZYAPICILAR
KALEHAN ENERJİ

BURSA
BURKROM MADENCİLİK
FİNA HOLDİNG
TECK ANADOLU MADENCİLİK

ÇANAKKALE
BATI ANADOLU MADENCİLİK
ORTA TRUVA MADENCİLİK
SEMENT ÇİMENTO

ÇORUM
EKMEKÇİOĞULLARI METAL MADEN

DENİZLİ
AMİROĞLU MADENCİLİK
ABALIOĞLU MADENCİLİK 

EDİRNE
TUĞ-TAŞ MADENCİLİK
SEZGİ DANIŞMANLIK MADENCİLİK

ERZURUM
ATAÇ İNŞAAT
İSPİR ENERJİ

GİRESUN
GFD MADENCİLİK
GÖRELE HAZIR BETON

HAKKARİ
ATAŞLAR İNŞAAT MADENCİLİK
BAR-TAŞ
ÖZENİR ENERJİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HATAY
ALPERENLER İNŞAAT MADENCİLİK
DÖRTTAŞ MADENCİLİK
BCM MADENCİLİK

ISPARTA
EMMİOĞLU MERMER
HERSEK MADENCİLİK VE MERMER
SARAL A.Ş

İSTANBUL
AYDINOĞLU MADENCİLİK
CENGİZ İNŞAAT A.Ş.
HATTON GROUP
KALAYCI YAPI MALZEMELERİ
LİMAS LİMAN İŞLETMELERİ
MADSAŞ
NORM AMBALAJ MADEN JEOTERMAL
ORAKA MADENCİLİK
SELİM USTA YAPI MALZEMELERİ
SURYAPI
VALUPA MADENCİLİK
İGA KONSORSİYUM
MAKYOL İNŞAAT

İZMİR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
VESTA MADENCİLİK 
ETİ BAKIR A.Ş. HALIKÖY İŞLETMELERİ

KASTAMONU
ETİ BAKIR A.Ş. KÜRE İŞLETMELERİ
KÜKÜRTTAŞ MADENCİLİK

KIRŞEHİR
KARACABEY MADENCİLİK
MALYA MADENCİLİK
UNİVERSAL MİNE

KOCAELİ
ALKAN MADENCİLİK VE MERMER
CAN-TAŞ
TCDD (YHT)
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KONYA
A.B.N. MADENCİLİK
ARUS MADENCİLİK
BELEKOMA TRAVERTEN
ETİ ALÜMİNYUM
MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK

KÜTAHYA
KIVANÇ MADENCİLİK
TEMPOTEKNİK METAL
ÇELİKLER HOLDİNG

MANİSA
KARBOTEK MADENCİLİK
TİLAGA MADENCİLİK
KÜÇÜKASYA MADENCİLİK
MICIRTAŞ MADENCİLİK

MERSİN
AKKUYU NÜKLEER

MUĞLA
EFEMER MADENCİLİK
ERTUR MADENCİLİK
YERSAN MADENCİLİK

ORDU
CENGİZ - İÇTAŞ ADİ ORTAKLIĞI
DLH İNŞAAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINTEPE MADENCİLİK

OSMANİYE
GÖKDERE MADENCİLİK
KROMSAN MADENCİLİK
TİLAGA MADENCİLİK

SAMSUN
T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETİ BAKIR İZABE VE ELEKTROLİZ TESİSLERİ

SİİRT
PARK TERMİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

SİVAS
BELİN MADENCİLİK
EBX MADENCİLİK
EMMİOĞLU MERMER
GENSAY MADENCİLİK
VALUPA TÜRKİYE İŞLEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ŞANLIURFA
CANOĞULLARI GRUP
HARRAN BETON

ŞIRNAK
PARK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

TEKİRDAĞ
ADALILAR MADENCİLİK

VAN
EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SEZGİ DANIŞMANLIK MADENCİLİK
TUĞ-TAŞ MADENCİLİK
VAN BETON
VANTAŞ MADENCİLİK
Z.R.G. ENERJİ

YOZGAT
EKMEKÇİOĞULLARI GRUP
KROMTAŞ MADENCİLİK

AUSTRALIA
CHESSER EXPLORATİON AND MİNİNG
REDROCK MİNERALS RUBİCON GOLD INC.

CANADA
TECK MİNİNG
GENTOR GOLD INC.
PASİNEX MİNİNG INC.
PİLOT GOLD INC.

CHINA
TUAÇİ MARBLE
NEW CENTURY MİNİNG

UKRAINE
TCG MİNİNG INC.
TMG GROUP

SPAIN
IBERDROLA INC.
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P: +90 312 222 28 79 / +90 312 222 18 28     F: +90 312 222 11 53
M: info@mitto.com.tr     W:www.mitto.com.tr


