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M ü k e m m e l  B a ş l a n g ı ç

VİZYON

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

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

MİSYON

Adil ve tarafsız hizmet anlayıșı
ile en yüksek ahlak standartlarında
hizmet sunmak
Șeffaf ve hesap verilebilir
kapsamda hizmet vermek
Müșterilerimizin ihtiyaç
duyduğu çalıșmalarda; maliyet,
zaman ve kalite açısından
operasyonları maksimum verime
ulaștırmak Kanunlara yönetmeliklere,
ticari ve mesleki etiklere uygun iș
teslimi gerçekleștirmek
Multidisipliner mühendis kadromuzla
müșterilerimize geniș kapsamda
çözüm odaklı hizmet sunmak
Dünyadaki gelișmelere paralel
bakıș açısıyla, yerel ihtiyaçlara hâkim
olmak ve projenin pozisyonuna dair
gereksinimleri belirleyerek ilerlemek
Öğrenmenin ve gelișmenin değerini
bilerek, sürekli eğitim prensibi ile
çalıșanlarımızın potansiyelini en üste
tașımak.

VISION

Be a solution partner to our clients
through providing our professional 
services and help them accelerate 
their growth with effective 
investment strategies. 

Continue our contributions 
to development of international 
standards by creating new solutions, 
while maintaining our leadership in o
ur profession nationally and 
maintaining our critical achievements
to be recognized worldwide.

MISSION

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.

01



MİTTO
ÇEVRE

MITTO ENVIRONMENT

Mitto Çevre Departmanı, insan ve çevre 
sağlığını ön planda tutarak, sürekli 
iyileștirme ilkelerine tam bağlılık içinde, 
yașam kaynaklarımızın en verimli șekilde 
kullanılması ve korunması amacı ile 
ülkemiz ve Dünya kaynaklarının sürekliliğine 
katkı sağlayarak korumaktadır.

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.

Bunun yanında; sürdürülebilir kalkınmayı 
temel alan bir anlayıșla, sınai kurulușları ve 
çevreyi etkileyecek olan her türlü yatırımcı 
kurum ve kurulușları, akademik düzeyde 
içerik tașıyan ve pratik uygulanabilirliği 
ön planda tutan danıșmanlık prensibi ile 
yönlendirmektedir.

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.

02



MİTTO
MADEN

    VE 
İZİNLER

MITTO 
MINE & PERMITS

Mitto Maden ve İzinler Departmanı, 
madencilik faaliyetlerinize bașlamadan 
önce henüz planlama așamasında doğru 
bir yatırım için gerekli olan çalıșmaları 
yaparak, faaliyetlerinizin bașından sonuna 
kadar karșınıza çıkacak teknik zorlukları 
kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanıp, 
yatırımcıları doğru bilgilendirerecek 
projeynin uluslararası norm ve 
standartlarda gerçekleștirmesini sağlar.

Mitto Mine and Permits 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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MİTTO
JEOTEKNİK

ARAZİ
MITTO GEOTECHNIC

Mitto Jeoteknik Departmanı, dinamik, 
hevesli ve saha deneyimi olan 
mühendislerden olușan uzman kadrosu 
ile, su yönetimi konusunda hızlı, doğru ve 
ekonomik çözümler sunar.

Mitto Geotechnics Department having 
an expert team of dynamic, enthusiastic 
and field experienced stuff provides fast, 
accurate and economical solutions to 
water management issues. 

Uzman jeoteknik-Arazi ekibimiz; ileri teknoloji 
saha ekipmanları, veri analizi kabiliyeti 
ve yeraltısuyu akımı ile kirletici tașınımı 
modelleri doğrultusunda, ișletmenizin 
karșılaștığı zorlukları așmanızı sağlar. 

Our team of geotechnics-land 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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MİTTO
İLETİȘİM
TASARIMI

MITTO
COMMUNICATION DESIGN

Mitto İletișim Tasarımı Departmanı, günümüz
dünyasında teknolojinin verdiği imkanları
kullanarak, drone çekimi, 360* VR video çekimi,
video sunum ve görselleștirme alanlarında
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Tanıtımın en etkili yollarından biri olan
havadan çekiminde kullanmakta olduğu
drone teknolojisi ve sunumlarda anlatımları
desteklemek amacıyla sanal gerçeklik
deneyimi sunarak müșterilere profesyonel
bir hizmet vermektedir.

Basılı ve yazılı iletișimin önüne geçen videoları
mühendislik disiplinlerini projelere özgü
hazırladıkları animasyonlar ile desteklemekte 
ve müșterilerin isteği doğrultusunda video 
sunum hazırlamaktadır.
Rapor ve sunumlarda olușturulan verileri
görsel açıdan zengin ve kaliteli bir șekilde
hazırlayıp, grafik çalıșmaları ile kolay ve rahat
algılanabilir bir çalıșma uygulanmaktadır.

Mitto Communication Design Department, 
present day opportunities given by technology 
in the world using, drone shooting, 360 * VR 
video shooting, in the areas of video 
presentation and visualization it continues its 
activities. One of the most effective ways of 
promotion using aerial footage
drone technology and presentations
in order to support virtual reality
offering customers professional experience
it provides a service of.

Videos that interfere with printed and written
communication engineering disciplines 
specific to projects support with animations
that they have prepared and video as 
customers ' request he prepares a presentation.
Data created in reports and presentations
visually rich and high quality
easy and convenient to prepare and work with 
graphics a perceptible study is 
being implemented.
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Çevreyi Bozan
Dengeyi Bozar

Those who disrupt the environment,
disrupt the balanceÇ
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Dünya standartlarında danıșmanlık hizmeti... World class consultancy...
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Mitto Çevre Birimi Hizmetleri ÇED Projeleri

Asit Kaya Drenajı ve Asit Maden 
Drenajı
Hidrojeokimyasal Modelleme
Atık Yönetim Planı
Pasa Yönetim Planı
Atık Barajı Uygulama Projesi
E-Çevre İzin
Çevre İzin Lisans Alma
Çevre Görevlisi
ÇED Süreci
PTD Süreci
ÇED Muafiyet
Toprak Kirliliği ve Noktasal 
Kaynaklı Kirlenmiș Sahalar
Yeraltı Suyu Akım Modellemesi
Hidrojeolojik Etüt Raporu
Maden Susuzlaștırma
Ocaklar İçin Yeraltı Suyu 
Çalıșmaları
Tașınım Modellemesi
Çevre Haritaları

ÇED Raporu, yalnızca T.C Çevre ve Șehircilik
Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesi almıș firmalar
tarafından hazırlanır ve bu raporda çevreye
yapılabilecek tüm yetkiler göz önünde
bulundurularak çevre kirlenmesine neden
olacak atık ve atıkların ne șekilde zararsız hale
getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemleri
içerir.

Bu yönetmeliğe tabi projeler için ‘’ Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu’’ kararı veya ‘’Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’’ kararı
alınmadıkça bu projelere hiçbir teșvik, onay, izin,
yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için
yatırıma bașlanamaz.

ÇED rapolarının ve Proje Tanıtım Dosyaları’nın
hazırlanması için, firmamıza, T.C Çevre ve
Șehircilik Bakanlığı tarafından ‘’ÇED Raporu
hazırlamaya yetkili’’ olduğunu belirtir ‘’YETERLİK
BELGESİ’’ verilmiștir.

Șirketimizin ana hizmet konuları arasında; Çevresel
Etki Değerlendirme, Proje Tanıtım Dosyaları,
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme, Kümülatif
Etki Deperlendirmesi, ÇED sonrası (inșaat ve
ișletme așamalarında) izleme, Çevre Yönetim
Planlarının Hazırlanması vb. yer almaktadır.

Mitto Environment
Department Services

EIA Project

Acid rock drainage and acid mine 
drainage
Hydrogeochemical Modeling
Waste Management Plan
Pasa Management Plan
Waste Dam Application Project
E-Environment Permit
Obtaining An Environmental Permit 
License
Environmental Officer
EIA process
PTD process
EIA exemption
Soil pollution and point-borne
Contaminated Sites
Groundwater Flow Modeling
Hydrogeological Study Report
Mineral Dewatering
Groundwater Studies For Quarries
Transport Modeling
Environmental Maps

EIA Project’s report can only be prepared 
by authorized companies have certificates
issued by Republic of Turkey Ministry of
Environment an
Urbanization and in consideration to all
impacts on the environment this report 
contains mitigation measures against 
wastes and scraps that may cause 
environmental pollution.

The projects subjected to the Regulation
cannot obtain any reinforcement, permits,
construction
or use licenses unless they obtain an
‘’Environmental Impact Assessment: 
Positive’’ or ‘’Environmental Impact 
Assessment  Not Required’’ Decision.

The Ministry of Environment and 
Urbanization granted Mitto with the 
‘’CERTICATE OF COMPETENCE’’ which 
authorizes us to prepare EIA Reports and 
Project Introduction Files.

Main fields of activity of our Company 
includes: EIA, Project Introduction Files, 
ESIA, Cumulative Impact Assessment, 
Post-EIA Monitoring (during construction 
and operation phases), preparation of 
Environmental Management Plans 
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Asit Kaya / Maden Drenajı

Bașta 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 olușan 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 olușumu 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 șevlerinde ve 
yeraltı ocak duvarlarında olușturduğu asit 
kaya drenajı ve metal liçi nedeniyle; yerüstü 
ve yeraltı suları olumsuz etkilenebilmekte, 
bu suların alıcı canlı ortamlarına ulașması 
ile yıllarca sürebilen çevresel ve sosyal 
sorunlar çıkabilmektedir. Bu nedenle, 
doğru bir karakterizasyon çalıșması ile 
Asit Kaya Drenajı tahmin programı 
olușturulmalı, yönetmelikler ve 
uluslararası standartlarda önlemler 
alınarak olumsuz çevresel etkiler bertaraf 
edilmelidir.

Doğru bir karakterizasyon ve Asit Kaya 
Drenajı yönetim planı için,

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

3D Geological Modelling with Drilling
Datasets specific for the site,
Sampling Study
Determination of Static Tests Samples
Determination of Laboratory and Field
Kinetic Tests Samples
Mass Balance Equations
Monitoring from Exploration to
Decommissioning Phases of Mine.
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Hidrojeolojik Modelleme

Hızla gelișmekte olan madencilik faaliyetleri
ve gelișen 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 
danıșmanlığı faaliyetlerinde, yönetmeliklere 
uygun ve ekonomik çalıșmayı ilke haline 
getirmiștir.

Projelerin durum ve risk 
değerlendirmelerinin yapılabilmesi için ve 
çevresel hedeflerin gerçekleștirilmesinde 
gerekli olan koșullar ve bu koșulların insan 
etkileriyle nasıl değiștiğini net bir șekilde 
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 sistemin su temini 
ve susuzlaștırma ișlemlerine göre
davranıșı ortaya konulabilmektedir.

MİTTO Danıșmanlık yeraltı suyu 
modellemesi projelerinde uzman 
hidrojeologlar ve akademisyenler ile 
çalıșır. Günün sunduğu lider
yazılım ve teknoloji altyapısını kullanır.

Tașınım Modellemesi

Tașınım modelleri, faaliyetler sonucu 
ortaya çıkmıș ya da çıkması muhtemel 
kirleticilerin yeraltı suyunda yaratacağı 
etkileri ortaya koyar. Buna ek olarak olușan 
etkilerin neler olduğunu ve kirleticinin 
ortamdan uzaklaștırma metotlarının test 
edilerek en doğru mühendislik 
uygulamasının seçimine yardımcı olur. 
MİTTO Danıșmanlık tașınım modelleri için 
kirletici analizi, laboratuvar analizleri ve 
saha testleri yaparak, gerçekçi ve çözüm 
odaklı yaklașım 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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Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirmesi (ÇSED)

Ülkemizde birçok yatırımcı finansal destek
amacıyla IFC, Avrupa Yatırım Bankası,
İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası
mali kurulușlardan 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 çalıșmalar yapmaktadır.
Planlanan projede temel çevresel verilerin
toplanmasından, uluslararası standartlarda
en iyi uygulamalar ile hava, su kaynakları,
toprak bileșenleri, biyoçeșitlilik, sosyoekonomik,
arazi kullanımı, kümülatif etkilere kadar
bütünleșik olarak değerlendirme yapılarak
raporlar hazırlanmaktadır.

Çevre Görevlisi Hizmeti

16/08/2011 tarihinde yayınlanan Çevre
Denetim Yönetmeliği’nce; “Çevre Görevlisi”
bulundurma ve “Çevre Görevlisi
Danıșmanlığı” hizmeti almak ilgili firmalarca
zorunludur.
Firmamız T.C. Çevre ve Șehircilik
Bakanlığı’nın düzenlemiș olduğu “Çevre
Görevlisi” eğitimlerine katılarak, yetki almıș
ve danıșmanlık hizmetlerine bașlamıștır.

Çevre Görevlisi Hizmetlerimiz

Çevre izin, lisans ve belgelerinin takibi
Çevre denetimlerinde denetçilere refakat
Resmi yazıșmalar ve periyodik
bilgilendirmeler
İç tetkik ve aylık değerlendirme
tutanakları hazırlanması
Beyan ve bildirimlerin yapılması
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

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

Enerji Endüstrisi
Madencilik ve Yapı Malzemeleri
Metal Endüstrisi
Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
Yüzey Kaplama Endüstrisi
Ağaç ve Kağıt Endüstrisi
Gıda Endüstrisi
Tarım ve Hayvancılık
Atık Yönetimi
Diğer Tesisler

Toprak Kirliliği ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiș Sahalar

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin
önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu 
veya olması muhtemel sahaları ve 
sektörleri tespit etmek, kirlenmiș 
toprakların ve sahaların temizlenmesi 
ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle uyumlu bir șekilde 
belirlemek amacıyla, 08.06.2010 tarih 
ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü 
ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiș Sahalara 
Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiștir.

Șirketimiz, kirlenmiș sahaların takibi ve
temizlenmesi konularında Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 
Kirlenmiș Sahalara Dair Yeterlilik 
Belgesine sahip sayılı
firmalar arasındadır.

“Takip Gerektiren Saha” veya “Temizleme
Gerektiren Sahalar” için T.C. Çevre ve
Șehircilik Bakanlığı tarafından yeterliliğe
sahip kurulușlar

The Activities and Facilities with
High Environmental
Impacts

Energy Industry
Mining and Construction Materials
Metal Industry
Chemistry and Petrochemical Industry
Surface Coatings Industry
Wood and Paper Industry
Nourishment Industry
Agriculture and Livestock
Waste Management
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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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,
kușaklama kanal güzergahlarının 
belirlenmesi ve ortaya çıkabilecek atık 
ile ilgili analizler yapılmaktadır. Mevcut 
atığın belirlenmesi ve yer seçimlerinin 
ardından uygulama projeleri
hazırlanma așamasına geçilmektedir. Atık
depolama tesisleri uygulama projelerinde,
arazi topografyasına en uygun tasarımın
yapılması ve inșaat kapsamında șev 
stabilite ve sismotektonik analizlerin 
yapılması, mevcut maden ocağının 
atık barajı haline getirilmesi,
mevcut gövde yükseltme çalıșmaları ve
uygulama projeleri kapsamında maliyet 
ve iș termin planlarının hazırlanması 
gerekmektedir. Uygulama projelerinde 
risk değerlendirmesi önemli bir husus 
olup; mevcut atık ve inșaat faaliyetleri 
sırasında olușacak risklerin ortadan 
kaldırılması için liç alanları, pasa alanları 
ve ocak alanlarında kapatma faaliyetlerinin 
yapılması gerekmektedir. Mitto 
Danıșmanlık uygulama projelerinin 
yanısıra kapatma projeleri de yaparak 
madencilik faaliyetlerinin doğaya ve
insan yașamına zararlarının en aza 
indirilmesi için projeler de 
hazırlamaktadır. Yapılan kapatma 
planlarında üst örtü sızdırmazlık sistemi 
uygun kil ve geçirimsiz jeomembranlar 
ile atık türlerine göre değișiklikler arz 
ederek yapılmaktadır.

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.
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Lapseki Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalıșması
Lapseki Project Environmental and Social Impact Assessment Study

Mitto, Çanakkale-Lapseki mevkii dahilinde 
planlanan Altın-Gümüș Madeni ve Zenginleștirme 
Tesisi projesi kapsamında çevresel ve sosyal 
etkilerin değerlendirmesi ve gerekli izinlerin alınma 
süreçlerini yürütmüștür.

Mitto, has successfully executed environmental and
social impact assessment and permit obtaining
processes of the gold-silver mine and enrichment
project located in Lapseki/Canakkale.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Tümad Madencilik A.Ș.
: Çanakkale-Lapseki
: Çevresel Veri Toplama Çalıșması
  ÇED Süreci
  Diğer İzin Süreçleri

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Tumad Mining Inc.
: Canakkale-Lapseki
: Environmental Data Collection Study
  EIA Process
  Other Permits

ETİ Bakır A.Ș. Halıköy İșletmesi Atık Depolama Alanı Tasarımı, ÇED Süreci ve Uygulama Projesi
Tails Storage Area Design, EIA Process and Implementation project of ETİ Bakır Inc. Halıköy Management

Mitto, İzmir-Beydağ mevkiinde planlanan Halıköy
ișletmesi flotasyon atıkların depolama tesisi 
tasarımı, ÇED süreci ve Uygulama Projesi 
çalıșmalarını yapılmıștır.

Mitto, designed the tails of Halıköy Plant in İzmir 
Beydağ and executed all necessary EIA process 
and Implementation Project Works.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: ETİ Bakır A.Ș.
: İzmir-Beydağ
: ÇED Süreci
  Atık Depolama Alanı Tasarımı
  Uygulama Projesi

Project Profile

Client
Location
Project Works

: ETİ Bakir Inc.
: İzmir- Beydag
: EIA Process
  Tails Storage Site Design
  Implementation Project Design

ETİ Bakır A.Ș. Samsun İșletmesi Atık Depolama Alanı Tasarımı ve Uygulama Projesi
Tails Storage Area Design and Implementation project of ETİ Bakır Inc. Samsun Plant

Mitto, Samsun-Tekkeköy mevkiinde ișletilen 
flotasyon tesisi atıklarının depolanması amacıyla 
kurulacak atık depolama tesisi tasarımı ve 
Uygulama Projesi çalıșmaları yapılmıștır.

Mitto, designed the tails storage plant and 
Implementation Project in Samsun Tekkeko.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: ETİ Bakır A.Ș.
: Samsun - Tekkeköy
: Atık Depolama Alanı Tasarımı 
  Uygulama Projesi

Project Profile

Client
Location
Project Works

: ETİ Bakir Inc.
: Samsun-Tekkeköy
: Tails Storage Site Design
  Implementation Project

Ordu Giresun Havalimanı Projesi ÇED Süreci
EIA Process of Ordu-Giresun Airport Project

Mitto, Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
ișletilen Ordu Giresun Havalimanı kapasite artıșı 
projesi ve proje kapsamında gerekli hammadde 
ocaklarının izinlerini yürütmüștür.

In the scope of Ordu Giresun Airport capacity 
increasing Project which is operated by ministry 
of transport infrastructure, Affairs and 
Communication, the needed raw material mine
permits were carried out by Mitto.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı
: Ordu-Giresun
: ÇED Süreci
  İzin Süreçleri

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Ministry of transport and infrastructure
: Ordu-Giresun
: Environmental Impact Assessment
 Process Permits
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Sürdürülebilir
Kalkınma

Madenle Bașlar
Sustainable development starts with mining.
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Yetkilendirilmiș Maden
Danıșmanlığı

18.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6592
sayılı Maden Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değișiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’da Yetkilendirilmiș Tüzel 
Kișiler; Genel Müdürlükçe 
yetkilendirilen, bu Kanun 
kapsamında Genel Müdürlüğe 
verilmesi gereken rapor, proje ve 
her türlü teknik belgeyi hazırlamaya 
yetkili, șirket hisselerinin yarısından 
fazlasının sahibinin mühendis 
olduğu ya da bünyesinde nitelik 
ve nicelikleri yönetmelikle 
belirlenen mühendisler çalıștıran 
maden arama ruhsat sahibi veya 
ișletmesi olan tüzel kișiler.

Mitto Maden ve İzinler Departmanı, dünya 
standartlarında danıșmanlık hizmeti vermektedir. 
Madencilik faaliyetleriniz için ruhsatlandırma 
așamasından itibaren; arama, ișletme ve ișletme sonrası 
dönemlerde gereken tüm çalıșmaların planlanması,
bu çalıșmalar doğrultusunda gerekli resmi izinlerin
alınması ve saha analizi (jeoteknik, jeofizik, sondaj,
3B modelleme ile rezerv ve değer tespiti) çalıșmalarıü
sonucunda, yatırımınızın uygulanabilirliğini ve 
ekonomikliğini tespite yönelik analizlerde size hizmet 
vermektedir.

Bahsi geçen Yönetmelik ile Maden 
İșleri Genel Müdürlüğü’ne verilmesi 
gereken rapor, proje ve her türlü 
teknik belgenin bu tüzel kișilikler 
tarafından yapılması zorunlu hale 
getirilmiș ve her ruhsat sahibinin 
tüzel kișilikler ile sözleșme yapması 
veya yetkilendirilmiș tüzel kișilikler 
kurması zorunlu hale getirilmiștir.

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

Mitto Mine and Permits 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.

Authorized Mining 
Consultancy

The “Law 6592 Amending the 
Mining Law and Certain Other Laws” 
which entered force as published in 
theOfficial 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 s
ubmitted to General Directorate within the 
scope of this Code”.
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HİZMETLER SERVICES

Arama

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

Fizibilite

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

İzinler ve Diğer Hizmetler

Müracaat ve Ruhsatlandırma
Arama Projeleri
Arama Faaliyet ve Kaynak Raporları
İșletme Projelerinin Hazırlanması
Orman ve Diğer Mülkiyet İzinlerinin Alınması
İșyeri Açma ve Çalıșma İzinleri
Patlayıcı Madde İzinleri
Yıllık İșletme Faaliyet ve Satıș Bilgi 
Formlarının Hazırlanması

Exploration

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

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

Permissions and Other Services
Application & Licensing
Exploration Project
Exploration Operation and Resource 
Reports Preparing Operation Projects
Obtaining Forestry and Other Property 
Permits
Business Permits and Operation Licenses
Permits for Explosives
Preparation of Annual Operation Activities 
and Sales Information Forms
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3B Modelleme ile Maden Rezerv
ve Kaynak Hesapları

Mine Reserve and Resource
Estimation with 3D Modelling Studies

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

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

Mitto Maden ve İzinler Departmanı, ekip 
çalıșmasıyla, alanında uzman kadrosuyla 
ve bilimsel araștırma yürüten araștırmacıların 
katkıları ile, teorik ve uygulamalı 
çalıșmalarıyla modellemeyi ileri düzeye 
ulaștırabilmektedir.

The expertise service offered by Mitto Mine
and Permits 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:

Creating stratigraphic, topographic and
analysis database from drilling data.
Composite well and bench calculations.
Drawing 2D well logs and 3D group well log
sections.
Preparing iso-contours, iso-thickness and
iso-grade maps.
3D surface modelling for topography, ore
ceiling and base level.
Parallel sectioning from 3D surfaces.
3D ore modelling.
Detailed site calculations for mines and pits
Open pit design
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 Mine and Permits Department, is able to 
carry out advanced theoretical and practical 
studies for modelling.
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Kapsam Çalıșması

Bu așamada genellikle ön sondaj 
numunelerine, maden alanındaki 
tecrübelere ve bilgiye dayalı varsayımlar 
ile cevher modeli tahmini
yapılır ve bu cevher modeline göre ön
piyasa araștırması yapılarak finansal 
açıdan madenin uygun olup olmadığına 
karar verilir. Ön Fizibilite Çalıșması
Bu așamada cevher rezervinin maksimum
%30 hata payı içerecek șekilde belirlenmiș
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 Çalıșması
Bu așamada proje içerisinde bulunan 
temel bașlıklar șunlardır;
Cevher rezervinin detaylı olarak
belirlenmesi
Cevherin 3B (boyutlu) olarak
modellenmesi
Maden ve cevher ișleme tesisinin detaylı
olarak tasarlanması
Detaylı bir cevher ișleme tesisi akım
șemasının olușturulması
Alt yapı tesislerinin olușturulması
Çıkarılacak olan cevherin verimliliğinin
belirlenmesi
Detaylı yatırım ve üretim maliyeti hesabı
Proje ekonomi modeli olușturulması
Yapılan çalıșmalarda hata payı çok 
düșüktür ve projenin kesin olarak 
yapılabilirliğine karar verilir. Projenin net 
kâr marjı ±%20 hata oranıyla 
hesaplanabilir. Yapılacak olan çalıșmalar 
sonucunda; mevcut durumlar göz önünde 
bulundurularak sunulacak olan fizibilite 
raporları ile ișletmelerin iyi bir bașlangıç 
yapmasını ve en yüksek oranda verimlilikte 
çalıșmasını müșterilerimize 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:
Detailed calculation of ore body
3-dimensional modelling of ore body
Detailed design of mine and ore
processing facilities
Preparation of detailed flow chart for
mineral processing plant
Infrastructure design
Determination the mineral yield.
Detailed financial assessment for
investment and production stage
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

Fizibilite

Fizibilite çalıșmaları, bir plan veya projenin
yapılabilirliğini ve ne kadar gerçekçi
olduğunu araștırmaya yönelik yapılan
çalıșmalardır. Bu çalıșmalar sayesinde
aklınıza gelebilecek proje veya planın
geçerliliğine yönelik bütün sorular
cevaplanmıș olmaktadır. Diğer bir deyișle;
yatırım kararı alınacak hemen her yerde
veya gelecekte kazanç elde edilecek bir ișe
girișildiğinde, yatırımla elde edilecek kâr
ornının kıyaslanmasında ihtiyaç duyulur.
Ayrıca, projenin yatırıma değer olmasına
karar vermek için bütün hususların
değerlendirilmesinde kullanılır. Fizibilite
çalıșmaları, yatırım öncesi önemli olduğu
kadar, yatırım yapıldıktan sonra ișletme
süresince verimliliği yüksek seviyede tutmak
için de önemli ve gereklidir.
Maksimum kâr eldesine yönelik çalıșmalar,
kar risk oranının optimum seviyeye
getirilmesi ve üretim yöntemi tercihine kadar
birçok alanda çalıșmalar yapılmaktadır.
Maden sektöründe yapılan fizibilite çalıșmaları
genellikle daha kapsamlı olmasından
dolayı birkaç așamadan olușmaktadır. Bu
așamalar; kapsamlaștırma (scope), ön
fizibilite ve detay fizibilite olmak üzere üç
bașlıktan olușmaktadır.

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.
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Șavșat - Dereiçi Projesi Pb-Zn-Cu Kaynak Tahmini ve Proje Kapsam Çalıșması
Șavșat-Dereiçi Pb-Zn-Cu- Resource Estimation and Scoping Works

Mitto, Șavșat-Dereiçi mevkii dahilinde bulunan 
Pb-Zn-Cu potansiyelinin ortaya konması amacı 
ile cevher modeli ve kaynak tespit çalıșmalarını 
yürütmüștür. Olușturulan kaynak modeli ile 
proje kapsamı belirleme çalıșması yapılmıștır.

Mitto, undertook the studies for ore modeling 
and reserve determination to evaluate the 
Pb-Zn-Cu potential at the Savsat-Dereici 
locality. By means of resource model created,
the scope of project was determined.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Harput Holding
: Artvin - Dereiçi
: Kapsam Belirleme
  Kaynak Rezerv Tespiti

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Harput Company
: Artvin - Dereiçi
: Scoping
  Determination of Reserve

Elbistan-Maraba Projesi Linyit Kaynak Tahmini ve Proje Kapsam Çalıșması
Elbistan-Maraba Lignite Resource Estimation and Scoping Works

Mitto, İzmir-Beydağ mevkiinde planlanan Halıköy
ișletmesi flotasyon atıkların depolama tesisi 
tasarımı, ÇED süreci ve Uygulama Projesi 
çalıșmalarını yapılmıștır.

Mitto, undertook studies for ore modeling 
and reserve determination to evaluate the 
coal potential at the Elbistan-Maraba region.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Güzel Mermer A.Ș.
: Kahramanmaraș
: Kaynak Rezerv Tespiti
  Kapsam

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Güzel Mermer Inc.
: Kahramanmaraș
: Resource Reserve Determination
  Scoping

Ordu-Çamaș, Pb-Zn-Cu Kaynak Tahmini ve Kapsam Çalıșması
Ordu-Çamaș Pb-Zn-Cu Resource Estimation and Scoping Works

Mitto, Ordu - Çamaș mevkii dahilinde bulunan 
Pb-Zn-Cu potansiyelinin ortaya konması amacı 
ile cevher modeli ve kaynak tespit çalıșmalarını 
yürütmüștür. Olușturulan kaynak modeli ile 
proje kapsamı belirleme çalıșması yapılmıștır.

Mitto, undertook studies for ore modeling and 
reserve determination to evaluate the Pb-Zn-Cu 
potential at the Ordu - Çamaș region. By means 
of resource model created, the scope of project 
was determined.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Harput Holding
: Ordu-Çamaș
: Kapsam Belirleme 
  Kaynak Rezerv Tespiti

Project Profile

Client
Location
Project Works

: ETİ Bakir Inc.
: Samsun-Tekkeköy
: Tails Storage Site Design
  Implementation Project

Artvin-Murgul Projesi Cu-Zn-Au-Ag ve Pirit Açık ve Yeraltı İșletme Projesi
Artvin-Murgul Cu-Zn-Au-Ag and Pyrite Open Pit and Underground Operation Project

Mitto, Ulaștırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
ișletilen Ordu Giresun Havalimanı kapasite artıșı 
projesi ve proje kapsamında gerekli hammadde 
ocaklarının izinlerini yürütmüștür.

For a project operating from year 1935 at the 
Murgul Damar locality. Mitto prepared projects 
to extend the mine exploration licenses and 
permits.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Eti Bakır A.Ș.
: Artvin - Damar
: Havalandırma Projesi
  İșletme Projesi
  Stabilize Deneyleri

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Eti Bakır Inc.
: Artvin - Dereiçi
: Operation Project
 Stability Experiments



Su Kaynaklarının
Yönetimi Hidrojeolojik

Etüt Çalıșmalarıyla
Bașlar

The management of water resources begins
with hydrogeological studies.
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Hidrojeolojik Etüt Raporu
Kirletici ve Güvenlik Açığı Raporları
Kaynak Suyu Çalıșmaları
Hidrojeolojik Modelleme
Tașınım Modellemesi
Maden Sahaları için Su Temin Çalıșmaları
Gözlem ve Üretim Kuyu Tasarımları
Akifer Testleri (Pompa Testi ve Slug Test)

Hidrojeolojik Etüt Raporu

Hidrolojik-Hidrojeolojik etüt çalıșmaları,
kaynak geliștirme ve ıslahı çalıșmaları, 
yeraltı suyu planlaması (yer altı su 
seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, 
akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı 
suyunun akım debileri ve yönü) ve yönetimi 
ile bu çalıșmalara ait olușturulan modeller, 
hidrojeolojik haritalar ve raporlar, 
uluslararası standartlarda 
hazırlanmaktadır.

Hydrogeological Survey Report
Pollutants and Vulnerability Reports
Spring Water Studies
Hydrogeological Modelling
Transportation Modelling
Water Supply Studies for Mine Sites
Monitoring and Production Well Designs
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 karșı korunması, risk 
analizlerinin belirlenerek yerinde 
iyileștirmelerin gerçekleștirilmesi, debi 
tahmin çalıșmalarının hesaplanarak
sürdürülebilir miktarlarının raporlaması
yapılmaktadır.

Su İzleme Çalıșmaları

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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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 çalıșmasının amacı; faaliyet 
öncesi referans niteliğinde su kalitesinin 
belirlenip, faaliyet sırasında olușabilecek 
kalite değișimlerinin takibi ve 
gerektiğinde müdahalenin 
edilebilmesidir.

Bu çalıșma Bakanlıklar ve bağlı kurumlar
tarafından istenilen esaslara bağlı olarak
gerçekleștirilir.

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

Mitto Danıșmanlık olarak arazi 
çalıșmalarından bașlayarak 
(detay yapısal unsurların ortaya konması 
hat etüt çalıșmaları süreksizlik tayinleri) 
sondaj çalıșmalarının 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 çalıșma 
yürütmektedir. Elde edilen veriler ve 
puanlarla birlikte deterministik ve 
problastik yaklașımlar ile yer ivmesinide 
gerçek aktif özellikleri göz önüne alarak 
dünya standartlarına uygun bir șekilde 
ileri teknoloji yazılımlar ile 2D, 3D 
modellemekte ve olușabilecek senaryalar 
üzerinde testlerler yaparak faaliyetlere 
yön verilmesi husunda bilimsel çözümler 
sunmaktadır.

Jeoteknik Etüt Çalıșmaları

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

Jeoteknik etüt; bașlıca șev kazıları, baraj, 
yeraltı ve yerüstü madencilik uygulamaları, 
atık depolama, yığın liçi, pasa depolama, 
enkapsilasyon gibi dinamik koșullar 
altındaki 
zemin ve topoğrafyanın doğal davranıșları 
ve 
bu davranıșlar sonucu olușabilecek 
problemlerin çözümünde vazgeçilmez
bir çalıșmadır.

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

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

JEOTEKNİK-ARAZİ / GEOTECHNICAL-LAND 24



İvrindi Altın-Gümüș Madeni ve Zenginleștirme Tesisi Hidrojeolojik Etüt Raporu
İvrindi Gold-Silver Mine and Enrichment Plant Hydrogeological Investigation Report

Mitto tarafından, çalıșma alanının fiziksel, kimyasal, 
hidrolojik, hidrojeolojik parametreleri belirlenmiș 
ve bașlangıç karakterizasyonu ortaya konulmuștur.

Physical, chemical, hydrological and 
Hydrogeological characteristics of the study area 
were determined and initial characterization was 
conducted by Mitto initial characterization was 
determined by Mitto.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Tümad Madencilik A.Ș.
: Balıkesir - İvrindi
: Hidrojeolojik Özelliklerin 
  Belirlenmesi,
  3B Numerik Model Kurulumu,

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Tumad Mining Inc.
: Balıkesir - İvrindi
: Determination of Hydrogeological
  Characteristics
  3D Numerical Model Setup, 

Lapseki Projesi Kușaklama-Bypass Kanalı Tasarım Planlama Raporu
Lapseki Project Diversion-Bypass Channel Design Planning Report

Mitto tarafından proje kapsamında; inșa 
edilmesi planlanan kușaklama kanalları 
tasarımı içermektedir. Kușaklama kanalları
tașkın debilerine uygun șekilde dizayn edilmiștir.

Within the scope of the project, Mitto designed 
the zoning channels to be built. Diversion 
channels have been designed
in accordance with the flood flow rates.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Tümad Madencilik A.Ș.
: Çanakkale - Lapseki
: Kușaklama Kanalı Dizaynı,
  Mockus, Hidrolik Hesaplama,

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Tumad Mining Inc.
: Canakkale - Lapseki
: Diversion Channel Design
  Mockus, Hydraulic Calculation,

Șavșat-Dereiçi Projesi Su Kalitesi İzleme Raporu
Savsat-Dereici Project Water Quality Monitoring Report

Mitto tarafından yapılan, rutin yapılan örneklemeler 
ilgili yönetmeliklere ve hidrojeokimyasal değerlere 
göre incelenmiștir. Suların birbirleriyle olan ilișkisi 
ortaya çıkartılmıștır.

Routine samples were taken, investigated according
to the relevant regulations and hydrogeochemical 
values by Mitto. The correlation between these 
waters were also determined.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Harput Holding
: Artvin - Șavșat
: Su İzleme, Kalite Örneklemesi,
  Hidrojeokimyasal Değerlendirme,

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Harput Company
: Artvin - Savsat
: Water Monitoring, Quality Sampling,
  Hydrogeochemical Assessment,

Küre-Bakibaba Projesi Asit Kaya Drenajı ve Jeokimyasal Karakterizasyon Raporu
Küre-Bakibaba Project Acid Rock Drainage and Geochemical Characterization Report

Mitto tarafından, yeraltı ocağı pasa malzemeleri ile 
yeraltı ocağına gönderilen geri dolgu malzemesinin 
jeokimyasal özellikleri belirlenmiștir. Statik ve 
kinetik testler gerçekleștirilmiștir.

Mitto determined the geochemical characteristics 
of the underground waste materials and bacfill 
material for underground mining. Static and kinetic 
tests were performed.

Proje Bilgileri

Müșteri
Yeri
Proje Konuları

: Eti Bakır A.Ș.
: Kastamonu - Küre
: Asit Kaya Drenajı,
 Geri Dolgu Malzemesi,
 Jeokimyasal Modelleme,

Project Profile

Client
Location
Project Works

: Eti Bakır Inc.
: Kastamonu - Küre
: Acid Rock Drainage,
 Backfill Material,
 Geochemical Modeling,
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İLETİȘİM TASARIMI

The management of water resources begins
with hydrogeological studies.
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İletișimin Gücü
Teknoloji ve Tasarımla

Artar
The power of communication increases with

technology and design
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Havadan Çekim

Tanıtımın en etkili yollarından biri olan 
havadan video ve fotoğraf çekiminde 
kullanmakta olduğumuz Drone 
teknolojisini, yetkin ve deneyimli 
çalıșanlarımızla müșterilerimizin istek ve 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
profesyonel çözümlerle sunuyoruz.

Aerial Shoot

We present the Drone technology, which we 
use in aerial video and photography, which is 
one of the most effective ways of promotion, 
with professional solutions by taking into 
account the requests and requirements of our 
customers with our competent and experienced 
employees.
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360 VR VIDEO SHOOTING

We provide 360 ° shooting service to our 
valued customers, with the cameras and 
equipment we use in industrial areas to 
support the narration of our presentations. 
We present the projects with virtual reality 
experience by using our 4K resolution shots 
together with 4K-supported special imaging 
systems.

360 VR VİDEO ÇEKİMİ

Sunumlarımızın anlatımlarını desteklemek 
amacıyla endüstriyel alanlarda kullanmakta 
olduğumuz kamera ve ekipmanlarla, siz 
değerli müșterilerimize 360° çekim hizmeti 
veriyoruz. 4K çözünürlükte yapmıș 
olduğumuz çekimlerimizi yine 4K destekli 
özel görüntüleme sistemleri ile beraber 
kullanarak projeleri sanal gerçeklik deneyimi 
ile anlatıyoruz. 
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VİDEO SUNUM

Video içerik çağımızın en önemli ve en 
etkili anlatım yönetimi olarak herkes 
tarafından tercih edilip kullanılmaktadır. 
Basılı ve yazılı iletișimin önüne geçen 
videoların önemini bilerek mühendislik 
disiplinlerini projelere özgü hazırlamıș 
olduğumuz animasyonlar ile destekleyerek 
müșterilerimizin iletișim stratejisini 
belirlemesine katkı sağlıyoruz.

VIDEO PRESENTATION

Video content is preferred and used by 
everyone as the most important and 
effective narration management of our age. 
Knowing the importance of videos that 
overcome printed and written communication, 
we support the engineering disciplines with 
the animations we have prepared for projects 
and contribute to our customers’ 
communication strategy.
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GÖRSELLEȘTİRME

Raporlarımız ve sunumlarımız için 
olușturduğumuz verilerimizi görsel 
açıdan zengin, kaliteli bir șekilde 
hazırlayıp düzenliyor, anlatımlarımızın 
uluslararası standartlarda yapılmasını 
sağlıyoruz. Projelerimiz de özgün içerikler 
tasarlayıp değer katmak amacıyla 
görselleștirme faaliyetlerini tüm 
çalıșmalarımız da uyguluyor, Mitto olarak 
fark yaratmayı bașarıyoruz.  

VISUALIZATION

We prepare and organize the data we have 
created for our reports and presentations in 
a visually rich and high quality manner and 
we ensure that our narrations are made at 
international standards. As Mitto, we 
manage to make a difference in our projects, 
as we implement visualization activities in 
all our works in order to design original 
content and add value.
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TUĞ-TAȘ LTD. ȘTİ
SEZGİ DANIȘMANLIK MADEN

KENZ MADENCİLİK

ADALILAR MADENCİLİK

AYDINOĞLU MADENCİLİK

IBERDROLA ENERJİ

HATTON GRUP
KALAYCI YAPI MLZ.

LİMAS LİMAN İȘLETMELERİ

MADSAS A.Ș.

NORM AMBALAJ

ORAKA MAD.

SUR YAPI

İGA KONSORSİYUM
MAKYOL İNȘAAT

TÜMAD MADEN A.Ș.
TUNA MADENCİLİK

CAN-TAȘ LTD. ȘTİ
TCDD (YTH)

CCO MADENCİLİK

MGS PROJE

KALEMADEN

KOLİN A.Ș.

ALACER GOLD

SAKARYA ENERJİ
ETİ BAKIR A.Ș.

KÜKİRTTAS MADEN A.Ș.

TWF

TC KARAYOLLARI
ALTINTEPE MADENCİLİK

GFD MADENCİLİK LTD. ȘTİ

GÖRELE HAZIR BETON A.Ș.

ULAȘTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

ARTMİN MADENCİLİK

EBX MAD. SAN. A.Ș.

UNİVERSAL
GRANİT A.Ș.

ESAN ECZACIBAȘI

MAGNİFİN

TAȘ ZEMİN

TECKMURATDERE MADENCİLİK
ÖZDOĞU

ASLAR BETONETİ SODA

TRUVA BAKIR

BAHAR MADENCİLİK

TÜRKERLER İNȘAAT A.Ș.

CENGİZ-İÇTAȘ ADİ ORTAKLIĞI

DLH İNȘAAT GENEL MÜD.

VALUPA MAD. LTD. ȘTİ

GÜMÜȘTAȘ

SELİM USTA YAPI

POLİMETAL
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 F: +90 (312) 222 11 53 T: +90 (312) 222 18 28 / +90 (312) 222 28 79

İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi 611 Sokak No:7 06550 Çankaya / ANKARA

M: info@mitto.com.tr W: www.mitto.com.tr
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