
SOSYAL PERFORMANS  
POLİT İKASI
Şirketimiz,  Sürdürülebilirlik Çerçevemizde ifade edildiği gibi, sürdürülebilirliği faaliyetlerine her 
şeyiyle dahil etmeyi taahhüt eder. Yerel ekonomileri büyütmek ve kalıcı fırsatlar sunmak için karşılıklı 
saygı çerçevesinde faaliyet bölgelerimizin yakınlarında yaşayan insanlarla birlikte çalışmaya 
kararlıyız. 

Amaç
Bu politikanın amacı, Tüprag'ın sosyal performans taahhütlerini; Şirketin, çalışanlarımızdan ve alt yüklenicilerimizden beklentilerini ve 
Sürdürülebilirlik Çerçevemizi desteklemek için faaliyetlerimizden etkilenen paydaşlarla ilişki kurma taahhüdümüzü ifade etmektir.

Kapsam
Sosyal Performans Politikası ve yönetim yaklaşımımız aşağıdaki uluslararası çerçeveler tarafından şekillendirilmiştir: 

•  Dünya Altın Konseyi Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri

• Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi

• Uluslararası Finans Kurumu Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Gayri İhtiyari Yerleştirme

Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”), tüm operasyonlarda tutarlı uygulama ve uyumu sağlamak için söz konusu çerçevelerle 
uyumlu şekilde şirket çapında sürdürülebilirlik gereksinimlerini belirler. Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin bu Sosyal Performans Politikasına 
ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir. 

Tüprag şunları taahhüt eder: 

1. Potansiyel ve mevcut olumsuz sosyal etkileri belirlemek,  
değerlendirmek, önceliklendirmek ve önlemek veya azaltmak için  
sistemleri korumak ve düzenli olarak durum tespiti, risk ve etki  
değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirmelerimizi periyodik olarak  
güncellemek ve etkilenen yöre insanı için erişilebilir hale getirmek.

2. Paydaşların çıkarlarını ve endişelerini anlamak ve bu bilgileri, büyük  
ölçüde desteklerini elde etmek ve sürdürmek ve sürekli iyileştirme  
fırsatlarını belirlemek amacıyla iş yapma biçimimize entegre etmek  
amacıyla paydaşlarla düzenli olarak ve iyi niyetle etkileşim kurmak.

3. Kanaat önderleri dahil olmak üzere yöre insanıyla kültürel olarak  
uygun bir şekilde etkileşim kurmak ve kadınlar, çocuklar ve diğer  
potansiyel olarak savunmasız veya marjinal gruplar üzerindeki  
olumsuz etkilere karşı hassas bir yaklaşım sergilemek. Bu grupları 
ve onlara ilişkin unsurları, iş yapış şeklimize dahil etmeye çalışmak.

4. Faaliyetlerimizle ilgili görüş ve şikayetlerin, paydaşlarımız tarafından  
dile getirilebileceği ve ayrımcılık veya misilleme riski olmadan  
çözülebileceği adil, erişilebilir, etkili ve pratik mekanizmalar  
oluşturmak.

5. Madencilik faaliyetleri sebebiyle yöre insanının yer  değiştirme 
durumundan kaçınılmasının mümkün olduğu yerlerde,  nüfus 
hareketliliğinin etkilerini yönetebilmek için yerel otoriteler
ve kanaat liderleriyle birlikte çalışmak. Bu durumun kaçınılmaz 
olduğu yerlerde, faaliyetlerimizden etkilenen toplulukların  görüşüne 
başvurarak ulusal düzenlemelerle ve sektördeki en iyi uygulamalarla 
orantılı olarak adil ve uygun  çözümler sunmak.

6. Kültürel mirasları, proje faaliyetlerimizin potansiyel etkilerinden
koruyabilmek adına, herhangi bir saha çalışması dahil olmak üzere
faaliyetlerimiz sırasında tesadüfi olarak bulunan nesnelere ilişkin, etki
değerlendirmeleri yapılması ve izlenmelerinin sağlanması ile bulunan
nesnelerin olumsuz etkilere maruz kalmalarını önlemek.

7. Faaliyetlerimizle ilişkili olarak topluluklara danışılmasını ve iş, eğitim,
satın alma ve sözleşme olanaklarına eşit erişim de dahil olmak
üzere, mevcudiyetimizden yararlanmaları adına uygun fırsatlar
sunulmasını sağlamak.

8. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil
olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası öncelikleri desteklemek
için mümkünse yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve yerel
yönetimlerle istişare ederek topluluk yatırımları sağlamak.





Temel Sosyal Performans Parametreleri

Faaliyette bulunduğumuz bölgede yaşayan topluluklar için madenin olumlu faydalarını en üst düzeye
çıkarmayı amaçlamaktayız.
Bu amaç doğrultusunda yerel istihdam, yerel satın alma, paydaş katılımı, topluluk şikayetleri, topluluk
yatırımları konularında 2022 yılı performans parametreleri aşağıda sunulmaktadır.



1. Tüprag Efemçukuru Altın Madeni, maden ömrü boyunca yöre halkından çalışanların toplam işgücü
içindeki payını %50’nin üzerinde tutulmasını hedeflemektedir. 2022 yılı sonu itibariyle, yöreden
istihdam edilen Maden personeli toplam 285 kişidir. Yöreden istihdam edilen çalışan sayısı toplam iş
gücünün % 59’unu oluşturmaktadır. Eğer mavi yakayı kendi arasında değerlendirirsek bu oran %
70’e çıkmaktadır.

2. Mal ve Hizmetlerin 2022 yılında % 5,3’ü yerel tedarikçilerden satın alınmıştır. Yerel"i, sahalarımızın
komşu köylerinde ve topluluklarında bulunan yüklenicilerden ve tedarikçilerden tedarik olarak
tanımlıyoruz.
Mal ve Hizmetlerin 2022 yılında % 96,45’i ülke içi tedarikçilerden satın alınmıştır. Para ülke içinde
harcanırsa (şirket çok uluslu olsa bile), bunu ülke içi veya yurtiçi harcama olarak sınıflandırırız.

3. 2022 yılında gerçekleştirilen topluluk yatırımları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

2022 Yılı Topluluk Yatırımları Yatırım Bedeli
         (TL)

Efemçukuru İlkokulu bahçesi sosyal alanlarının tadilatı ve çevre düzenlemesi.
Okul binalarının iç ve dış mekan tadilatı, okul dersliklerinin yenilenmesi (öğrenci
sıraları, gardıroplar, kitaplıklar, öğretmen masaları, panoların yenilenmesi).

511,125.00

Efemçukuru, Kavacık ve Çatalca köylerinde ikamet eden ve taşımalı eğitim
kapsamında bulunmayan lise düzeyindeki öğrencilerin ilçe merkezlerinde bulunan
okullarına (Menderes, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe) servis hizmeti sağlanması.

527,188.00

Madenin etki alanında bulunan civar köylerde yaşayan hassas (ihtiyaç sahibi)
kişilere Ramazan ayında gıda kolisi dağıtılması.

128,182.80

Seferihisar İlçesi Gödence Köyü Cami Minaresi'nin tadilatının yapılması. 52,000.00

Menderes İlçesi'nde ikamet eden bedensel engelli ihtiyaç sahibi kişilere tekerlekli
sandalye bağışlanması.

25,700.00

Seferihisar İlçesi, Ulamış Köyü Ortaokulu'na 1 adet fotokopi makinası
bağışlanması.

21,610.17

Menderes İlçesi, Çatalca Köyü Sulama Kooperatifi'ne bağlı göletin sulama
hattındaki arızaların giderilmesi kapsamında iş makinası çalışması yaptırılması.

17,500.00

Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde mamografi cihazının konulacağı odanın
(ünitenin) dışarıya radyasyon vermemesini sağlamak için duvarlarının kurşunla
kaplanması işinin yapılması.

170,000.00

Karabağlar İlçesi, Kavacık Köyü Köy Cami tadilatının yapılması. 15,000.00

Tüprag tarafından daha önce yaptırılan ve Çamtepe Köyü'nde düğün
organizasyonlarında hizmet veren aşevinin iç ve dış cephe boyası;  otobüs
bekleme durağı duvarlarının ve köyün üzüm alım alanının boyanması işlerinin
yaptırılması.

29,813.20

Efemçukuru Köyü'nde düzenlenen etkinlik, toplantı, düğün ve diğer toplu
törenlerde kullanılmak üzere 150 adet plastik sandalye ve 20 adet açılır kapanır
masa ihtiyacının karşılanması.

33,450.00

S.S. Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üzüm işletme
atölyesinde kullanılmak üzere yaş üzümlerin uzun ömürlü muhafaza edilmesini
sağlayan Pet/pe Fermuarlı Şeffaf Poşet alımının yapılması.

57,096.48



Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi 200,000.00

Menderes İlçesi, Çatalca İlkokulu'nun iç cephesinin boyanması ve binanın
zemininin onarılması, Çatalca Köyü muhtarlık binasının dış cephesinin boyanması
işlerinin yaptırılması.

18,000.00

2022/2023 eğitim öğretim yılı başında Efemçukuru Köyü'nde ikamet eden
anaokulu, ilköğretim ve lise düzeyindeki  öğrencilerinin okul kıyafet ve kırtasiye
ihtiyaçlarının karşılanması. Efemçukuru İlkokulu ve Efemçukuru Anaokulu eğitim
araç ve gereçlerinin temin edilmesi.

68,156.00

S.S. Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi lavabo, wc bölümünün tadilatı,
demir kapı tamiri, üzüm ambarlarının tadilatı, elektrik tesisatının yenilenmesi,
aydınlatma ekipmanlarının yenilenmesi.

61,500.00

Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar Projesi kapsamında Seferihisar İlçesi Çamtepe
Köyü'nde ikamet eden kadın girişimciler tarafından hazırlanan "Microblading
Tasarım Atölyesi" projesi için uluslararası geçerliliği olan sertifikalı eğitim
kapsamında  2 takım eğitim seti temin edilmesi.

15,000.00

Efemçukuru Köyü İlkokulu ve Anaokulu eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere  1
adet yazıcı, 2 adet laptop, 2 adet projeksiyon cihazı, 2 adet ısıtıcı, 1 adet ocak, halı,
perde ve çeşitli sarf malzemelerinin temin edilmesi.

64,602.93

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından organize edilen
Uluslararası Madencilikte Kadın Sempozyumu'na sponsorluk desteği sağlanması.

100,000.00

Arıcılık Faaliyetleri 35,000.00

TOPLAM 2,150,000.00

4. Topluluklar tarafından Efemçukuru Altın Madeni’ne iletilen sözlü veya yazılı şikayetler, Eldorado
tarafından 06.12.2016 tarihinde yayınlanan ‘’Şikayet Mekanizması Küresel Yönergesi ve Saha için
Uygulama Klavuzu’’a uygun olarak ve 01.01.2021 tarihinde yayınlanan EFM-6020-PRD-004
Döküman Nolu Efemçukuru Altın Madeni Şikayet Mekanizması Prosedürü’ne göre kayıt altına
alınmaktadır. Efemçukuru Altın Madeni, şikayetleri 30 iş günü içerisinde sonuçlandırmayı
amaçlamaktadır.
2022 yılı içerisinde 2 adet topluluk  şikayeti tarafımıza ulaşmış olup çözüme kavuşturulmuştur.
Bu şikayetlerin birincisi; Efemçukuru Köyünde ikamet eden bir vatandaşın bağının yola bitişik
kısmındaki bağ köklerinin zarar gördüğünü ve bunun bağına yakın bir bölgede bulunan Efemçukuru
Altın Madeni’ne ait sondaj sahasına gidip gelen araçlardan kaynaklandığını ileri sürmüştür.
İkinci şikayet konusu ise, Çamtepe ve Gödence Köyü Muhtarları tarafından tarafımıza iletilmiş olup
söz konusu şikayetlerinde Efemçukuru Altın Madeni'ne ait olduğunu iddia ettikleri şirket araçlarının
Gödence ve Çamtepe'den geçerken hız sınırlarını aşarak kaza yapma riski taşıdığını ve araçları
kullanan sürücülerin uyarılması talebini içermektedir.
Her 2 şikayet, Efemçukuru Altın Madeni Şikayet Prosedürü’ne göre kayıt altına alınarak ilgili
bölümlerle birlikte gerekli aksiyonlar alınmıştır. Söz konusu şikayetler şikayet sahipleri ile anlaşılarak
çözüme kavuşturulmuştur. Şikayetlerin çözümü hakkında İlgi Grubu katılımcılarına toplantılarda bilgi
verilmiştir.

5. İlgi Grubu toplantıları, madenin etki alanında kalan paydaş gruplarının katılımı ile üç ayda bir
düzenlenmektedir. Dilek, öneri, endişe ve şikayetler kayıt altına alınarak çözüm yolları
araştırılmaktadır. Faaliyetlerimiz hakkında paydaşlara bilgi verilmektedir. Paydaşların kendilerini
ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine dahil edilerek etkin katılımları sağlanmaktadır.



2022 yılında Efemçukuru Altın Madeni’ni 1221 kişi ziyaret etmiştir. Bu ziyaretçiler madene gelen
paydaş grupları, yöre halkı, ziyarete gelen özel ve kamu kurum/kuruluşlarından yetkililer,teknik gezi
kapsamında  akademik kurumlardan gelen öğrenciler/akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlardan
madeni denetleyen denetçileri kapsamaktadır.

6. Efemçukuru Altın Madeni İşyeri Sağlık Birimi kazalar, olağanüstü durumlar, afetlerde herhangi bir
görevlendirme yapılması beklenmeden vakaya müdahale etmekte ve ambulans gibi ilk müdahaleyi
yaparak yaralının/hastanın en yakın sağlık kurumuna naklini gerçekleştirmektedir. Maden işyeri sağlık
birimine ait tam donanımlı ambulans aynı zamanda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Komuta
Merkezi ile entegre çalışmaktadır.

Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru İlgi Grubu Toplantıları

İlgili paydaşlar ile rutin olarak
gerçekleştirilen Sürüdürülebilir
Madenciliğe Doğru İlgi Grubu
toplantıları esas olarak
aşağıdaki amaçlar
doğrultusunda
düzenlenmektedir.

 Kendilerini ilgilendiren konularda paydaşların etkin katılımlarının sağlanması.

 Dilek, öneri, endişe, şikayetleri değerlendirilmesi ve çözüm yolları araştırılması.

 Efemçukuru Altın Madeni faaliyetleri hakkında paydaşların bilgilendirilmesi.

 Paydaş Katılım Planı ve bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında paydaşların bilgilendirilmesi.

 Toplumsal Kalkınma Planı ve bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında paydaşların
bilgilendirilmesi.

 Şikayet Mekanizmasının gözden geçirilmesi ve kayıt altına alınan şikayetlerin değerlendirilmesi.

 Efemçukuru Altın Madeni’nin sosyal performansının İlgi Grubu katılımcıları tarafından  değerlendirilmesi.
Sürüdürlebilir Madenciliğe Doğru İlgi Grubu toplantıları ilgili paydaşların katılımı ile üç ayda bir
gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında 10 adet ilgi grubu toplantısı düzenlenmiştir. Bunların 4’ü Paydaş Katılım
Planı’nda tanımlanan İlgi Grubu ile, 4’ü yine Paydaş Katılım Planı’nda belirlenen civar yerlerdeki Hassas
Gruplar (Kadın Grupları) ile kalan 2 toplantı da Efemçukuru ve Kavacık Yöre Halkı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantılar, toplantı tutanakları ile kayıt altına alınmıştır. Toplantı tarihi, toplantı yeri ve katılımcılar hakkında
deyatlı bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru İlgi Grubu Toplantı
Prosedürü’ne göre;

 Toplantının ilk bölümünde; bir önceki toplantının genel değerlendirmesi yapılır.

 Toplantının ikinci bölümünde; paydaşlar sırasıyla söz alıp dilek, öneri, endişe ve şikayetlerini dile
getirirler ayrıca paydaş grupları tarafından yeni gündem maddeleri oluşturulur. Efemçukuru Altın Madeni
Dış İlişkiler Bölümü paydaşlardan gelen soruları yanıtlar ve madencilik faaliyetleri hakkında paydaşlara
bilgi verir.

 Paydaş gruplarının tutanağı imzalamasıyla toplantı kayıt altına alınır.



İLGİ GRUBU TOPLANTILARI

Toplantı
Tarihi

Toplantı Yeri Toplantı No Katılımcılar

16.03.2022 Efemçukuru Altın
Madeni

29  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence,
Çatalca,Çamtepe Köyü Muhtar ve Aza Heyeti

 Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri,

 Maden-İş Sendikası Efemçukuru Altın
Madeni İşyeri Temsilcileri,

 Yerel Altyüklenici Şirket Yetkilileri,

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence,
Çatalca,Çamtepe Köyü Cami İmamları,

20.06.2022 Efemçukuru Altın
Madeni

30  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler
Bölümü

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence,
Çatalca,Çamtepe Köyü Muhtar ve Aza
Heyeti

 Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 Maden-İş Sendikası Efemçukuru Altın
Madeni İşyeri Temsilcileri,

 Yerel Altyüklenici Şirket Yetkilileri,

05.10.2022 Efemçukuru Altın
Madeni

31  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler
Bölümü

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence,
Çatalca,Çamtepe Köyü Muhtar ve Aza
Heyeti

 Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri,

 Maden-İş Sendikası Efemçukuru Altın
Madeni İşyeri Temsilcileri,

 Yerel Altyüklenici Şirket Yetkilileri,

26.12.2022 Efemçukuru Altın
Madeni

32  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler
Bölümü

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence,
Çatalca,Çamtepe Köyü Muhtar ve Aza
Heyeti

 Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

 Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme
Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri,

 Maden-İş Sendikası Efemçukuru Altın
Madeni İşyeri Temsilcileri,

 Yerel Altyüklenici Şirket Yetkilileri,



KADIN GRUBU TOPLANTILARI

Toplantı
Tarihi

Toplantı Yeri Toplantı No Katılımcılar

14.01.2022 Efemçukuru
Altın Madeni

1  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence, Çatalca,Çamtepe
Köyü Kadın Grupları,

04.04.2022 /
08.04.2022

Efemçukuru
Altın Madeni
(4 Oturum)

2  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence, Çatalca,Çamtepe
Köyü Kadın Grupları,

15.06.2022 /
29.08.2022

Efemçukuru
Altın Madeni
(Üreten
Kadınlar, Güçlü
Yarınlar Projesi
kapsamında)

3  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Kadın Dostu Markalar Platformu,

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence, Çatalca,Çamtepe
Köyü Kadın Grupları,

28.12.2022 /
30.12.2022

Efemçukuru
Altın Madeni
(4 Oturum)

4  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Efemçukuru,Kavacık,Gödence, Çatalca,Çamtepe
Köyü Kadın Grupları,

YÖRE HALKI MADEN ZİYARETLERİ

Toplantı
Tarihi

Toplantı Yeri Toplantı No Katılımcılar

17.06.2022 Efemçukuru
Altın Madeni

1  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Efemçukuru Köyü’nde Yaşayan Yöre Halkı,

05.07.2022 Efemçukuru
Altın Madeni

2  Efemçukuru Altın Madeni Dış İlişkiler Bölümü,

 Kavacık Köyü’nde Yaşayan Yöre Halkı,

2022 yılı, Sürdürülebilir Madenciliğe Doğru İlgi Grubu toplantıları çıktıları;
Toplulukların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunması
amacıyla paydaşlardan gelen talepler ve sosyoekonomik durum değerlendirmesi doğrultusunda eğitim,
sağlık, altyapı, tarım gibi konularda Efemçukuru Altın Madeni tarafından çeşitli topluluk yatırımları
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen topluluk yatırımları ile;

 Toplulukların yaşam kalitesinin iyileşmesi desteklenmiştir,

 Topluma hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel ve kapasite gelişimleri desteklenmiştir,

 Savunmasız grupların (yaşlılar, gençler, kadınlar, işsizler, çok fakirler ve engelliler) madenin faydalarına
erişimleri sağlanmıştır.

 Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına destek olunmuştur.



Ayrıca;

 Paydaşların kendilerini ilgilendiren konularda etkin katılımlarını sağlamak amacıyla kapasite
gelişimlerine yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir ve bu sayede daha etkin katılımları sağlanmıştır.

 Etkili diyalog platformu oluşturulmuştur.

 Bu toplantılar sayesinde bireysel taleplerin önüne geçilmiştir.

 Topluluklar tarafından erişilebilir olunmakta; yorum, talep ve şikayetlere etkili ve hızlı sonuçlar
üretilmektedir.

 Toplulukların maden ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır, maden ile ilgili yanlış anlama
ve dedikoduların büyük ölçüde önüne geçilmiştir.

 Efemçukuru Altın Madeni’nin sergilediği sosyal performans ile ilgili memnuniyet değerlendirme anketi
sonucunda paydaşların memnuniyet oranı %90’ın üzerinde ortaya çıkmıştır.

 Toplantılar neticesinde nüfus ve demografik profil, sosyo-ekonomik bilgiler, toplumsal bütünleşme ve
uyum, tarım, hayvancılık, altyapı imkanları, eğitim, sağlık, kültürel çevre gibi konularda elde edilen
bilgiler, sosyal sorumluluk proje konularının belirlenmesinde, yerelden işe alma ve tedarik stratejilerinin
belirlenmesinde ve sosyal kapanış planlarının hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır.

 Geri bildirim mekanizması oluşturmak ve karar alma sürecini etkilemeye yardımcı olmak üzere, bireylerin
veya toplulukların getirdiği her türlü kaygı, öneri, istek ve yorumları net bir şekilde Efemçukuru Altın
Madeni, Tüprag ve Eldorado yönetimine bildirilmektedir.

Üreten Kadınlar/Güçlü Yarınlar Projesi

Efemçukuru Altın Madeni etki alanında bulunan
Efemçukuru, Kavacık, Çamtepe, Gödence ve
Çatalca köylerinde yaşayan  kadınlara yönelik
“Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar” projesi
Temmuz 2022'de hayata geçirildi. Yöredeki
kadınlara kapsayıcı bir sosyal sorumluluk
projesi örneği sunmak;ekonomik kazanç
sağlayabilecekleri profesyonel bir donanım
sağlamak için Kadın Dostu Markalar Platformu
ile işbirliği yapılarak proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında bölgedeki 150 kadın girişimciye
Menderes Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Arıcılık,
Mantar Üretimi, Sabun Üretimi, Ambalaj Paketleme
Eğitimi konularında eğitimler verildi. Ayrıca Manisa
Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Üzüm Çekirdeği
Yağı Üretimi konusunda yine kadınlara mesleki  eğitim
semineri düzenlendi.

Verilen bu eğitimler kapsamında 25 kadın gişimci Menderes Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Arıcılık
Sertifikası almaya hak kazandı.
Katılımcı kadın gruplarına ayrıca girişimcilik vizyonu (girişimcilik, dijital pazarlama, e-ticaret, sosyal medya ve
trendler) hakkında toplantılar, sunumlar düzenlendi. STK'lar / Rol Modeller ile deneyim paylaşımı, çalıştaylar,
yine proje kapsamında kadın gruplarına aktarıldı.



İç/Dış Denetlemeler & Değerlendirmeler

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilen Denetlemeler

Efemçukuru Altın Madeni, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından
düzenli olarak denetlenmektedir. 2022 yılı içerisinde gerçekleşen denetlemeler aşağıda sunulmaktadır.

 Efemçukuru Altın Madeni, İzmir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
oluşturulan İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 2007 yılından bu yana her ay düzenli olarak ilgili
yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlenmektedir. İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından her
ay düzenli olarak yapılan denetimlerde, işletme sınırları içerisinde ve dışarısında bulunan belirli
noktalardan su örnekleri alınarak yine İzmir Valiliği bünyesinde bulunan İZÇEV laboratuvarlarında analiz
edilmektedir. Analiz sonuçları gerekli değerlendirmeler yapılmak üzere ilgili kurumlara iletilmektedir.
Bugüne dek yapılmış olan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırılık, kirlilik unsuru saptanmamıştır.
Tüm değerlendirme süreci şeffaf ve kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilmektedir.

İzleme ve Denetleme Komisyonu 2022 yılı içerisinde 12
kez Efemçukuru Altın Madeni’nde denetleme
gerçekleştirmiştir.

 Yeraltı Patlayıcı Madde Deposu 2022 yılı içerisinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler
Şube Müdürlüğü Komisyonu nezdinde 3 kez denetlenmiştir. Mevzuat hükümlerine aykırılık
bulunmamaktadır.

 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) maden sahasında incelemelerde bulundular ve
kendilerine işletme hakkında brifing verilmiştir. Mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

 Menderes Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü Başkanlığı’ndaki Maden Komisyonu İş Güvenliği, çalışan
sigortalılık durumları, işletmenin madencilik izin ruhsatları hakkında Efemçukuru Altın Madeni’nde
denetleme gerçekleştirmiştir.

 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yetkilileri Kapasite Raporu güncellemesi kapsamında Efemçukuru
Altın Madeni’nde denetleme gerçekleştirmiştir.

İç Denetlemeler/Değerlendirmeler
 Sürdürülebilir Entegre Yönetim Sistemi (SIMS) kapsamında 2022 yılı Aralık ayında iç denetleme

gerçekleştirilmiştir.

2022 Yılında Alınmış Olan Yasal İzinler
2022 yılında alınmış olan yasal izinler, EFM-6020-PRD-10-T Döküman Nol’lu Efemçukuru Altın Madeni İzin
Prosedürlerine İşlenerek güncellenmektedir.
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