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Tüprag’ın en önemli hedeflerinden birisi çevre performansının mükemmel 
olmasıdır. Tüprag faaliyetlerinin çevresel etkilerini mümkünse önleme, 
değilse en aza indirme, hafifletme ve iyileştirme yönünde gerekli tedbirleri 
alır. Şirketimiz tüm arama ve işletme faaliyetlerini çevresel açıdan sorumlu 
bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder.

Tüprag olarak sürekli gelişmeyi ilke edinerek tüm faaliyetlerimiz çerçevesinde; 

• İnsan sağlığı ve doğal çevrenin korunmasını, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmenin 
faydaları ile birleştirerek yürütülmesini,
• Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata, taahhütlerimize ve diğer gerekliliklere uyulmasını,
• Çalışanlar, tedarikçiler ve alt işverenler dahil bütün ilgili tarafların ve yöre halkının teknik 
konular ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesini,
• Çevre standartlarımızı teknik olarak en üst seviyeye taşımak için, performansımızın 
sürekli geliştirilmesini ve kayıt altına alınmasını,
• Çevresel performansımızın toplum, devlet kurumları ve diğer paydaşlar ile şeffaf bir 
şekilde paylaşılmasını,
• En iyi çevresel şartların sağlanması için, gerekli kaynakların ayrılarak ilgili ekipmanların 
temin edilip sistemlerin kurulmasını, eğitimlerin verilmesini ve tüm şirket çalışanlarının 
sorumluluk duygusu ve işbirliği içerisinde hareket etmesini,
• Çevresel olay ve acil durumlara müdahale etme yetkinliklerimizin geliştirilmesini,
• Çevre ile ilgili sosyal ve kültürel varlıkların korunmasını,
• Tesislerimizin, enerji ve malzemelerin etkin ve ekonomik kullanımına, çevrenin korunması 
ve atıkların azaltılmasına ve/veya yeniden kullanılmasına yönelik olarak tasarlanmasını, 
çalıştırılmasını ve geliştirilmesini,
• Maden Atıklarının depolandığı tesisler; ilgili tüm ulusal ve uluslararası standartlara 
uyumlu olacak şekilde dizayn edilecek , inşaa edilecek ve işletilip kapatılacaktır. Atık 
Yönetimi’ nin ulusal standartlar ile Eldorado Gold standartlarına, MAC (Kanada Madenciler 
Birliği)’ in “Sürdürülebilir Madencilik” ve MAC’in “Atık Tesislerinin Yönetimi Rehberi” ilkeleri 
ile uyumlu olmasını,
• Projelerin başlangıcından madenlerin kapatılmasına kadar, muhtemel çevresel etkilerin 
bilimsel olarak, belirlenmesini, değerlendirilmesini, yönetilmesini ve denetlenmesini 
sağlayacağız.



BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN 
AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN 
BİLGİLENDİRİLMESİ METNİ 

Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. İzmir Şubesi Efemçukuru Altın Madeni kuruluşu 
yönetmelik kapsamında alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki 
bilgileri kamu ile paylaşmaktadır. 

BÖLÜM 1 

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi, 

Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. İzmir Şubesi Efemçukuru Altın Madeni  

İşletmecinin ismi: Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. İzmir Şubesi Efemçukuru 
Altın Madeni-ELDORADO GOLD 

Kuruluşun tam adresi: Efemçukuru Köyü Kokarpınar Mevkii Menderes / İZMİR 

2. Kuruluşun bu Yönetmelik hükümlerine tabi olduğunun ve Madde 7’de belirtilen 
bildirimin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanının 
gerçekleştirdiğinin, üst seviye kuruluş olması durumunda da Madde 11 gereğince 
hazırlamakla yükümlü olduğu güvenlik raporunun hazırlandığının belirtilmesi 

Kuruluşumuz bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirimin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemini kullanarak beyanını gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız. Yapılan bildirime göre kuruluşumuz alt seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmelik 
Madde 10 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz büyük kaza önleme politika belgesini 
hazırlamış bulunmaktayız. 

3. Kuruluşta gerçekleştirilen faaliyetlerin basit bir dille açıklanması, 

Kuruluşumuz İzmir ili Menderes ilçesi Efemçukuru köyü yakınlarındaki kurulmuş olan bir altın 
madenidir. İşletmemizde yeraltı madenciliği yapılmaktadır. 

4. Büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddelerin; bilinen 
isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamaları, 

Kuruluşumuzda büyük kazaya sebep olabilecek, yeraltında patlatmalarda patlayıcı kullanımı 
mevcuttur. Büyük kazaya sebebiyet verebilecek diğer kimyasallar ise boya grubu ve proseste 
kullanılan kimyasallar da mevcuttur.  

 

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gerekenlere dair bilgi, 

Kuruluşta büyük bir kaza olması durumunda “Acil Durum Planları”na göre kapsamında müdahale 
gerçekleştirilecektir. Acil Durum Planının müdahaleye yetersiz kaldığı durumda, il afet ve acil 
durum müdürlüğüne haber verilerek il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda il afet 
müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir. 



BEKRA BİLDİRİM KİMYASALLARI Zararlılık Sınıfları

Sodyum nitrat
H272 Yangını körükleyebilir, yükseltgendir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.

SIBX

H228 Alevlenir katı.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Sodyum Hidrosülfit (NasH)

H290 Metalleri aşındırabilir.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

asetilen;-etin

H220  Aşırı alevlenir gaz
H231  Yüksek basınç ve sıcaklıkta hava olmamasında dahi patlayıcı 
biçimde reaksiyon verebilir.
H280  Basınçlı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.
OSHA-H01 - Oksijenin yerine geçerek hızlı boğulmaya neden olabilir.
CGA-HG04 - Hava ile patlayıcı karışımlar yapabilir.

Bakır sülfat

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Sodyum hipoklorit, aktif Cl % .. çözeltisi
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

Emülsiyon Patlayıcı
H201 Patlayıcı, kütlesel patlama zararı
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

S-8045

H290 Metalleri aşındırabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Dizel yakıtlar

H304- Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315- Cilt tahrişine yol açar.
H332- Solunması halinde zararlıdır.
H351- Kansere yol açma şüphesi var.
H373-Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara 
yol açabilir.

Petrol gazlar, lpg, lng
H220 Çok kolay alevlenir gaz.
H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Oksijen H270 Yangına yolaçabilir veya yangını şiddetlendirebilir. Oksitleyici
H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir
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