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Rapor Hakkında
Bu inceleme, ana merkezi Aydın, Türkiye’de olan 

Kaltun Madencilik Sanayi Nakliyat ve Akaryakıt Tic. 

A.Ş.’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporunu sunmaktadır. 

Kaltun Madencilik'in başlıca faaliyetleri, maden 

işletmeciliği, maden çıkarılması, işlenmesi ve 

zenginleştirilmesinin yanı sıra, hem yurtiçi hem de 

yurt dışı pazarına yönelik cam ve seramik üretimi gibi 

sektörlere hammadde üretimi ve satışını da 

kapsamaktadır. 

Bu yıllık raporun kapsamı, şirketin 2020 takvim 

yılındaki (01.01.2020-31.12.2020) yurtiçi ve yurtdışı 

ticari faaliyetleri ile sınırlıdır ve bütüncül bir 

yaklaşımla şirketin raporlama yılı içerisindeki 

ekonomik, sosyal ve çevresel performansına ilişkin 

finansal olmayan verileri açıklar. 

Bu rapor GRI Standartları: Temel seçeneğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Raporda paylaşılan tüm bilgiler, 

yayınlandığı tarihte doğru olarak kabul edilmektedir 

ve bu rapor herhangi bir bağımsız üçüncü parti 

kuruluş tarafından doğrulanmamıştır.

Bu Sürdürülebilirlik Raporu ve Sürdürülebilirlik ile ilgili diğer konular hakkında her türlü soru ve görüşleriniz 
için sgungor@kaltun.com.tr adresinden iletişime geçebilir, Kaltun Madencilik ve faaliyetleri hakkında daha 
fazla bilgiye www.kaltunmaden.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Yönetici Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,

Madencilik sektöründeki 57 yıllık tecrübemizin ardından sizlere 
Kaltun Madencilik'in ilk Sürdürülebilirlik Raporunu sunmaktan 
mutluluk duyuyorum.

Global pazarlardaki değişime paralel olarak, bir süredir fazla  
değer odaklı bir iş modeli yaratma stratejisini uyguluyoruz. 
Ancak 2020 yılındaki koronavirüs pandemisinin yerel ve global 
ekonomilerle hayatımız üzerindeki etkisi, değişen iklim, sosyal 
ilişkilerin dönüşümü ve değerlerimizin değişmesinden 
kaynaklanan risklerin ciddiyetine dair bizi harekete geçirdi. 
Sürdürülebilirlik performansımız açısından pazardaki 
durumumuzu ve konumumuzu değerlendirmek için 
sürdürülebilirliğimizi ölçmek, izlemek ve yönetmek için gerekli 
adımları atma kararı aldık.

2020 yılında Kaltun'da konuyla ilgili birincil sorumluluğu olan 
sürdürülebilirlik komitemizi kurarak bir sürdürülebilirlik yönetişim 
sistemi kurduk.

Kaltun yönetimi olarak, sürdürülebilirliğimizi sağlamak için 
çevreye olan etkimizi değerlendirmeye ve kurumsal karbon ayak 
izimizi ölçmeye karar verdik. Karbon ayak izi raporlaması bizi 
hem kendimize hem de paydaşlarımıza karşı sorumlu kılarken, 
kurumsal sürdürülebilirliğimizi raporlamaya başlamaya ve Kaltun 
bünyesinde şeffaf ve uluslararası kabul görmüş bir yapı 
oluşturmaya karar verdik.

2020'de önümüze çıkan zorlukları başarıyla aştığımıza 
inanıyorum. Ayrıca gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı 
başarılı olacak temelleri atmayı başardık. 

Sodyum feldspat, potasyum feldspat, kuvars ve mika 
üretimimizi gerektiren dünyanın dört bir yanındaki çeşitli 
endüstrilere hammadde sağlamaya devam ettik. Çine'de yerel 
istihdamı artırdık, yeni makine yatırımı yaptık ve ürün 
yelpazemize yeni ürünler ekledik.

Ailem nesillerdir Çine'de yaşıyor, Çine yöresinin, insanının ve 
doğasının kalbimizdeki yeri çok büyük. 1964'ten beri Kaltun'da 
çalışıyor ve şirketi bölge halkıyla el ele büyütüyoruz. 
Geçtiğimiz 57 yıl, küçük bir kasaba şirketini dünya çapında bir 
mineral tedarikçisi haline getirmek açısından kolay olmasa da, 
geçtiğimiz yıl bir aile olarak kendimizi koruma ve dünyaya 
tedarik sağlamaya devam etme yeteneğimizi test etti.

Tüm iniş ve çıkışlarıyla 2020 yılı artık geride kaldı. Kaltun 
Madencilik de bu deneyimlerden dersler çıkaracak ve başımıza 
gelenlere karşı duruşumuzu güçlendirmek için bu kazanımları 
uygulayacaktır.

Sürekli iyileştirmeye, etkimizi ölçmeye ve izlemeye ve 
paydaşlarla ilişkilerimizi geliştirmeye dayanan sürdürülebilirlik 
stratejimiz sayesinde, Kaltun'daki ailemiz için sağlam bir 
gelecek inşa etmeyi umuyor ve bunun için çalışıyorum. Sadece 
değerlerimizi koruyarak, etkimizi azaltarak ve toplum içinde 
daha güçlü bağlar kurarak daha güçlü ve dirençli olabiliriz.

2020'de gösterdikleri sabır ve cömertlik için tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Güzel günler bizi bekliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı  
& CEO

 Yüksel Tuncer
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2020’de KALTUN

697.163.026 ₺
Gelir

8 Kadın
Kamyon Şoförü

Madenlerimizde

1.586.557,30
ton Sodyum Feldispat satışı

6.806,00
ton Potasyum Feldispat satışı

59.953,00
ton Kuvars satışı

1.164,90
ton Mika satışı

57
15

Yıllık
Deneyim

100%
Yerel İstihdam

Maden Ocağı

56
Ruhsatlı

Maden Sahası

5
Yurtdışı Şirketi

910
Çalışan 436.

Türkiye'nin En Büyük
Sanayi Kuruluşları Arasında 

SıradaAna
Merkez

in Çine,
Aydın

05Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri



Hakkımızda
Şirketimiz Kaltun Madencilik Ticaret A.Ş. 57 yıl 

önce Kalkan ve Tuncer aileleri tarafından 

kurulmuştur. Çine-Aydın'ın yerlileri olan aileler 

bölgeyi uzun zamandır çok iyi tanımaktaydılar ve 

bu bilgilerini değerlendirmek, aynı zamanda yerel 

sanayinin ve bölge halkının gelişimine katkıda 

bulunmak için aile şirketini kurdular. Daha sonra 

işlerin diğer sektörlere de açılmasıyla birlikte 

Kaltun Holding bünyesinde kardeş şirketler 

kuruldu, Kaltun Madencilik de Kaltun Holding'in 

ana iştiraki oldu.

Çine, Milas, Yatağan, Bursa ve 
Eskişehir olmak üzere 5 ana 
bölgede bulunan 56 ruhsatlı maden 
sahamızla Türkiye'nin en büyük 
maden üreticilerinden biriyiz.

Kaltun Madencilik seramik, cam, kompozit taş, 

boya, plastik, sır, filtrasyon ve diğer ilgili sektörlere 

hammadde sağlamaktadır. Yakın gelecekte 

portföyümüzü ve ağımızı yeni ürünler ekleyerek 

genişletmeyi hedeflemekteyiz.

Firmamız ruhsatlı arazilerinde yaklaşık 15 ocakta 

sodyum feldispat, potasyum feldispat, kuvars ve 

mika çıkarmaktadır. Sodyum feldispat, potasyum 

feldispat, kuvars ve mika tamamen doğadan elde 

edilse de, bu mineraller farklı teknolojiler 

kullanılarak belirli koşullar altında işlendiğinde 

porselenden cama ve elektroniğe kadar çok 

çeşitli endüstrilerde kullanılabilmektedir.

57 yılda yüksek miktarda sodyum 
feldispat ihracatı yaparak 
Türkiye'de sektörün en bilinen 
şirketlerinden biri olmayı başardık.

Ayrıca mikronize ve granül kuvars, feldspat ve 

mikada dünya çapında önemli bir üretici 

konumuna geldik.
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Hakkımızda
Üyelikler

Aydın
Ticaret Odası

Aydın
Sanayi Odası

Kaltun Madencilik, tedarik zinciri süreçlerini 

entegre bir yönetim sistemi altında kurmuştur. 

Bu süreçler:

Şirketimiz Çine, Sarıkısık ve Hisarardı 

lokasyonlarında, bu bölgelerdeki ocaklarında 

ve Güllük yükleme tesisinde 1000'e yakın 

çalışanıyla faaliyet göstermektedir.

Ürünlerimiz potasyum feldispat, sodyum feldispat, 

kuvars, mika, kendi maden ruhsatımız olan 

ocaklardan çıkarılmaktadır.

Bu mineraller, boyutlandırma ve/veya zenginleştirme 

gibi müşteri talepleri doğrultusunda tesislerimizde 

işlenmekte olup müşterilerimizden gelen siparişlere 

göre Kaltun Madencilik markasıyla müşterilerimize 

gönderilmektedir. 

Madencilik sektöründeki konumumuzu korumak 
ve güçlendirmek ve portföy yelpazemizi üst düzey 
yeni ürünlerle genişletmek için yeni stratejik 
hedefler belirledik. Bunu yaparken faaliyet 
gösterdiğimiz çevre üzerindeki etkimizi en aza 
indirdiğimizden, artan üretim kapasitemizden 
ödün vermediğimizden, tüm paydaşlarımızın 
sağlık ve güvenliğini sağladığımızdan emin olduk.

Maden 
Çıkarma

Maden İşleme ve 
Zenginleştirme

Araştırma ve 
Geliştirme

Pazarlama 
ve Satış

Tedarik

Ege
İhracatçılar 

Birliği

 Türkiye
Madenciler

Derneği
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Kilometre Taşları

İlk öğütme tesisi satın 

alındı ve kuruldu.

1988
KALTUN Madencilik A.Ş. 1964’te 
Kurucumuz Mehmet Tuncer 
tarafından bölgemizde feldspat 
bulunması sonucunda kuruldu.

İngiltere'ye ilk ihracat 

yapıldı.

1989
TSE (Türk Standartları 

Enstitüsü) onayı ile ISO 
9002 Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi alındı.

1996
Kaltun Italia 

İtalya'da kuruldu.

2000

Hisarardı'nda ilk 
Manyetik 
Zenginleştirme 
Tesisi kuruldu.

2001
Uluslararası boya 

sektörüne 

hammadde 

satışına başlandı.

2005
Sarıkısık kuvars 

kırma tesisi kuruldu.

Ürün kataloğuna 

Mika eklendi.

2006
Hisarardı'nda flotasyon tesisi, 

Sarıkısık'ta flotasyon tesisi ve 

Sarıkısık'ta triyaj tesisi kuruldu.

Kaltun Mısır kuruldu.

2007

Ar-Ge laboratuvarı 
kuruldu.

2019
Kaltun Kuzey Avrupa 
kuruldu.

2011
Sürdürülebilirlik çalışmaları 

başladı. Sürdürülebilirlik 
komitesi kuruldu ve 

politikalarımız belirlendi.

2020
Çine ve Harımcık sahaları için BSI'dan 2020 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgeleri alındı.

2020
İlk Kaltun Sürdürülebilirlik 
Raporu yayınlandı.

2021

İlk flotasyon tesisi 

Çine'de kuruldu.

ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi için BSI 

(British Standards 

Institute) onayı alındı.

2003
Hisarardı'nda ikinci 

Manyetik Zenginleştirme 

Tesisi kuruldu.

Kaltun Iberica 
İspanya'da kuruldu.

2004
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Sürdürülebilirlik ve KALTUN 
İklim değişikliği tehdidi altında sürekli değişen ve 

gelişen bir dünyada madencilik sektörünün bir 

parçası olmak, Kaltun Madencilik'teki stratejik 

yönetim önceliklerimizi operasyonlarımızın 

sürdürülebilirliğini sağlamaya yöneltti. 

Bu bizim entegre yönetim 
sistemimizin temel taşı haline geldi 
ve sürdürülebilirlik sorusu tüm iş 
süreçlerimize yerleşti.

2020 yılında ekonomik, sosyal ve çevresel 

sürdürülebilirlik performansımızı yönetmek, 

izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri 

kurmak amacıyla adımlarımızı attık. Operasyonel 

kontrolümüz dahilindeki tüm iş süreçlerimizi 

kapsayan Sürdürülebilirlik Politikamızı oluşturduk.

Sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamaların 

kararlarından ve gözetiminden sorumlu özel bir 

organizasyon komitesinden oluşan bir 

Sürdürülebilirlik Yönetimi sistemini kurduk. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak ve stratejik 

hedeflerimize ulaşabilmek amacıyla, bunların 

hedeflere ulaşmadaki becerilerimiz üzerindeki 

etkileriyle ilgili riskleri değerlendirdik.
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Sürdürülebilirlik Politikamız 
Sürdürülebilirlik Politikamızda da belirtildiği gibi, 

tüm ticari faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine 

göre yürütme sözü vermekteyiz.Dünyanın her 

yerinden müşterilere hizmet veren bir mineral 

tedarikçisi olarak, yalnızca uluslararası 

standartlara uygun yüksek kaliteli ürünler sunmayı 

taahhüt etmekteyiz.

Faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini 

izlemeyi, ölçmeyi, değerlendirmeyi ve bunlarla 

ilişkili tüm süreçlerimizi iyileştirerek olumsuz 

etkilerimizi ortadan kaldırmak veya en aza 

indirmek için gerekli tüm önlemleri almayı 

taahhüt etmekteyiz. İklim değişikliğine karşı 

mücadele etmeyi ve bizim sorumluluğumuz 

altındaki doğal kaynakları korumayı taahhüt 

etmekteyiz.

Paydaşlarımız nezdinde 
güvenilirliği sağlamak için 
faaliyetlerimizin çevresel etkilerine, 
çalışanlarımızın iş güvenliğine, 
ekonomik kalkınmaya ve kaliteli 
üretime oldukça önem 
vermekteyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkıda bulunmayı 
taahhüt etmekteyiz.

Ölçek ekonomileriyle yüzlerce kişiye yerel sosyo-ekonomik kalkınma ve istihdam 
sağlamaktayız.

Faaliyetlerimizle ilgili tüm kural ve düzenlemelere uyarak, etik uygulamaları takip ederek, 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde yönetmekteyiz.

Gelecekteki sürdürülebilirlik risklerini azaltmak, paydaşlarımızla uzun süreli ilişkiler kurmayı ve 
sürdürmeyi sağlamak için paydaşlarımızın beklentilerini dikkate almayı ve stratejilerimizi buna 
göre belirlemeyi taahhüt etmekteyiz.

Tüm faaliyetlerimizi insan haklarına saygılı bir şekilde, ayrımcılık yapmadan ve fırsat eşitliğini 
teşvik edecek şekilde yürütmeyi taahhüt etmekte ve paydaşlarımızdan da aynı hassasiyeti 
beklemekteyiz.

Çalışanlarımızı en önemli paydaşlarımız olarak görmekteyiz. İş süreçlerimizde 
çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamayı, onlara adil ve katılımcı bir çalışma ortamı 
sunmayı, kendilerini geliştirmeye teşvik etmeyi ve gerekli desteği vermeyi taahhüt 
etmekteyiz.
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Sürdürülebilirlik Yönetimi 

Organizasyon Şeması

Sürdürülebilirlik performansımızı doğru bir şekilde 

yönetmek, izlemek ve iyileştirmek için Kaltun 

Madencilik bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi 

kurduk ve tüm sorumluluğu bünyemizdeki tek bir 

yönetişim organında topladık. Oluşturduğumuz komite 

doğrudan Genel Müdürümüz Yüksel Tuncer'e bağlıdır.

Sürdürülebilirlik Komitesi, sağlık ve güvenlik, çevre 
koruma, sosyo-ekonomik gereklilikler, müşteri 
memnuniyeti ve yasal uygunluk dahil, ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, risk değerlendirmelerimiz ve 

paydaş analizlerimiz aracılığıyla ortaya çıkan tüm 

önemli sürdürülebilirlik alanlarını denetlemektedir.

Komite, bu konulara ilişkin strateji, politika ve 

hedefleri belirlemektedir ve gerekli sürdürülebilirlik 

aksiyonlarını atamak ve denetlemekten de 

sorumludur.

Sürdürülebilirlik komitemiz, Genel Müdür tarafından 

yönetilmektedir. Bir Yönetim Kurulu üyesi komite 

koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Komitenin 

diğer üyeleri ise Teknik Müdür, Üretim Müdürü, 

İşletme Müdürü, İş Geliştirme Müdürü, Satış ve 

Pazarlama Müdürü, Entegre Sistemler Müdürü ve 

İnsan Kaynakları Müdürü'nden oluşmaktadır.

Bu komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır 

ve Genel Müdür'e rapor verir. Yılda en az iki defa 

ihtiyaca göre gerçekleştirilen toplantıların 

tutanakları komite koordinatörü tarafından 

raporlanmak üzere alınır.

Teknik
Müdür

Pazarlama ve
Satış Müdürü

İnsan
Kaynakları

ve İdari İşler
Müdürü

Entegre
Yönetim

Sistemleri
Müdürü

İş Geliştirme
Müdürü

AR-GE ve 
Laboratuvar

Müdürü 

Finans
Müdürü 

Muhasebe 
Müdürü

Satın Alma
Müdürü

Bilgi
Teknolojileri

Müdürü

Sürdürülebilirlik Komitesi Risk Yönetimi Komitesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Koordinatör 

Genel Müdür
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Kaltun Madencilik Sürdürülebilirlik Komitesi'nin 
başlıca sorumlulukları şunlardır:

Sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını oluşturmak,

Sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek, performansımızı 

izlemek ve iş süreçlerine katılımı yönetmek,

Proaktif bir şekilde sürdürülebilirliğimizi etkileyen 

ekonomik, sosyal ve çevresel riskleri yönetmek.

İş süreçlerimizde gerekli sera gazı emisyon azaltım 

projelerini geliştirmek ve uygulamak,

Ulusal ve uluslararası standartların gelişimini takip etmek 

ve benimsemek,

Sürdürülebilirlik politikamızı, ilkelerimizi, 

uygulamalarımızı ve süreçlerimizi gözden geçirmek ve 

iyileştirmek,

Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri 

hakkında farkındalıklarını artırmak,

Paydaşlarımızın kuruluşumuzun sürdürülebilirliğine 

yönelik çalışmalarımıza katılımını sağlamak.

Entegre yönetim sistemimiz, Kaltun Madencilik'in 

çeşitli lokasyonlardaki operasyonlarında ve sistem 

genelinde verimliliği sağlamak için etkin bir araç 

olarak kullanılmaktadır. Yönetim sistemindeki tüm 

değişiklikler en yüksek yönetişim organının onayı 

ile gerçekleştirilmektedir. 

2020 yılında kurulan risk yönetim komitemiz, 

stratejik hedeflerimize ulaşma kabiliyetimizi 

etkileyebilecek organizasyonel risk ve 

fırsatların değerlendirilmesinden ve işimizin 

sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur. 

Ürün kalitemizi, müşteri 
memnuniyetimizi ve sistem 
performansımızı etkileyebilecek tüm 
sürdürülebilirlik kararları, 
sürdürülebilirlik komitesinin ve Genel 
Müdürümüzün gözetiminde 
uygulanmaktadır. Entegre yönetim 
sistemi ve bu sistemin organizasyonel 
konumu, sürdürülebilirlik komitemize 
hem esneklik hem de çeviklik 
sağlamaktadır. 

Risk yönetim komitesi üyeleri Sürdürülebilirlik 

Komitesi üyeleri arasındadır.

Bu durum, riskleri ve fırsatları 
etkin bir şekilde yönetmek için 
iki komite arasında iki yönlü bir 
iletişim sağlamaktadır. 

Risklerin yönetimi de yılda bir kez yapılan 

yönetim değerlendirmesinin gündem 

maddeleri arasında yer almaktadır.

Madencilik gibi kritik bir sektörde önemli bir 

aktör olarak ocaklarımızda ve tesislerimizdeki 

faaliyetlerimiz MAPEG (Maden ve Petrol 

Genel Müdürlüğü), Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı'nın kontrolündedir.

Faaliyetlerimizin yasal, sosyal ve çevresel 

uygunluğu açısından bu devlet kurumları 

tarafından düzenli olarak denetlenmekteyiz.

Sürdürülebilirlik Yönetimi 
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Sürdürülebilirlik Riskleri 
Kaltun Madencilik'in entegre yönetim sistemi risk değerlendirmemiz kapsamında 
belirlenen başlıca sürdürülebilirlik riskleri aşağıdaki gibidir.

Müşterinin herhangi bir nedenle 
ürün alımını durdurması (İflas, 

Mevsimsel dalgalanmalar, Pazar 
daralması)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve/veya Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı/Enerji Bakanlığı 
(MAPEG) tarafından fabrika veya 

maden ocaklarının kapatılması

Olağanüstü olaylar

Müşteri değişikliği

Ürünün limanda beklemesi, liman 
çalışanlarının sağlık ve güvenlik 

sorunları ve çevreye verilen 
zararlar

Siyasi belirsizliklerin ekonomiye 
etkileri

Bölgede aynı sektörde birden 
fazla şirketin bulunması

Global ve yerel piyasalardaki 
belirsizlikler

Yeni ürün geliştirmedeki 
yavaş hız
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Paydaş Analizi 
Faaliyetlerimizden veya ürünlerimizden bir 

şekilde etkilenen kişi, grup veya kuruluş olarak 

tanımladığımız tüm paydaşlarımızla sürekli 

iletişimin önemine inanıyoruz.

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamak 

ve ele almak, süreçlerimizi onların görüşlerine 

göre iyileştirmemizi ve şirketimizin yarattığı 

değeri artırmamızı sağlamaktadır. 

Paydaş iletişiminin sağladığı bu 
açık ve şeffaf iletişim sayesinde 
Kaltun ailemizi büyütmekteyiz.

2020 yılında sürdürülebilirlik 
çalışmalarımız kapsamında, en 
önemli iç ve dış paydaş 
gruplarımızı belirledik. 

2020 yılında bu kişi, grup ve 

kuruluşlarla düzenli iletişim 

kanallarımıza ek olarak, paydaş 

iletişimimizi AA1000 Paydaş 

Katılım Standardı'na göre online 

önemlilik analizi anketiyle 

yönetmeye başladık.
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Paydaş İletişimimiz 

-  Yıllık çalışan memnuniyeti anketleri
-  Eğitimler
-  Bire bir görüşmeler
-  Çalışan beklentileri anketleri
-  E-mailing
-  Sosyal etkinlikler
-  Önemlilik analizi anketi

Çalışanlarımız
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ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Düzenli müşteri memnuniyeti anketleri
-  Toplantılar
-  E-mailing
-  Satış ve Pazarlama ekibi iletişimi
-  Sosyal medya
-  Önemlilik analizi anketi

Müşterilerimiz
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Saha ziyaretleri
-  Düzenli/Doğaçlama denetimler
-  Resmi raporlar
-  Yüz yüze toplantılar
-  Çevresel etki değerlendirmesi
-  Önemlilik analizi anketi

Yerel ve Merkezi Resmi Merciler 
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Kaltun üst yönetimi ile açık kapı politikası 
-  Düzenli toplantılar
-  Sosyal medya
-  Çevresel etki değerlendirmesi
-  Önemlilik analizi anketi

Yerel Topluluklar
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI
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-  Tedarikçi değerlendirmesi
-  Düzenli toplantılar
-  Saha ziyaretleri
-  Denetimler
-  E-mailing
-  Önemlilik analizi anketi

Tedarikçilerimiz
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Yüklenici değerlendirmesi
-  Bire bir görüşmeler
-  Düzenli toplantılar 
-  Denetimler
-  E-mailing
-  Önemlilik analizi anketi

Yükleniciler
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Düzenli hissedar toplantıları
-  Düzenli yönetim toplantıları
-  Yıllık faaliyet raporları
-  Kamuyu aydınlatma platformları
-  Bildirimler
-  Önemlilik analizi anketi

Paydaşlarımız
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI

-  Düzenli yönetim toplantıları
-  Yıllık faaliyet raporları
-  Düzenli toplantılar 
-  E-mailing
-  Saha ziyaretleri
-  Sosyal medya
-  Önemlilik analizi anketi

Yabancı Şirketlerimiz
ÖNEMLİ PAYDAŞ GRUPLARI
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Paydaş İletişimimiz 
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Değer Zincirimiz 

Kaltun Madencilik

Maden 
Çıkarma

Maden 
İşleme ve

Zenginleştirme

Araştırma ve
Geliştirme Tedarik Satış ve

Pazarlama
Doğal Kaynaklar

Potasyum feldispat

Sodyum feldispat

Kuvars

Mika

Manyezit

Diğerleri

Devlet kurumlarına ait
hazine arazisi

Y E R E L  H A L K Y E R E L  Ç A L I Ş A N L A R

Seramik

Cam

Kompozit taş

Boya

Sır

Filtrasyon

Silikon kablo
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Önemlilik Değerlendirmesi 
Paydaş beklentilerine göre sürdürülebilirlik 

önceliklerimizi planlamak için iç ve dış 

paydaşlarımıza yönelik online bir anket aracılığıyla 

önemlilik değerlendirmesi gerçekleştirdik. 

Bu değerlendirmelerin sonuçları, 
sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz 
aracılığıyla en önemli paydaşlarımızın 
beklentilerini karşılamadaki 
performansımızı izlemek için 
sürdürülebilirlik komitesi tarafından yıllık 
olarak gözlemlenecektir.

Öncelikli Konular ÇOK YÜKSEK ÖNCELİKLİ

YÜKSEK ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

Geri dönüştürülmüş malzemeler

İnsan hakları değerlendirmesi

Yerel tedarik

Müşteri gizliliği

Tedarikçi çevre uyumluluğu

Biyoçeşitlilik

Müşteri sağlığı ve güvenliği

Müşteri bildirimi

Tedarikçi sosyal uyumu 

Güvenlik personeli eğitimi 

Toplu pazarlık hakkı

Rekabet karşıtlığı ve tekelleşme

Tedarikçi enerji tüketimi

Fırsat eşitliği

Zorla çalıştırma olmaması

İSG yönetimi

Ekonomik etki

İstihdam

Çocuk işçiliğinin olmaması

Atık su yönetimi

Su tüketimi

Sera gazı emisyonları

Atık yönetimi ve geri dönüşüm

Çalışan/işveren ilişkileri

Çevresel uyumluluk

Cinsiyet eşitliği

Eğitim ve öğretim

Ekonomik performans

Ozon incelmesi

Yenilenebilir enerji

Pazarın durumu

Çalışan hakları

Ayrımcılık yapılmaması

Temiz suya erişim

Yolsuzlukla mücadele

Enerji verimliliği

Yerel halk üzerindeki etki

Sosyo-ekonomik uyumluluk

İklim değişikliği risk değerlendirmesi

Sürdürülebilir malzemeler

20

GRI Referansı: 102-44, 102-47

Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri



Önemlilik Matrisi

Güvenlik Personeli Eğitimi 

Toplu Pazarlık Hakkı

Rekabet Karşıtlığı Ve 
Tekelleşme

Tedarikçi Sosyal Uyumu 

Tedarikçi Enerji Tüketimi

Müşteri Bildirimi

Biyoçeşitlilik

Tedarikçi Çevre Uyumluluğu

Müşteri Gizliliği

Çalışan Hakları

Temiz Suya Erişim

Yerel Halk 
Üzerindeki Etki

Sürdürülebilir 
Malzemeler

Yolsuzlukla 
Mücadele

Atık Yönetimi ve 
Geri Dönüşüm

Çalışan/İşveren 
Ilişkileri

Cinsiyet Eşitliği

Atık Su Yönetimi
Ayrımcılık 
Yapılmaması

İstihdam

Ekonomik Etki

Zorla Çalıştırma 
Olmaması

Çocuk Işçiliğinin 
Olmaması

Su Tüketimi

Sera Gazı Emisyonları

Ozon İncelmesi
Yenilenebilir Enerji

İklim Değişikliği Risk 
Değerlendirmesi

Enerji Verimliliği
Eğitim ve 
Öğretim

Ekonomik Performans

Pazarın Durumu

Sosyo-ekonomik 
Uyumluluk

İnsan Hakları 
Değerlendirmesi

Çevresel 
Uyumluluk

Geri Dönüştürülmüş 
Malzemeler

Müşteri Sağlığı ve 
Güvenliği

Yerel Tedarik

ÇOK YÜKSEK ÖNCELİKLİ

YÜKSEK ÖNCELİKLİ

ÖNCELİKLİ

Önemlilik Değerlendirmesi 

İÇ PAYDAŞLAR İÇİN ÖNEM DERECESİ
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Sürekli risk değerlendirmemiz, iklim değişikliğinin 

şirketimiz üzerinde henüz doğrudan bir etkisi 

olmadığını tespit etti. Ancak, Türkiye madencilik 

sektörünün önemli bir aktörü olarak, 

operasyonlarımızın iklim değişikliği üzerindeki 

etkisini azaltmak için yatırımlarımızı planlayarak, 

operasyonel enerji verimliliği ve karbon ayak izi 

çalışmaları gibi projeler geliştirerek, madencilik 

araçlarımızın yakıt tüketimini düzenli izleyerek ve 

azaltarak, tedbirli adımlar atıyoruz. 

Sürdürülebilirlik komitemiz şirketin tüm 

yatırımlarını ve operasyonlarını denetlemekte ve 

iklim değişikliğinin olası etkilerini sürekli olarak 

değerlendirmektedir.

Yerel halktan 910 kişinin istihdamı ile, bölgede 

artan ekonomik aktivitenin dolaylı ekonomik 

etkisinin yanı sıra çalışanlarımızın ve ailelerinin 

geçimini sağlamakta ve yaşam koşullarını 

iyileştirmekteyiz. Hisarardı ve Sarıkısık maden 

sahalarının açılması, Aydın ve Muğla'da 

erişimimizi ve sosyo-ekonomik etkimizi 

genişletmiş bulunmaktadır.

Kaltun Madencilik olarak, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'nın sağladığı teşviklerden yararlanmayı 

hedeflemekteyiz. Bu amaçla, yenilikçi yatırımlara 

verilen vergi teşviklerini almak için sürekli olarak 

daha kaliteli ürünler ve daha verimli süreçler 

geliştirmeye çalışıyoruz. Şirketimiz raporlama 

döneminde 27.511.705 TL vergi indirimi ve 

3.999.048 TL mali teşvik almıştır.

Ekonomik Performansımız
Şimdiye kadar ekonomik olarak sürdürülebilir bir 

iş sağlamak, her yöneticinin birincil hedefiydi. 

Ancak iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler, 

dalgalı global ekonominin belirsizliği, değişen 

sosyal durumlar ve sıkılaşan yasal uygunluk 

kuralları ve düzenlemeleri, bir şirketin ekonomik 

sürdürülebilirliğini nihai bir iş hedefi olmaktan 

ziyade bu risklerin üstesinden gelmemizi 

sağlayan bir araca dönüştürmüştür. 

Kaltun Madencilik'te ekonomik 

sürdürülebilirliğimizi ön planda tutuyoruz, çünkü 

ekonomik performansımız, pazar varlığımız ve iş 

uygulamalarımızla yarattığımız etki, ürünlerimize 

finansal olmayan değer katıyor ve 

çalışanlarımızdan yerel halka kadar tüm 

paydaşlarımız için değer yaratıyor.

2020 gibi zorlu geçen bir yılda, herkes için 

ekonomik değer yaratma hedefimiz 

doğrultusunda çalışmaya devam etmekten gurur 

duyuyoruz.

2020 yılında pandemi sebebiyle değişen çalışma 

koşullarına rağmen madencilik, işleme ve satış 

faaliyetlerimiz sonucunda 697.163.026,00 TL’lik 

ekonomik değer elde ettik.

27.5 milyon ₺

Vergi İndirimi: 

4 milyon ₺

Devlet Teşvikleri:

697.163.026,00 ₺
2020 Yılı Ekonomik Cirosu:

1.586.557,30 ton
Sodyum Feldispat Satışı:

6.806,00 tons
Potasyum Feldispat Satışı:

59.953,00 ton
Kuvarz Sale:

1.164,90 ton
Mika Satışı:
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Piyasa Varlığı

Mümkün olduğunda yerel halka istihdam 

sağlamaya ve gerekli ürün ve hizmetleri yerel 

halktan temin etmeye öncelik veriyoruz.

Mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımızın yanı sıra, 

şirketimizin önemli operasyonel birimleri olan 

maden çıkarma-üretim (maden ocağı 

işletmeleri), madenin işlenmesi, tedarik, satış, 

Ar-Ge ve bakım birimlerinin tüm üst yönetim 

kademesi çalışanları da faaliyetlerimizin 

bulunduğu Aydın veya Muğla illerindeki yerel 

halktan seçilmiştir.

Bu nedenle, Çine/Aydın'daki merkezimiz, Sarıkısık, Hisarardı'daki ocak ve tesislerimiz ve Güllük'teki 

stok ve nakliye sahamız, yerel halkı istihdam ederek doğrudan ve yerel ekonominin gelişmesi 

yoluyla dolaylı olarak yerel topluma katkıda bulunmaktadır.

Çine bölgesinde yerel bir aile 
şirketi olarak, ticari 
faaliyetlerimizle yerel topluma 
katkıda bulunmak bizim için 
büyük önem taşımaktadır. 

24Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri



Etik Çalışma
Kaltun Madencilik olarak hem ulusal hem de 

uluslararası kabul görmüş iş etiğine ve sektörümüzle 

ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun 

olarak faaliyet göstermek konusunda katı bir 

politikamız bulunmaktadır. Kurumsal politika ve 

ilkelerimiz, Yolsuzlukla Mücadele Politikamız ve Etik 

Davranış Kural ve İlkelerimiz, yolsuzluk ve rüşvete 

karşı sert duruşumuzu tanımlamakta ve ifade 

etmektedir.

İstikrarlı ve sürdürülebilir bir işletme olabilmek için 

müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi makamlar ve 

diğer ilgili üçüncü taraflarla ilişkiler kurmanın önemini 

kabul etmekle birlikte, kurumsal politikalarımız, iş 

kurallarımız ve düzenlemelerimizin sınırları dahilinde 

faaliyet göstermek her ilişkiden önce gelmektedir.

Yerel bir aile şirketi olarak, faaliyet 
gösterdiğimiz bölgelerde ailemize, 
çalışanlarımızdan oluşan ailemize, 
topraklarımıza ve kaynaklarımıza karşı 
bir yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 

Kural ve yönetmeliklere uymakla yükümlüyüz, Kaltun 

Madencilik bünyesinde etik dışı ve yozlaşmış olarak 

görülebilecek her türlü faaliyet ve davranışın önüne 

geçer, etik olan işlerin gelişmesini ve büyümesini 

teşvik ederiz.

Sınırlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak kaliteli ürünler sunarken 

çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumamız, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunmamız gerekmektedir. 

Faaliyetlerimizi yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürürken, paydaşlarımız için global 

ölçekte güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık sembolü olmayı hedeflemekteyiz.

Tüm çalışanlarımızın şirketimizde kültürel bütünlüğe uygun şekilde, adımızı ve kurumsal 

yapımızı koruyacak ve geliştirecek bir tutum benimsemesini bekleriz.

Şirketimizde çalışan tüm iş ortaklarımız, kadrolu ve geçici personelimiz Kaltun Madencilik 

kurumsal politika ve ilkelerine uymakla yükümlüdür.

Orta ve üst düzey yönetim, kurumsal politika ve ilkelerin çalışanlara iletilmesinden 

sorumludur.

İnsan kaynakları departmanı, mevcut yolsuzlukla mücadele, rüşvetle mücadele 
politikaları ve etik davranış ilkelerinin çalışan tarafından okunmasından, anlaşılmasından ve 

uygulanmasından sorumludur.

Etik çalışmayla ilgili politikalarımızdan bazı önemli noktalar:
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KALTUN 2020 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU



İstihdam

Kamyon ve ekskavatör ve diğer iş 
makinelerinin nakliye, altyapı ve makine 
montajı, personel taşıma ve bakımı gibi 
hizmetleri ise dışarıdan almayı tercih 
etmekteyiz.

Çalışanlarımızı, farklı operasyon 
birimlerindeki pozisyonları nedeniyle 
beyaz ve mavi yakalı olarak ayırıyoruz, 
ancak birincil operasyonlarımız yoğun 
emek gerektiren işler olması nedeniyle 
%84 oranında mavi yakalı istihdamımız 
bulunmaktadır. 

Ocaklarımızdaki üretimden birçok 
ülkeye ihracat satışlarımıza kadar 
operasyonlarımızı yöneten ve yürüten 
138 idari personelimiz ve 772 mavi 
yakalı çalışanımız bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk
Aydın'ın küçük bir ilçesinde aile 
değerleri üzerine kurulmuş bir şirket 
olarak, bizim için insan en önemli 
değerlerimizden biridir.

Çalışanlarımızın tamamına yakını yerel 
halktandır, dolayısıyla birini diğerinden ayırt 
etmek ve önceliklendirmek zordur.

Sosyal sürdürülebilirliğimiz, sürekli iletişim ve 
sorumluluk bilinciyle tüm çalışanlarımızla iyi 
ilişkiler sürdürmemize bağlıdır.

Kaltun Madencilik olarak, üretim, işletme, 
Ar-Ge, bakım ve onarım, satın alma, satış ve 
pazarlama ve insan kaynakları olan birincil 
operasyonel birimlerimizde 2020 yılında 910 
kişiyi istihdam ettik. 

138
İdari

Personel

151
Yeni

İstihdam

84%
Mavi Yakalı
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İstihdam
2020 gibi zorlu geçen bir yılda 151 yeni çalışan 

işe aldık. Kaltun'da fırsat eşitliği ve çeşitlilik 

sağlamaya özen gösterdiğimiz için işe aldığımız 

yeni çalışanlarımızın %84'ü kadın, %66'sı 30 
yaşın altındaydı.

Çalışanlarımız şirket ailemizin 
değerli varlıkları olup, emekleri 
ve hizmetleri, yaptıkları işin ve 
sorumluluklarının niteliğine 
göre adil bir şekilde 
karşılanmaktadır. 

Beyaz yakalılara hayat sigortası ve sağlık 

hizmetleri, mavi yakalılara sosyal sigorta 

sağlamakta, yeni anne ve babalara doğum izni, 

tüm çalışanlarımıza emeklilik maaşı vermekteyiz. 

İş sözleşmelerimiz ise toplu iş sözleşmeleri ile 

belirlenmemektedir.

Raporlama yılında 44 çalışanımız anne baba olmuş 

ve doğum iznine ayrılmıştır. Kaltun Madencilik'te bir 

çalışanımız annelik, diğer çalışanlarımız da babalık 

iznine ayrıldı ve hepsi geri dönmüş olup ve halen 

bizimle birlikte çalışmaktadır. 

910
Toplam Çalışan

Sayısı

772
Mavi Yakalı

84%
Kadın Oranı

19-25
36% 30% 24% 10%

Yaş
26-30 31-40 41+

66%
30 Yaşın Altında

Yeni İstihdam
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Sağlık ve Güvenlik 
Sağlık ve güvenlik konuları sektörümüzdeki birincil 

endişe kaynağıdır. İş kazaları özellikle, iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) prosedürlerinin ve 

önlemlerinin çalışanları sağlık ve güvenlik 

tehlikelerinden korumada veya önlemede yetersiz 

olduğu ve kapsayıcı olmadığı durumlarda 

meydana gelmektedir.

Kaltun çalışanlarını ve Kaltun'da çalışan diğer 

personeli İSG risklerinden korumak ve iş 

süreçlerimizde dayanıklı bir iş gücü oluşturmak 

için etkin bir yönetim politikası ve sistemi 

gerekmektedir. İSG politikamız, maden ocağı 

yönetimi ve Ar-Ge'den insan kaynakları 

yönetimine kadar değer zincirimiz boyunca riskleri 

belirlemeye, anlamaya ve kontrol etmeye 

odaklanmıştır. 

Amacımız, her günün sonunda 
Kaltun ailemizin sağ salim eve 
dönmesini sağlamaktır. 

İSG politikamız, madencilik faaliyetlerine ilişkin 

ulusal ve uluslararası kural ve yönetmelikler, 

standartlar ve yönergelere göre belirlenmiştir. 

Kaltun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek sağlık 

ve güvenlik risklerini yönetmek için gerekli 

sorumluluklar, kontrol prosedürlerini ve gerekli 

süreçleri belirtmektedir. 

İşle ilgili tüm kaza ve hastalıkların 

önlenebilirliğine inandığımız için bu politikanın 

sürekli iyileştirilmesi İSG yönetim sistemimizin 

temel ilkelerindendir. İSG politikasındaki gerekli 

uygulama ve uyumlarla tüm Kaltun tesislerinde 

meydana gelebilecek iş kazalarını ortadan 

kaldırmayı veya en aza indirmeyi 

hedeflemekteyiz.

Politikanın kapsamı çalışanlarımızdan 

üstlenicilere ve misafirlerimize kadar 

uzanmaktadır. Bu politikanın uygulanması, 

şirketimizin güvenliğini ve sürekliliğini, 

çalışanlarımızın refahını ve ürünlerimizin kalite 

ve değerini sağladığı için operasyonel 

süreçlerimizin doğasında vardır.
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Sağlık ve güvenlik konularına yaklaşımımızın temel 
unsurları şunlardır:

Tüm yönetim kademelerinde iş sağlığı ve güvenliği 
konularına öncelik verilecektir.

Üretim ve ekonomik fayda ile ilgili konular İSG konularının 

üzerinde yer alamaz.

Tüm faaliyetler ilgili tüm mevzuat ve gerekliliklere uygun 

olmak durumundadır.

Tüm faaliyetler, İSG tehlike ve risklerinin ortadan 
kaldırılması ve azaltılması esasına dayalı olacaktır.

İç paydaş iletişimi (katılımı) aracılığıyla çalışanlara İSG 

konularında danışılacak ve çalışanlar bu konulara dahil 
edilecektir.

Tüm kurumsal yatırımların planlanmasında İSG alanındaki 

teknolojik gelişmeler dikkate alınacaktır.

Tüm Kaltun çalışanları için gerekli olan kişisel koruyucu 

donanım (personal protective equipment -PPE) 
uluslararası standartlara uygun olacaktır.

Tüm faaliyetlerde tehlikelerin kaynağında önlenmesi esas 

olacaktır.

Tesislerimizde kurulan ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi, kurumsal risk 
analizlerinin spesifik faaliyetlerin gereksinimlerine göre sürekli revize 
edilmesini gerektirmektedir. Sorumlu tarafların aylık İSG toplantılarına 
katılmaları gerekmektedir. Çalışanların tavsiyeleri öneri ve şikayet 
sistemi, kazaların raporlanması ve iyileştirme fırsatları ile 
toplanmaktadır.

Tüm Kaltun çalışanları yılda yaklaşık 16 saat İSG eğitimi almakta ve acil 
durum tatbikatlarına katılmaktadır. Çalışanların periyodik sağlık 
kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz tesislerimiz periyodik olarak hijyenik kontrollere 
tabi tutulmaktadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla tüm 
mekanik ve elektrik aksamlarının periyodik kontrolleri yapılmakta ve iş 
hijyeni önlemleri alınmaktadır.

Raporlama yılında, Kaltun Madencilik faaliyetlerinde herhangi bir ölüm 
vakası kaydetmemiştir, sadece yüksek etkili bir iş kazası sebebiyle 
yaralanma meydana gelmiştir. Tesislerimizde en yaygın görülen 
yaralanmalar düşme, burkulma ve nesneler arasında sıkışmadır. 

Kaltun'da gözlemlenen tehlikeler gerekli önlemlerin alınması adına bir 
kontrol hiyerarşisine göre: risk değerlendirme ekibine İSG uzmanlarının 
dahil edilmesi, iş yeri hekimi, işçi ve işveren temsilcilerinin ve ilgili diğer 
tarafların bilgilendirilmesi şeklinde yönetilmektedir. 

Sağlık ve Güvenlik 
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Covid-19 Pandemisi

2020 yılı, yeni bir yılın sevinci ve büyük planların 

yapılmasıyla başlamıştı. Ancak, Covid-19 

pandemisinin getirdiği belirsizlik, hayatlarımızı 

etkilemeye başladığında, tüm dünya için büyük 

zorluklar yarattı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) krizi pandemi ilan 

etmesi ve herkesin bulaşma olasılığı yüksek olan 

virüsü kapma ve yayma konusunda dikkatli olmasını 

istemesinin ardında, Kaltun'daki hayatımız büyük 

ölçüde değişti.

Covid-19 pandemisinin getirdiği 
zorluklar, Kaltun'daki iş ailemiz ve 
değerli paydaşlarımız arasında 
birçok kişiye acı ve kayıplar 
yaşattı. 

Yukarıda belirtilen pandemi 
önlemlerinin çoğunu uygulamaya 
devam ederken, ilgili riskleri de 
sürekli olarak değerlendirmekte 
ve önlemlerimizi sistematik olarak 
düzenlemekteyiz. 

Kaltun Madencilik olarak pandemi 
nedeniyle mağduriyet yaşayanlar 
için derin bir üzüntü duyuyor, bu 
zor günlerin sona ermesini 
temenni ediyoruz.

Çalışanlarımızı ve ailelerini virüsün bulaşmasından korumak 
için tüm Kaltun tesislerimizde çok çeşitli önlemler ve 
kontroller uyguladık:

11 Mart'tan başlayarak pandemi önlemlerinin yürürlüğe 

girmesine kadarki süreçte idari çalışanlar için iki aydan fazla 

“evden çalışma”ya geçiş,

Operasyonel aksaklıkları önlemek için derhal üretim 

çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanların sağlanması,

Kaltun Maden tesislerine ziyaretlerin kısıtlanması,

Özellikle bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde katı sosyal 

mesafe kuralları ve protokollerinin belirlenmesi,

Kapalı alanlardaki toplantılarının, yüz yüze iş toplantılarının 

askıya alınması,

Gerekli olmayan tüm seyahatlerin iptali ve online iş 

çözümlerinin tanıtılması,

Tüm Kaltun tesislerinde temizlik ve sanitasyon sıklığının 

artırılması,

Her zaman zorunlu yüz maskesi kullanımı,

Vardiya başlamadan önce tesislerimizde dezenfektanların 

yerleştirilmesi ve düzenli ateş ölçüm kontrolleri.
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Fırsat Eşitliği
Kaltun ailevi değerler üzerine kurulmuş bir şirket 

olduğundan, paydaşlarımızın ve genel olarak 

toplumun gelişimi için kapsayıcılığa ve 

çeşitlendirilmiş bir işgücünün önemine inanıyoruz. 

Bu nedenle tüm insan kaynakları süreçlerimizde 

fırsat eşitliğini uygulamaya çalışıyoruz. Sistemimiz, 

tüm faaliyetlerimiz boyunca farklı istihdam 

seviyeleri için her yaştan, cinsiyetten, dinden ve 

engelli kişilere kapsayıcılık, çeşitlilik ve işe alım 

potansiyeli sağlamaya dayanmaktadır.

Kaltun Madencilik'in çeşitli faaliyetlerinde bine 

yakın kişiye istihdam sağlamaktayız. Bunların %10'u 

yönetim kademesinde istihdam edilmekte olup, 

%10'u ise kadın yöneticilerden oluşmaktadır. Tüm iş 

gücümüzün %20'sinden fazlası 30 yaşın altında ve 

%7'si 50 yaşın üzerindedir. Şirket içindeki deneyimli 

çalışanlarımızı korurken genç istihdamını artırmaya 

çalışmaktayız.

Madencilik sektörünün tüm faaliyet seviyelerinde 

yaygın olarak erkeklere oranla daha az sayıda 

kadın istihdam ettiği bilinmektedir. Farklı 

operasyonel birimlerdeki yönetim sistemlerimiz 

aracılığıyla mümkün olduğunca kadın iş 

gücümüzü artırmayı hedefliyoruz. 

Kadın istihdamındaki 
performansımızı artırmak için 
Eteklerden Zirvelere projemizi 
geliştirdik.

Ayrıca raporlama yılında herhangi bir 
ayrımcılık vakası rapor edilmemiştir.

%10
Kadın

Yönetici
Oranı

%20
30 Yaşın

Altında Çalışan
Oranı
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Madencilikte Kadınlar 
Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda 

topluma katkımızın sadece ekonomi ile sınırlı 

kalmaması gerektiğine inanıyor, coğrafyamızın 

sorunlarına çözüm üretmenin her birimiz için daha 

yaşanabilir bir gelecek yaratmada çok önemli bir rol 

oynayacağına yürekten inanıyoruz. 

Biz kadınların hayatın her alanında başarılı 
olabileceğini kanıtlamayı amaçlıyoruz ve 
Eteklerden Zirvelere projemizle daha fazla 
kadına ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz.

Maden ocağı, dik yokuşları, zorlu yolları ve 

zorluklarla dolu bir atmosferi olan bir yerdir. Özveri 

gerektiren bir çalışma ortamına sahiptir. Biz başarılı 

olmaya kararlı kadınlar için herhangi bir çalışma 

ortamından farklı olmadığına inanıyoruz. Bu 

doğrultuda Kaltun ocaklarında kadın istihdamını 

artırmak için kolları sıvadık.

Bazıları daha önce hiç çalışmamış, bazıları ise hiç 

araba kullanmamış 8 kadın adaya kamyon 

şoförlüğü için C sınıfı ehliyet kursu verdik. Yoğun 

eğitimler sonucunda Kaltun'da çalışmaya hazır 

ehliyetini alan adaylarımızı Aydın ve Muğla 

lokasyonlarındaki madenlerimize kamyon şoförü 

olarak işe aldık.

Kadın kamyon şoförlerimiz, iş yerinde çalışma arkadaşlarının saygısını kazanarak, ön yargılarını yıkarak, 

çalışma ortamını herkes için daha pozitif bir alana dönüştürürken, Kaltun Madencilik’te gelecekte daha fazla 

kadın istihdamı projesinin de hayata geçirilmesinin temellerini atmıştır. 

Kaltun madenlerine kadın sürücülerin dahil edilmesi, erkeklerin gücüne atfedilen zorlukların üstesinden 

gelmedeki rolleri ve yetenekleri, madencilikte kadınlara karşı önyargıyı yok ettiğinden, tüm madencilik 

endüstrisi için önemli bir adımdır.

Proje, kadınların dayanıklılığını ve tüm operasyonlarda kadın çalışanlara fırsat eşitliği sağlamanın, kadın 

istihdamını artırmanın ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine katkıda bulunmanın önemini 

ortaya koymaktadır.

Fırsat Eşitliği
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Yerel Topluluk
Maden şirketleri, endüstrinin doğasında olduğu 

üzere, tarım, hayvancılık ve ormancılık için 

bölgenin arazi ve akarsu gibi doğal kaynaklarını 

kullanan yerel köy ve mahallelerin ağırlıklı olarak 

yaşadığı uzak yerlerde faaliyet göstermektedir. 

Maden ocaklarının yanında bir maden işletmesi 

kurulması, bazı durumlarda bu tür faaliyetleri 

engellemekte olup, yerel halkın ve ekonominin 

gelişimini etkileyebilmektedir.

Ailevi değerler üzerine kurulmuş bir maden şirketi 

olarak, ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz 

yerel halka büyük saygı duyuyoruz. Yerli halk, 

tesislerimizde istihdam ettiğimiz, ofislerimizde 

çalışan ve zor günlerde bize destek olan 

insanlardır. Bu nedenle, yerel halkla bağlantı 

kurmanın, güçlü ve kalıcı ilişkilere sahip olamanın 

sorumluluğunu hissediyoruz.

Kaltun'da çevremizde bulunan ve 

faaliyetlerimizden bir şekilde etkilenen yerel 

komitelerin temsilcileriyle aylık toplantılar 

düzenliyoruz. Bu toplantılar, Kaltun ve yerel halk 

arasında güven ve şeffaflık üzerine kurulu açık bir 

iletişim kanalını sürdürmemizi sağlamaktadır. 

Yönetim, çalışmalarımızla ilgili görüşleri 

dinlemekte, yerel paydaşlarımızdan talep ve 

şikayetleri almakta ve bu girdilere ilişkin 

koşulların iyileştirilmesi amacıyla hızlıca aksiyon 

alabilmektedir.

Çevresel Etki Raporu olumlu olan ocaklarda 

faaliyet göstermekteyiz. Kaltun, MAPEG (Maden 

ve Petrol Genel Müdürlüğü), Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

gibi resmi kuruluşların periyodik denetimlerine 

tabidir.

Bu denetimlerin sonuçları, çevre üzerindeki kısa, 

orta ve uzun vadeli etkimize göre ve yerel halkın 

gelişimine ilişkin süreç ve mekanizmaların 

iyileştirilmesi için değerlendirilmektedir. 

Raporlama döneminde madencilik 

faaliyetlerimizin herhangi bir olumsuz etkisi 

olduğu değerlendirilmemiştir.
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Sosyo-ekonomik Uygunluk 
Kaltun Madencilik olarak iş ahlakımızın temelinde 

kurallara ve yönetmeliklere uyum vardır. Ulusal ve 

uluslararası düzenlemelere ek olarak, 

çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek 

amacıyla ilgili tüm uluslararası beyanname, 

uygulama ve sözleşmeleri takip etmekte, 

benimsemekte ve uyarlamaktayız. 

Madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren bir şirket olarak, uyum 
konusundaki kararlılığımızın ve 
başarımızın, şirketimizin 
sürdürülebilir operasyonel 
büyümesini ve ürünlerimizin küresel 
erişimini sağlama yeteneğini 
yansıttığına inanıyoruz.

Tesislerimizde çocuk işçi çalıştırmayı ve zorla 

çalıştırmayı önleyen güçlü mekanizmalara sahibiz. 

Tüm istihdamımız, çalışma yaş grupları ile ilgili 

yasalara göre düzenlenmiştir. Kaltun tesislerinde 

belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kuralları, genç 

işçilerin çalıştırılmasını yasaklamaktadır. 

Çalışanların çalışma saatleri net olarak 

belirlenmektedir ve ek çalışma gerektiren 

durumlar için çalışanın onayı alınmaktadır. 

Çalışanlarımıza karşı hissettiğimiz sorumluluk 

Kaltun Madencilik'in sınırlarının ötesindedir. 

Değer zincirimizi incelemekte ve kurumsal 

değerlerimizi tedarikçimize de yansıtmaktayız. 

Tedarikçi değerlendirme prosedürlerimiz aracılığıyla, 
tedarikçilerimizin kendi faaliyetlerindeki istihdam, 
insan hakları ve etik uygulamalar açısından sosyal 
etkileri de değerlendirilmektedir. Raporlama 
yılında, onaylı tedarikçilerimiz arasında yer 
alabilmeleri için 1180 tedarikçimizi bu 
değerlendirmelerden geçirmiş 
bulunmaktayız.

Değerlendirilen
Tedarikçi Sayısı
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Çevresel Etki 

Kaltun Madencilik olarak her gün faaliyet 

gösterdiğimiz çevreyi korumayı taahhüt ediyoruz. 

Toprak bizim en önemli kaynağımızdır. 

Bu nedenle, doğal kaynakların verimli tüketimi, sera 

gazı emisyonlarımızın takibi ve stratejik yönetimi, 

yasa ve yönetmeliklere uyumluluk ve 

faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkların doğru 

yönetimi ile sürdürülebilirliğinin devamlılığı için 

büyük önem taşımaktadır. 

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemini 
kullanarak işimizin her adımında 
çevresel performansımızı 
iyileştirmeye çalışmaktayız.

Feldispat ve kuvars üretiminde ülkemizin lider şirketi olarak çevre politikamızın temelini aşağıda 
belirtilen noktalarla oluşturduk:

Madencilik faaliyetlerimizde mevcut rezervleri 

korumak ve doğadaki gereksiz tahribatı 

önlemek,

Terkedilmiş ocaklarda etkin çevre 

düzenlemelerini yapmak,

İşleme faaliyetlerinin çevresel etkilerini 

dikkate alarak, ilgili yasalara, yürürlükteki 

standartlara ve diğer taahhütlere tam uyumlu 

şekilde yürütmek,

Çevre performansının artırılması için çevre 

yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini 

sağlamak,

Atıkları azaltmak ve mümkün olduğunda 

israfın önlenmesini sağlamak,

Hava ve su kirliliğini, sızıntıları, dökülmeleri ve 

gürültüyü önlemek veya mümkün olduğunca 

azaltmak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynak 

tüketiminin takip edilmesini ve iyileştirilmesini 

sağlamak,

Çevreyi koruma, çevresel riskleri azaltma, 

üretim ve diğer iş faaliyetlerimizi kontrol 

altında tutma kararlılığımız hakkında 

müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ilgili 

taraflarla iletişimde olmak.

Bu noktaların uygulanması ve sürdürülebilirliği, 

paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine 

getirmek için karar verme sürecimizde oldukça 

önemli yere sahiptir.

37Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri



Enerji ve Verimlilik

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Temel Dünya İstatistikleri 

2020 raporuna göre, global olarak enerjinin %80'den 

fazlası, çevre, ekonomi ve insan üzerindeki olumsuz 

etkileriyle küresel iklim krizine doğrudan katkıda 

bulunan kömür, petrol ve doğal gaz gibi sera gazı yayan 

fosil yakıtlardan sağlanmaktadır.

Toplam enerji tüketiminin takip edilmesi, azaltılması ve 

mevcut süreçlerde enerji verimliliğinin artırılması, 2030 

yılı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak ve 

önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin hayatımız 

üzerindeki etkisini azaltmak için büyük önem 

taşımaktadır. 

Kaltun Madencilik’te müşterilerimize kaliteli ürün 

ulaştırmayı önemsediğimiz kadar değer verdiğimiz en 

önemli paydaşımız doğadır. İklim değişikliğinin devam 

eden kuraklıklar ve orman yangınları yoluyla 

coğrafyamız üzerindeki etkisi, mevcut olmayan 

kaynaklar ve çalışanlarımızdan oluşan ailemizin başka 

yerde iskan riski nedeniyle bölgemizin yaşanabilirliğini 

tehdit etmektedir.

Enerji, mevcut global ekonomimizin en 
önemli faktörüdür. Enerji, üretim süreçlerinde 
kullanılan makine ve dijital sistemleri 
besleyen enerji kaynaklarının tüketimi üzerine 
kuruludur ve bu da dünya çapında milyarlarca 
insanın ihtiyacını karşılamaktadır.

Raporlama yılında 15 maden sahamızda kullanılan iş 

makinelerimizde 1.912 m3 yakıt tükettik. Ayrıca Kaltun 

ofis ve üretim tesislerinde toplam elektrik enerjisi 

tüketimimiz 30 milyon kWh'in üzerinde, doğal gaz 

kullanımımız ise 3,8 milyon m3 civarında gerçekleşti.

Enerji yaklaşımımızın odak noktası olan verimlilik, 
kurumsal karbon ayak izimizin azaltılmasından 
toplam enerji maliyetlerinin düşürülmesine kadar 
çeşitli faydalar sağlamıştır. 

Enerji, işimizin ana unsurlarından biri olduğu için, 
tüm süreçlerimizde enerji verimliliğini maksimize 
etme yaklaşımını temel almaktayız.
Süreçlerimiz, özellikle maden çıkarma ve işleme 

aşamalarında, yakıt tüketimi açısından enerji 

yoğundur. 

Hala fosil yakıtlara bağımlı, enerji yoğun bir endüstride 

sürdürülebilir bir üretim mineral süreci oluşturmak için 

operasyonel her birimde enerji tüketimimizi izlemeye ve 

optimize etmeye devam ediyoruz.

Sektörümüzde lider konumda bir şirket olarak, ürün 
kalitemizden ödün vermeden daha iyi ve geliştirilmiş 
enerji verimliliğine yönelik sistemler oluşturma 
sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Verimlilik çalışmalarımızı tesislerimizde birincil 

operasyonel birimler tarafından takip ediyoruz. 

Raporlama yılında, kurutma fırınlarında kullanılan CNG 

gazı tüketimimizi ton başına 8,9 MJ, kamyon yakıt 

tüketimimizi 4,28 kWh/km ve tesislerimizde elektrik 

tüketimimizi ton ürün başına 15,6 kWh azalttık. 
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Su Yönetimi
Araştırmalar, iklim değişikliğinin ülkemizdeki doğrudan 

etkisinin, halihazırda su kaynaklarının giderek azalması ve 

artan kuraklık sıklığında görülebildiğini göstermektedir. 

Proses suyu operasyonlarımızın önemli yönlerinden biri 

olduğundan, temel doğal kaynakların mevcudiyetinde 

böyle bir değişikliğin uzun süredir öngörülen sonuçları, 

işimizin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 

Bu nedenle Kaltun Madencilik olarak su yönetimine 

oldukça duyarlıyız ve Çevre Yönetim Sistemimiz 

kapsamında su tüketimimizi takip ediyor ve 

performansımızı iyileştirmeye yönelik hedefler belirliyoruz.

Değerlendirmelerimiz, operasyonlarımızın su tüketim 

düzeylerinin komşularımız, çalışanlarımız, yerel halk, 

tedarikçiler ve bazı müşterilerimiz gibi bölgesel 

paydaşlarımızı etkilemediğini göstermektedir.

Ancak yine de suyu dikkatli tüketmeyi tercih ediyoruz.

Çine merkez tesisimizde yeraltı ve yerüstü su kaynakları da 

mevcut olup, bunlar kapalı devre sistemde proses 

sırasında yaş zenginleştirme için kullanılmaktadır.

Hisarardı ve Sarıkısık faaliyet sahalarımızda yağmur suyu 

depoları kurduk ve depodan gelen suları hem evsel hem 

de proses suyu olarak kullanmaktayız

Buna ek olarak, bu sitelerde su deposu azaldığında 

yeraltı suyu çekilmektedir. Çevre Yönetim Sistemimize 

uygun olarak, kapalı devre proses suyu yönetim sistemi 

ile su tüketimimizde azalma ve verim artışı sağlamak 

hedeflenmektedir. 

İşletme tesislerimizde bulunan kapalı çökeltme 

havuzları, çamurun sudan ayrılması için madencilik 

proseslerinden gelen atık suları toplamaktadır. Su, bu 

süreçte geri kazanılıp yeniden kullanılırken, atık yönetim 

sistemimizin bir parçası olarak çamur rezervuarlardan 

uzaklaştırılmaktadır.

Öte yandan, evsel kullanım kaynaklı atıksular arıtma 

havuzlarımızda toplanmakta ve bu havuzların mevzuata 

uygunluğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Şehircilik ve 

Çevre Bakanlığı tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 

Arıtma havuzlarından gelen sular Bakanlık tarafından 

onaylandığında tahliye edilmekte veya sulamada 

kullanılmaktadır.

941.000 ton/yıl

Doğadan çekilen su: 

10080600

Toplam su tüketimi:

100 m3/gün

Kaltun tesislerinden günlük
arıtılmış su tahliyesi:

Hisarardı
tesisi: 
20 m3/gün

Sarıkısık
tesisi: 
20 m3/gün

Çine ana merkez tesisi: 
60 m3/gün

39Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri



Kaltun Madencilik olarak işimiz seramik, cam, 

kompozit taş, boya ve plastik sektörleri için 

gerekli hammaddelerin üretimini sağlamaktır. 

Bu nedenle birincil iş kaygımız, 
madencilik ve maden 
zenginleştirme süreçlerindeki 
verimliliği artırmak ve saha ve 
ocaklarımızda kısıtlı olan 
kaynakları maksimum düzeyde 
kullanmaktır. 

Malzemelerimizi, ürettiğimiz ve üretimimizde 

kullandığımız malzemeler ile paketleme ve 

diğer işlemlerde kullandığımız malzemeler 

olmak üzere iki gruba ayırmaktayız.

Raporlama yılında, ocaklarımızdan 4000 tonun 

üzerinde mika, 200 bin tonun üzerinde kuvars, 

1,5 milyon tonun üzerinde sodyum feldispat ve 

5000 ton potasyum feldispat üretimi için mineral 

çıkardık. Ayrıca bu minerallerin zenginleştirme 

işlemlerinde 400 kg'ın üzerinde başka reaktif 

kimyasallar kullandık.

Bu mineraller tamamen geri 

dönüştürülebilir kağıt torbalarda ve 

büyük çuvallarda depolanır ve gönderilir, 

kartona sarılır ve yeniden kullanılabilir 

ahşap paletler üzerinde taşınır.

Çıkarılan materyaller, doğrudan 

zenginleştirildikleri ve nihai ürüne 

dönüştürüldükleri için geri kazanılabilir 

olarak kabul edilmez.

Bu süreçte herhangi bir kayıp 
mevcut değildir.

Ancak, 2020 yılında yeni teknolojilerin 

uygulanması ve sistem iyileştirmeleriyle 

yapılan çalışmalar zenginleştirme 

sürecinin yüzdürme ve ıslak manyetik 

aşamalarından 658.500 ton su geri 

kazanımı ile sonuçlanmıştır.

2020'deki miktarÇıkarılan mineraller

4,139 tonMika

217,551 tonKuvarz

1,604,696 tonSodyum feldispat

5,176 tonPotasyum feldispat

Üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler

469,300 kgReaktif (zenginleştirici kimyasallar)

941,000 tonSu

Malzemeler
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Operasyonel Sera Gazı Emisyonları 
Endüstriyel süreçlerden yayılan gazların bir 

kısmı ısıyı atmosferin altında tutmaktadır ve 

gezegenimizin ısınmasına yol açarak iklimi 

değiştirmektedir. Hükümetlerarası kuruluşlar, 

80'li yıllardan bu yana sera gazı 

emisyonlarındaki artışı uluslararası 

düzenlemelerle dengelemek için global bir 

sistem kurmaya çalışmaktadır. 

2005'teki Kyoto Protokolü ve ardından 

2016'daki Paris Anlaşması, küresel iklim eylemi 

için ilk uluslararası yaptırım mekanizmalarını 

belirledi. Avrupa Birliği, kendi emisyonlarını 

izlemek ve dengelemek amacıyla 2005 yılında 

Emisyon Ticareti Sistemini kabul etmiş ve 2021 

yılında Yeşil Anlaşma kural kitabının 

yayınlanmasıyla birlikte ETS, emisyon ticaret 

düzenine uygun hale gelmiştir.

Kaltun Madencilik olarak 
karbon ayak izi 
çalışmalarımıza 2020 
emisyonlarımızı 
hesaplayarak başlıyoruz

Sera gazı salan süreç ve araçlarımızın 

envanterini çıkardık ve yıllık kurumsal karbon 

ayak izimizi hesaplamak ve takip etmek için 

kapsamlı bir sistem kurduk. 2020 çalışması, 

ISO 14064-1:2006 standardına ve GHG 

Protokollerine dayanmaktadır ve kapsamı, 

doğrudan emisyonlarımız, enerji ile ilgili 

dolaylı emisyonlarımız ve diğer dolaylı 

emisyonlarımız (örn. personel taşımacılığı ve iş 

seyahati) ile sınırlıdır.

Kurumsal karbon ayak izi çalışmalarımızın ilk 

yılı olan 2020 sonuçları, gelecekteki kurumsal 

stratejilerimizi geliştirmemiz için temel yıl 

olarak kabul edilecektir.

Emisyonların kapsamı CO₂ ton

25.765Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam-1)

14.729Dolaylı Enerji ile İlgili Sera Gazı Emisyonları (Kapsam-2)

270Dolaylı Diğer Sera Gazı Emisyonları (Kapsam-3)

40.764Toplam Sera Gazı Emisyonu
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Atık Yönetimi
Atık Yönetimi, madencilik sektörünün en önemli 

unsurlarından biridir. Malzemelerin doğadan 

çıkarılması, bu sürecin bir yan ürünü olarak ortaya 

çıkan atığın sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel 

ekonomi ilkelerine göre işlenmesini 

gerektirmektedir. Başarılı ve en az etkiye sahip atık 

yönetim sistemi, çeşitli seviyelerde iş süreçlerine 

entegre edilmelidir.

Kaltun Madencilik'te atık yönetim 
sisteminin temel amacı, mümkün 
olan her yerde ve mümkün 
olduğunca israfın önlenmesini ve 
ardından süreç verimliliğinin 
iyileştirilmesi, daha iyi makine ve 
yazılımların benimsenmesi yoluyla 
oluşan atıkların azaltılmasını 
sağlamaktır. 

Atık yönetiminin bir sonraki aşaması, malzemelerin 

tesiste minimum kayıpla hareket ettiği, atıkların 

ayrıştırıldığı ve mümkün olan her yerde ve zamanda 

geri dönüştürüldüğü, şirket içinde iyi işleyen bir 

sistem gerektirir. Bunun mümkün olmadığı 

durumlarda atıklar sınıflandırılarak uygun geçici 

depolama yerlerinde depolanır. Bu atıklar, atıkların 

geri dönüşümü veya bertarafı için ruhsatlı dış 

tesislere taşınmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemimiz, bu atık yönetimi 

yaklaşımını benimsemekte olup, iş kollarımız 

aracılığıyla atık oluşumunun izlenmesini, atıkların 

önlenmesini ve/veya azaltılmasını hedeflemektedir. 

Sistem, atığın sınıflandırılmasını ve sınıflandırmaya 

ilişkin yasa ve yönetmeliklere göre uygun şekilde 

bertaraf edilmesini veya geri dönüştürülmesini 

gerektirir.

Kaltun tesislerinde oluşan tehlikesiz ve tehlikeli 

atıklarımızın geri dönüşümü/bertarafı için ruhsatlı 

firmalarla çalışmaktayız. Raporlama yılında, 120 ton 

atık teslimatı gerçekleştirdik. 

2020 yılında Sarıkısık tesisimizde, tehlikeli atık 

depolama tesisinde bir çevre kazası yaşadık. Beton 

zemine dökülen reçine yönetmeliğe uygun olarak 

derhal temizlendi. Oluşan atıklar, arıtma için atık 

şirketine teslim edildi. İleride oluşabilecek kazaların 

önüne geçebilmek için, Çevre Yönetim Sistemi 

süreçlerimiz kapsamında kazaların çevreye, İSG 

kurallarına ve atık yönetimine ilişkin riskleri 

değerlendirilmiştir. 
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Biyoçeşitlilik
Aydın, Muğla ve Ege bölgeleri çam ormanlarıyla kaplıdır 

ve çok sayıda canlı türüyle doludur. Aydın'ın Çine 

ilçesinin yerlisi olarak, doğaya gerekli malzemelere 

dönüştürebildiğimiz bu mineralleri bize sağladığı için 

minnettarız. Ayrıca ruhlarımızı sıcaklık ve hoşnutluka 

besleyen ve pek çok türe yuva sağlayan bir manzara ile 

çevrili olduğumuz için de minnettarız.

Biyoçeşitlilik, madencilik faaliyetlerinin su, toprak ve 

ekosistemler üzerindeki etkilerinden etkilenebilecek 

hassas bir doğa dengesidir. Yerel paydaşlarımız, çevre 

üzerindeki etkimizden doğrudan etkilenir; dolayısıyla 

biyoçeşitliliği korumak için gerekli adımları atmamızda 

onların bilgileri bizim için çok önemlidir. 

Hassas alanların belirlenmesinde 
bir çevre yönetimi yaklaşımı 
benimsemekte ve çevre üzerinde 
etkisi olan faaliyetlerimizi takip 
etmekteyiz. 

Devletten kiralanan ruhsatlı arazilerimizde 
madencilik faaliyetlerimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından düzenli olarak 
denetlenmektedir.

Madencilik faaliyetlerimizin fiziksel çevre üzerinde 

doğrudan bir etkisi olduğundan, etkimiz sadece 

maden ocaklarımızdan daha geniş bir alana 

yayılmaktadır. Sarıkısık, Hisarardı, Harımcık ve 

çevresinde bulunan ocaklarımız sit alanı dışında kalsa 

da operasyonlarımız Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir.

Yeni ocaklar açmak ve işletmek için Bakanlığa 

Çevresel Etki Değerlendirme raporları sunmakla 

yükümlüyüz. ÇED süreci, madencilik şirketlerinin 

biyolojik çeşitlilik üzerindeki genişletilmiş etkilerini 

anlamalarını gerektirmektedir.

Çallı Feldspat Tesisinin Ortaköy’den Görünümü, Çallı Köyü
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Maden ruhsatlı arazilerimiz orman, hazine ve tapu 

arazisi olarak tescil edilmiştir. Bu arazilerin ÇED 

raporlarında belirtilen belirli flora, fauna, nehir ve 

akarsu yatakları, doğal sit alanları içerdiği tespit 

edilirse, bu arazilerin korunması için bulguları ilgili 

kurumlara bildirmekle sorumluyuz. 

Değerlendirmelerimiz, faaliyetlerimiz nedeniyle 
tehlikeye girecek veya zarar görecek herhangi bir 
doğal yaşam alanı tespit etmedi. Bölgelerimizde 
nadir veya nesli tükenmekte olan herhangi bir 
türe rastlanmadı. 

Maden sahalarımızda 
biyoçeşitliliğin korunması ve 
restorasyonu için tüm ulusal ve 
uluslararası mevzuatları takip 
etmekte ve bunlara uymaktayız.

Terkedilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu, Çevre ve 
Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Tarım 
Bakanlıklarının gözetiminde yasal olarak yürütülmektedir. 
2020 yılında herhangi bir rehabilitasyon projemiz olmadı. 

Sarıkısık Bölgesi, Acil Müdahale Alanı

Sarıkısık Bölgesi, Köprülü Tesisi

Biyoçeşitlilik
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Tedarikçi Çevre Uyumluluğu 
Kaltun'da sürdürülebilirliği sağlamanın tek 

yolunun değerlerimizi ve beklentilerimizi tedarik 

zincirimiz boyunca genişletmek olduğuna 

inanıyoruz.

Bu nedenle, işimizin tedarik tarafını göz önünde 

bulundurarak Entegre Yönetim Sistemimizi 
kurduk. Tedarikçilerimiz bu sistemde belirlenen 

çevresel performans değerlendirme kriterlerine 

göre seçilmektedir. Bu sistemi desteklemek için, 

tedarik zincirinin aşağı akışındaki tedarikçilerin 

değerlendirilmesinde kullanılacak çevresel 

boyut etki analizi için bir yapı oluşturduk. 

Politikamız, kimyasal katkı maddeleri ve ambalaj 

malzemelerinin tedarikçileri ile çevreyi 

gözetmeden çalışmaktan kaçınmayı esas 

almaktadır. Kimyasal ve ambalaj malzemeleri 

tedarikçileri için geçerli bir ISO 14001 
sertifikasına sahip olmak şarttır.
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GRI Hizmetleri Ekibi, Materiality Disclosures Service 
kapsamında GRI içerik endeksinin açık bir şekilde raporda yer 
aldığını ve 102- 40 - 102-49 arası bildirimlerin referanslarının 
rapor içeriğinde ilgili yerlerde bulunduğunu incelemiştir.

GRI STANDARDI GÖSTERGELER SAYFA NUMARASI / YANITLAR

GRI STANDARDI GÖSTERGELER SAYFA NUMARASI / YANITLAR

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Göstergeler 2016

GRI 101: Temel 2016

GRI 102: Genel Göstergeler 2016

KURUMSAL PROFİL

STRATEJİ

102-1 2

6

6

6

6

6

5

5

19

4

4

7

7

4

14

10

12, 13, 23

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15

ETİK VE DÜRÜSTLÜK

102-16

102-17

GRI 102:
Genel Göstergeler 2016

YÖNETİŞİM

PAYDAŞ KATILIMI

RAPORLAMA

102-18 12

12

12, 13

12, 13

12, 13

12, 13

12, 13

17, 18

28

16

16

20, 21

2

2

Yenilenen ifade bulunmamaktadır.

Bu, şirketin ilk sürdürülebilirlik raporudur.

Bu, şirketin ilk sürdürülebilirlik raporudur.

2

2

2

100

102-19

102-20

102-21

102-22

102-23

102-26

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

20102-47

2102-50

102-48

102-49

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

2102-56

GRI 102:
Genel Göstergeler 2016

GRI Logosu buraya gelecektir
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ENERJİ

SU VE ATIKSULAR

BİYOÇEŞİTLİLİK

103-1 38

38

38

38

38

38

39

39

39

39

39

39

43

43

43

103-2

103-3

302-1

302-4

302-5

103-2

39103-1

103-3

303-1

303-2

303-3

39303-4

303-5

43103-1

43304-1

103-2

103-3

304-2

GRI 200: Ekonomi

GRI 300: Çevresel

GRI 300: Çevresel

EKONOMİK PERFORMANS

SATIN ALMA UYGULAMALARI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

MALZEME

103-1 23

23

23

23

23

24

24

24

25

25

25

25

25

40

40

40

40

40

103-2

103-3

201-1

201-4

103-1

24103-2

103-3

204-1

103-1

103-2

103-3

205-1

205-2

40103-2

103-1

103-3

301-1

301-2

301-3

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016

GRI 201:
Ekonomik Performans 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 205:
Yolsuzlukla Mücadele 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 302:
Enerji 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 303:
Su ve Atıksular 2018

GRI 304:
Biyoçeşitlilik 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 301:
Malzeme 2016

Kaltun Hakkında Sürdürülebilirlik ve Kaltun Paydaş Analizi Ekonomik Sürdürülebilirlik Sosyal Sorumluluk Çevresel Etki GRI&SDG Endeksleri

GRI STANDARDI GÖSTERGELER SAYFA NUMARASI / YANITLARGRI STANDARDI GÖSTERGELER SAYFA NUMARASI / YANITLAR



49

İSTİHDAM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

103-1 27, 28

27, 28

27, 28

27, 28

27, 28

27, 28

29, 30

29, 30

29, 30

29, 30

29, 30

29, 30

32, 33

32, 33

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

103-2

29, 30103-1

103-3

403-1

403-2

403-3

29, 30403-4

403-5

403-8

403-9 29, 30

29, 30

32, 33103-2

103-1

103-3

32, 33405-1

GRI 300: Çevresel GRI 400: Sosyal

EMİSYONLAR

ATIK

TEDARİKÇİLERİN ÇEVRESEL DEĞERLENDİRİLMESİ

103-1 41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

45

45

103-2

103-3

305-1

305-2

41305-3

42103-1

103-2

103-3

306-2

42306-1

306-3

306-5

103-1

45103-2

45103-3

308-1

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 305:
Emisyonlar 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 306:
Atık 2020

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 308:
Tedarikçilerin Çevresel
Değerlendirilmesi 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 401:
İstihdam 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 403:
İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 405:
Çeşitlilik ve Fırsat
Eşitliği 2016
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TEDRAİKÇİLERİN SOSYAL DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYO-EKONOMİK UYGUNLUK

103-1 35

35

35

35

35

35

103-2

103-3

414-1

103-1

35103-2

103-3

419-1 35

GRI 400: Sosyal GRI 400: Sosyal

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

ZORLA VE CEBREN ÇALIŞTIRMA

YEREL TOPLULUKLAR

103-1 32, 33

32, 33

32, 33

32, 33

35

35

35

35

35

34

103-2

103-3

406-1

35103-2

35103-1

103-3

408-1

103-1

103-2

35103-3

409-1

103-1

34103-2

34103-3

34413-1

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 406:
Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

GRI 408:
Çocuk İşçiliği 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 409:
Zorla ve Cebren
Çalıştırma 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 413: Yerel Topluluklar

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016

GRI 414: Tedarikçilerin
Sosyal Değerlendirilmesi 2016

GRI 419: Sosyo-Ekonomik
Uygunluk 2016

GRI 103:
Yönetim Yaklaşımı 2016
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Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sayfa Numarası

YOKSULLUĞA SON 27, 34, 45

AÇLIĞA SON 27

SAĞLIK VE KALITELI YAŞAM 29, 30 37, 43

NITELIKLI EĞITIM 30, 33

TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI 28, 32, 33

TEMIZ SU VE SANITASYON 39, 43

ERIŞILEBILIR VE TEMIZ ENERJI 37, 38

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMIK BÜYÜME 27, 29, 30, 45

SANAYI, YENILIKÇILIK VE ALTYAPI 34, 38

EŞITLIKSIZLIKLERIN AZALTILMASI 28, 32, 33

SÜRDÜRÜLEBILIR ŞEHIRLER VE TOPLULUKLAR 37, 39, 43

SORUMLU ÜRETIM VE TÜKETIM 29, 30, 34, 37, 39, 40, 41

İKLIM EYLEMI 37, 38, 40, 41, 43

SUDAKI YAŞAM 37, 39, 43

KARASAL YAŞAM 34, 42, 43

BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR 23, 34

AMAÇLAR IÇIN ORTAKLIK 7, 19, 23
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Bu rapor veya içeriği hakkında daha fazla bilgi için, 

sgungor@kaltun.com.tr ile iletişime geçebilirsiniz

Bu raporda yasal konularla ilgili genel bilgiler

yer alabilir ve bu bilgiler tavsiye niteliğinde değildir. Bu bilgiler 

açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın 

“olduğu gibi” sunulmaktadır ve KALTUN MADENCİLİK bu 

raporda yer alan yasal bilgilere ilişkin hiçbir beyan veya garanti 

vermemektedir. Bu bilgilere ilişkin olarak bilgilerin eksiksiz, 

doğru, güncel veya yanıltıcı olmayacağı, sürekli ve değişmez 

olacağı garanti edilmemektedir. Bu raporda sunulan bilgilerin 

kullanımı dolayısıyla oluşabilecek zararlardan KALTUN 

MADENCİLİK, çalışanları, yöneticileri ve rapor sürecine dahil 

olmuş diğer kişi ve kurumlar sorumlu tutulamaz.

Yolboyu Mah. Merkez Sok. No: 242/1 
Çine, Aydın / TURKEY

    +90 256 729 1600
    +90 256 729 1615

    kaltun@kaltun.com.tr

info@semtrio.com
www.semtrio.com

Raporlama Danışmanlığı
& Rapor Tasarımı


