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ANATOLİA METAL 

     Anatolia Metal Teknolojileri A.Ş. Hüseyin Yılmaz, Yerlan Turalbayev , Kazakistan Devleti tarafından “Onursal Metalurji Mühendisi” 
unvanı verilmiş ve aynı zamanda madencilik ve metalurji alanında bilim dünyasınca tanınan uzman bilim adamı Serik Sadykov ve 
Meriambek Sadyk tarafından 08.10.2010 tarihinde kurulmuştur. 

     2010 yılından bu yana faaliyette olan Anatolia Metal Teknolojileri A.Ç dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Merkezi 
Istanbul’da olan şirketimizin çalıçma alanı genel olarak Rusya Federasyonu, Kazakistan Devleti ve Türkiye Cumhuriyet’i üzerinde 
yogunlaşmaktadır.

       Anatolia Metal Teknolojileri A.Ş; nikel, altın, demir, bakır ve çinko metalurjisine, Rus ve Kazak uzman ekip tarafından ekibin öncüsü 
ve Şirketimiz hissedarı Sayın S.B.Sadykov ile birlikte kazandırılan patentli yenilikçi teknolojileri sektördeki yatırımlara inşaa etmek, 
mevcut yatırıma adapte etmek, gerekli organizasyonları sağlayarak bu patentli buluşların sektöre kazandırılmasından ve 
geliştirilmesinden sorumludur.

Söz konusu kurulmuş ve geliştirilmiş teknolojilerle ilgili olarak:

 -Sülfür bakır konsantrelerinin “sıvı banyoda eritilmesi” (Rusya ile birlikte dünyada ilk kez) teknolojisinin – inşaası, devreye alınması ve 
geliştirme süreçlerinin yönetilmesine doğrudan katılım,

- - Gümüş üretiminde dünyada 5. sırada olan - altın, gümüş, platin, paladyum, selenyum, tellür üretimi için modern değerli madenler 
tesisinin inşaası, devreye alınması ve geliştirilmesi. (İsveçli şirket “Boliden” ile birlikte),

- Düşük nitelikli çinko hammaddelerinin işlenmesi için (Dünya’da birinci) modern, çevre dostu çinko tesisinin inşaası ve devreye 
alınması  (Kanadalı şirket “Dynatec” ile birlikte),

- ABD pazarında mücevherat satışlarının %100’ü ile saf altın ve gümüşlerin kullanıldığı, büyük bir mücevherat imalatının 
organizasyonu.

- - Uluslararası Çevresel ESIA Standardı “Çevresel ve Sosyal Etki ve Değerlendirme”  ile “Dünya Bankası/IFC Şartnameleri ve 
Ekvator İlkeleri” standartlarına tam uyumlu olarak, düşük nitelikli oksitlenmiş (laterit), nikel kobalt cevherlerinin işlenmesi için patentli 
teknolojinin ileri uygulamasının geliştirilmesi (dünyada ilk defa),

-Siyanür filtreleme teknolojisi kullanılmadan, ısıya dayanıklı altın cevherlerinin işlenmesi için patentli teknolojinin ileri kullanımının  
geliştirilmesi (dünyada ilk defa). 

Siyanür kullanılmadan metal üretimine yönelik buluşu olan "Anadolu Metal Teknolojileri A.Ş", bu buluşu, başta Türkiye Cumhuriyeti 
olmak üzere yeni dünya pazarlarına tanıtmaya hazırdır.

“Anadolu Metal“Anadolu Metal Teknolojileri A.Ş”, sondaj numunelerinin detaylı analiz sonuçlarına dayanan «anahtar teslimi» santraller inşaası, 
teknolojilerin proje kapasitelerine ulaştırılması ve geliştirilmesi gibi alanlarda kendi hizmetlerini sunmaktadır.
Maden mühendisleri, metalurji uzmanları ve bilim adamları, nitelikli bir jeolog kadrosu ile birlikte “Anadolu Metal Teknolojileri A.Ş”, en iyi 
yöntemlerle yüksek kalitede hizmet vermeye hazırdır.
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TEKNOLOJİLERİ A.Ş.



Vizyonumuz

   Türkiye Cumhuriyeti’ni enerji ve maden sektöründe başarıya taşıyacak her türlü bireysel, ticari ve finansal planının mimarı olmak,

   Kardeş ülke Kazakistan Devlet'i ile sıkı işbirliğini sürdürerek Rusya Federasyonu’nun yanında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa
Birliği ile de entegre olarak Orta Asya'nın birikim ve deneyimini modern dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda geleceğe taşımaktır.

   Bu bağlamda, çalışma ahlakını öncelik edinerek Dünya üzerinde faaliyet gösterdiğimiz her noktada insanlığa, medeniyetlere ekoloji
ortamında yaşanılabilir fayda sağlayan çalışma prensibimiz vizyonumuzun temel ilkelerini oluşturmaktadır.

MisMisyonumuz

    Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisi ve Dünya ekonomisini geliştirmeye ve en üst standartlarda hizmet vermek şirketimizin öncelikli
hedefidir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara en doğru çözümler üreterek ve memnuniyete dayalı, mutlaka başarmayı 
hedefleyen yaşam boyu sürecek bir ortaklık kuruyoruz. 
Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara büyüme ve zenginleşme fırsatları sağlamaktayız. 
Anatolia Metal Teknoloji A.Ş;
• Genç ve Dinamik Kadroyu Ön Planda Tutmak 
•• Çalışma Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışını Geliştirmek
• Müşterilerin İhtiyaçlarına Net Çözümler Sunmak 
• Gelişen Dünya’ya Teknolojik ve Kaliteli Hizmet Sunmak
• Uluslararası Saygın ve Öncü Marka Olmak 
maddelerini ilke edinmiştir. 

Sorumluluğumuz

   Günümüzde verdiği zararlar bilinmesine rağmen siyanür ve sülfürik asit kullanılarak altın ,gümüş, bakı   Günümüzde verdiği zararlar bilinmesine rağmen siyanür ve sülfürik asit kullanılarak altın ,gümüş, bakır, çinko ve nikel aranmakta ve 
üretimi yapılmaktadır. 
   Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsanlığa ve Çevre”ye hizmet ederek Dünya’da bir ilk olan “Siyanürsüz Altın Üretimi”ni 
Faaliyete geçirmiş bulunmakta ve Dünya ekonomisine yeni bir teknoloji sunmaktayız .

Değerlerimiz 

Başta Güvenilirlik,Gizlilik ve Dürüstlük yapı taşlarımızdır. !
• Yaptığımız işi hakkıyla ve gönülden sahiplenerek en kaliteli şekilde yapıyoruz.  
•• Maden projelerimizi Dünya ekolojisini değiştirmeden insanlığa sunuyoruz.
• Tüm ilişkilerimizde dürüst ve şeffaf olup, bu sayede güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kuruyoruz.
• Net sözler verip, kendimizi ve çalışma arkadaşlarımızı devamlı geliştiriyoruz. 
• Müşterilerimiz için değer yaratıyor ve beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık veriyoruz.

    

“
”

     Hüseyin YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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Serik SADYKOV

Eğitim: 
1979, Metalurji Mühendisi  - Kazak Politeknik Enstitüsü (şu anda Kazak Milli Teknik Üniversitesi),
1991, Dış Ekonomik konular uzmanı (Master of Business Administration) –  G.V.Plehanov adındaki Ulusal Ekonomi Enstitüsü        
Moskova Uluslararası Business Okulu (Moskova),
1992, Teknik Bilimleri Doktorası – Rusya Bilim Akademisi (Sverdlovsk Şehri),
2007, Teknik Bilimleri Doktorası –  Rusya Bilim Akademisi (Yekaterinburg Şehri)

2010 – 20162010 – 2016 Madencilik ve Metalurji Tesisi (MMT) Müdürü
   (6 yıl) “FNK Ertis”Ltd.Şti.     Astana Şehri – Almatı Şehri - Semey Şehri
• “Ertis” Ferronikel Tesisi, Doğu Kazakistan Bölgesi’nde Semey Şehri’nin Batısı’nda Gornostayevskiy kobalt ve nikel yatağı ait 
olduğu “Kaznikel”Ltd.Şti.’nin %100 sermayesine sahiptir. “FNK Ertis”Ltd.Şti. ise SAT & CO Holdinge aittir. 
• MMT Nikel Fabrikasının inşaatının yönetilmesi için SAT & CO Holding tarafından kurulmuştur.     
• ENTC “Metaller ve malzemeler” (Kazakistan-Rusya-Ukrayna) ve MİSİS (Moskova) ile yapılan kontrata göre Vanyukov’un Süreci 
(VS) temelinde Nikel Fabrikası’nın Teknolojik Düzenlemeler geliştirilmiştir. 
•• Nikel Fabrikasının projelendirme sürecine başlatılmıştır. Baş tasarımcı Kazgiprotsvetmet (Ust-Kamenogorsk), VS Tasarımcısı 
(Nikel Fabrikasının temelleri) Stalproyekt (Moskova). Mühendislik araştırma çalışmaları hem ek altyapısal tesisler hem de ana 
fabrika için “KPİİ “İzıskatel” Ltd.Şti. (Pavlodar) tarafından yapılmıştır.
•• FLSmidth Şirketinin (ABD) cevherlerin hazırlık, kurutma ve döşeme süreci, Mintek Şirketinin (Bateman, Güney Afrika) kobaltın 
iadesi ile nikel ürüne getirilmesi, Red Mountain Şirketinin (ABD) oksijen istasyonu, “EMON”Ltd.Şti. (Almatı-Semey) yüksek voltajlı 
enerji temini sistemi, “KazTemirjolEngineering” Ltd.Şti. (Almatı-Semey) demiryolu yanaşma hatlarının projesi, “Vodoproyekt”Ltd.Şti. 
(Semey) su temini şeması yapılmıştır.
• Uluslararası Borsaların birinde IPO için Yetkili Şahısın Raporu (CPR) ve birinci sınıf Batı bankası tarafından finansmanı için 
Wardell Armstrong İnternational Şirketi tarafından Fizibilitesi hazırlanmıştır. CPR resmi olarak 2011 yılının Kasım ayında 
yayınlanmıştıyayınlanmıştır.      
• Vanyukov Buluşu ve fabrikanın temel inşaatına başlama çizelgesi geliştirilmiştir. İnşaat ve ürünlerin elde edilmesi ile Nikel 
Fabrikasının işletmeye açılması süresi 2 – 2,5 yıldır. İlk sıranın geri dönen yatırımlarının geri ödeme süresi 5 yıla kadardır.    

2005 – 2010 Uralsk Devlet Teknik Üniversitesi doktora çalışması - Yekaterinburg
(5 yıl) * 2005 yılının ortasından itibaren 2006 yılının Haziran ayına kadar.
Yekaterinburg Şehri’nde RAN Uralsk Şubesi’nde 05.16.02 “Demir, demir dışı ve nadir metallerin metalurjisi” Anabilim Dalında 
“Kazakhmys” Korporasyonun Balhaş Çinko Fabrikası’nın temelinde “düşük dereceli çinko konsantrelerin otoklav işlenmesi” doktora “Kazakhmys” Korporasyonun Balhaş Çinko Fabrikası’nın temelinde “düşük dereceli çinko konsantrelerin otoklav işlenmesi” doktora 
tezini hazırlayıp sunulmuştur.
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Madencilik ve Metalurjik Müdürü



“BI-Group” Yönetici Müdürü      Astana Şehri  
* 2006  yılının Haziran ayından itibaren 2008 yılının Kasım ayına kadar Astana Şehri’nin 
yakınlarında Sofi kalker maden yatağı bazında modern “kuru” teknolojisine göre çimento 
fabrikasının inşaatı ile ilgili başlama işlerinin yapılması, Astana Şehri’nin dışındaki maden 
yatağının temelinde yapı malzemelerinin üretim tekliflerinin hazırlanması, Doğu 
Kazakistan Bölgesi’nde referans üretiminin teknolojik mali denetimin yapılması.
* * 2008 yılının Ocak – Nisan ayları döneminde. “Sarıarka” Sosyal Girişimcilik 
Korporosyonu” A.Ş. Yönetim Kurulu’nda bağımsız müdür olarak görev yapmıştır.
“Badamşinskiy Nikelevıy Zavod”Ltd.Şti. (BNZ) (Badamşa Nikel Fabrikası) Genel Müdür
“GRK Jetı Kazına” Ltd.Şti. ve “BNZ”Ltd.Şti. Aktobe Şehri - Almatı Şehri
* 2009 yılının Ocak – Ekim ayları döneminde Aktobe Bölgesi’nde Kempirsay grubu iki 
maden yatağı bazında Badamşa Nikel Projesi Genel Müdür görevinde hazırlık 
çalışmaların yapılması, teknolojik düzenlemelerinin geliştirilmesi görevinde bulunmuştur.
  
1985 – 2005 Kimya Metalurji Fabrikası (KMF) Genel Müdür
(20 yıl) “Kazakhmys” Korporasyonu - Balkaş Şehri   
1985 – 2005 yıllar arası dönemde Balkaş Madencilik Metalurji Fabrikası(şu anda 
“Balkaş Tsvetmet” Üretim Birliği’nde) bakır izabe imalathanesinin başmühendisi görevinden 
başlayarak Kimya Metalurji Fabrikası Genel Müdür görevine kadar mesleki büyümenin tüm 
basamaklarından geçmiştir. Dört fabrika inşaatını bitirip faaliyete açmıştır. 
•• Başmühendislik görevinden sonra bakır izabe imalathanesinin şefi görevinde çalışarak 
Balkaş Madencilik Metalurji Fabrikasında Sovyet Birliği’nde ilk sıvı banyosunda (PJV-1 ve 
PJV-2) füzyon kompleksinin inşaatını, işletmeye alınmasını, uygulamasını yönetmesinden 
dolayı 1988 yılında “Kazakistan Sovyet Sosyalist Federasyonunun Onur Metalurji 
uzmanı” unvanı verilmiştir.   
•• 1990 – 1991 yıllarında yeniden Bakır Fabrikasını yönetmiştir. Bu fabrika iki yeni fırın 
PJV temelinde tam çevrim olarak yönettiği ilk fabrikadır. (moloz hazırlığı, bakır izabe, 
elektroliz ve diğer yardımcı ek süreçler) olmuştur. 
• 1991 yılında başarılı olarak G.V.Plehanov adındaki Ulusal Ekonomi Enstitüsü Moskova 
Uluslararası Business Okulu’nu bitirip Dış ekonomik konular uzmanı (Master of Business 
Administration) ünvanını almıştır. Mesleki görüşmeleri sürdürme yöntemi ile öğretilmiştir. 
• 1991 – 1993 yıllarında bakır fabrikası müdürlüğü görevinde çalıştığı dönemde 
fabrikanın ayrı bölümlerinin teknik rekonstrüksiyonu yapılmış fabrikanın ayrı bölümlerinin teknik rekonstrüksiyonu yapılmış 
(Moloz hazırlığı imalathanesinde “Outokumpu” Fin Şirketinin seramik vakum ve filtrenin 
uygulamanın başlatılması ve “Buliden” İsveç Şirketi’nin rafineri üretiminin inşaatı) ve 
35-40 bin ton kadar katot bakırın üretimi arttırılmıştır. 
• 1992 yılında sıvı banyoda eritme teknolojisi konusunda doktora tezini savunup Rusya 
Bilim Akademisi’nin Teknik Bilimleri Doktorası akademik düzeyini almıştır. 
•• 1993 – 1999 yıllar arasında sırası ile Balkaş Madencilik Metalurji Fabrikasının 
Başmühendis Yardımcısı, inşaatı yapılan üretim rafinesinin şefi ve değerli metaller 
fabrikasının Müdürü görevlerinde çalışarak direk olarak Balkaş’ta çağdaş rafineri 
üretiminin (“Buliden” Şirketi’nin İsveç teknolojisine göre) inşaatını, işletmeye başlatılması 
ve uygulanmasını yönetmiştir ve bu “Kazakhmys” Korporasyonuna en büyük gümüş 
üreticilerinin arasında dünyada dördüncü yerini almasını sağlamıştır. Bu fabrika mesleki 
özgeçmişinde ikinci fabrikası olmuştur.
•• Değerli metaller fabrikası altın, gümüş, platin, paladyum gibi dünyaca kıymetli 
metalleri üretmektedir (işletmeye açıldığı andan itibaren 1997 yılında yaklaşık 7 bin ton 
granül gümüş ve 50 tondan fazla külçe altın imal edilip çıkartılmıştır). Geliştirilmiş üretim 
“Know-how” İsveçliler tarafından planladıkları proje gücüne karşı %70 kadar üretim 
kapasitesini aşmıştır.
• 2000 yılında Kimya Metalurji Fabrikası’nın Genel Müdür görevine atanmıştır.
(Bu fabrikanın bünyesine değerli metaller fabrikası, kuyumculuk takı üretimi ve inşaatı (Bu fabrikanın bünyesine değerli metaller fabrikası, kuyumculuk takı üretimi ve inşaatı 
tamamlanan çinko fabrikası dahil olmuştur).
• Kuyumculuk Dekorasyon İmalathanesinin inşaatı, işletmeye açılması ve uygulamasını 
yönetmiştir. Bu imalathanesi 2002 yılında Kore Teknolojisine göre inşaat edilmiştir. 
Kuyumculuk Dekorasyon İmalathanesi 1 – 1,5 ton kuyumculuk takıları çıkartarak 
kuyumculuk takı üretimi derecesine göre büyük bir fabrika sayılmaktadır. Fabrikanın 
açılması anından itibaren bütün ürünler hiç bir şikayeti olmadan komple olarak Amerika 
piyasasında satılmıştıpiyasasında satılmıştır. Bu fabrika mesleki özgeçmişinde üçüncü fabrikası olmuştur.
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• Mesleki deneyiminde dördüncü fabrikayı üç yıl içinde (2000 - 2003) inşaat edilmesi planlanmıştır. Bu çinko fabrikası – modern 
ekipmanı ile donatılmış benzersiz ekolojik temiz üretimdir. 2003 yılının Ekim ayında çinko fabrikasının törenli açılışı yapılmıştır. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nur Sultan NAZARBAYEV açılış töreninde “Balkaş Çinko Fabrikası ülkemizin ilk ve tek fabrikasıdır. 
Bu tesis Kazakistan’ın 2017 yılına kadar endüstriyel ve yenilikçi gelişim stratejisine tam olarak uygundur. Yeni çinko fabrikası metalurji 
kavurma olmadan Finlandiya, Almanya, Fransa, ABD v.s. ülkelerden bilinen şirketlerin ekipmanı ile donatılmış Dynatek Kanada 
Şirketi’nin iki aşamalı otoklav teknolojisi temelinde inşa edilmiş tam hidrometalurjik üretimidir ” demiştiŞirketi’nin iki aşamalı otoklav teknolojisi temelinde inşa edilmiş tam hidrometalurjik üretimidir ” demiştir.
• Fabrika hakkında genel bilgiler:
 Kimya Metalurji Fabrikasının ürünün yıllık üretimi - 600 – 670 ton kadar Granül Gümüş (dünyada beşinci sırada), 5 – 10 ton kadar 
külçe altın, 100 bin kadar külçe ve döşeme çinko, 0,7 – 1 ton kadar veya 150 – 200 bin kadar ve 3 bin çeşit kuyumculuk takı ürünleri. 
Bu işlerden 450 - 500 milyon USD kadar yıllık gelir sağlamıştır (çinko fabrikasının tam kapasitede çalıştırılarak 750 - 800 milyon USD 
kadar.)                  

1979 – 1985  Bakır izabe tesisi bölüm şefi
(6 yıl)(6 yıl)  “Jezkazgantsvetmet”  Üretim Kuruluşu - Jezkazgan Şehri  
• 1979 yılında Kazak Politeknik Enstitüsü’nden mezun olmuştur (Metalurji Mühendisi Anabilim Dalı’nda üstün başarı Lisans 
Diploması).
• Enstitü eğitimini bitirdikten sonra Jezkazgan Şehri’nde Bakır Fabrikası’nın metalurji imalathanesinde mesleği yönünde döküm işçisi 
görevinden bölüm şefi görevine kadar birçok alanda çalışmıştır.   
• Jezkazgan Bakır Fabrikası’nın cevher eritme fırınının komple tamiratı ilk fabrikasının açılması anından itibaren yöneticisi olmuştur.
(fabrika 1972 – 74 yıllarında işletmeye açılmıştır). 
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Eğitim 
   * 1994  MBA (İşletme Mastırı), KİMEP 
(ilk mezuniyet)
 *1998 Teknik Bilimleri Doktorası, Fizik 
ve Kayalar Mekaniği Enstitüsü
 *1978 Maden Mühendisi, Kazak 
Politeknik Enstitüsü, üstün başarı (kırmızı) Politeknik Enstitüsü, üstün başarı (kırmızı) 
diploması
Son 20 yıl için mesleki deneyim 
(geçmişe geriye gitme düzende):

2010 – 2016 Madencilik ve finansal 
konularda Müdür Yardımcısı
  Yeni madencilik ve metalurji projesi        
Astana Şehri – Almatı Şehri - Semey Şehri
2007 – 2009 “Badamşinskiy Nikelevıy 
Zavod”Ltd.Şti. (BNZ) (Badamşa Nikel 
Fabrikası) ve “Jetı Kazına” Ltd.Şti. Finans 
Müdürü olarak çalışmıştır.
  Madencilik ve metalurji işletmesi Almatı 
Şehri – Aktobe Şehri – Badamşa Köyü
* Finans ve muhasebe hizmetlerinin 
yönetimi (muhasebe denetimi, uzaktan 
bankacılığın uygulaması, bütçe, iş planı 
geliştirmesi, finansal akımların 
hesaplanması hesaplanması v.s.  üretiminin kredilenmesi 
ve yeniden kredilenmesi ve ekipmanın  
leasing için belge ve evrakların 
hazırlaması), hem de toprak altı kıymetleri hazırlaması), hem de toprak altı kıymetleri 
(MEİMR), ayrıcalıklar ve tercihler (MİT), 
diğer devlet desteği (“Kazına” Fonu, devlet 
kalkınma kurumları, yerel iktidar mercileri) 
konuları çözümleme hakkında bilgi birikimi 
ve tecrübeye sahiptir.
*  Kuruluşlar hakkında: 
“Jetı Kazına”Ltd.Şti. –“Jetı Kazına”Ltd.Şti. – Aktobe Bölgesi’nde 
iki adet nikel ve kobalt cevher yataklarının 
işletmeciliğini yapmaktadır.
“BNZ”Ltd.Şti. – cevherlerin FLSmith 
teknolojisine göre hazırlığı ile Vanyukov’un 
süreci temelinde madencilik ve metalurji 
üretiminin sıfırdan inşaatlarını 
yapmaktadıyapmaktadır.
 Hedeflenen ürünler – nikel ve kobalt mat, 
demir ,ferronikel.
2005 – 2007 “Budan”Tarımsal Üretim 
Kooperatifi Finans Müdürü, “KG 
Prodresurs” Ltd.Şti. Ekonomi konularda 
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

“Budan”Tarımsal Üretim Kooperatifi,
“KG Prodresurs”Ltd.Şti. (mısır kalibrasyon 
tesisi) -Baltabay Köyü 
Yenbekşikazak İlçesi Almatı Bölgesi
* Elit tohumculukta ve tarım ürünlerin 
işlenmesinde finansal konuların 
çözümlerinden (bütçe, iş planın çözümlerinden (bütçe, iş planın 
geliştirilmesi, finansal akımlarının 
yönetilmesi, muhasebe ve vergi 
kayıtlarının kontrolü v.s., mali denetim 
yönetimi, üretimin kredilenmesi ve 
ekipmanın finansal leasing için evrak ve 
belgelerinin hazırlanması). sorumlu 
olmuştuolmuştur.
* Bu iki kuruluş hakkında:
 “Budan” Tarımsal Üretim Kooperatifi – Elit 
tohumculuk tarımsal işletmesidir .(3100 
Hektardan fazla ekim arsaları; her sene 
1300 ton kadar farklı çeşitlerde mısır 
tohumları: ZPSK-704, 539, Altın-739, 
Arman-689, M-215, 257 Arman-689, M-215, 257 v.s.). Mısır 
kalibrasyon tesisi ,üretim ve daha çok 
“Budan” Tarımsal Üretim Kooperatifi’nin 
ürünlerinin işlenmesi üzerine 
çalışmaktadıçalışmaktadır. (mısırın arazilerden koçan 
ve tane şeklinde kabulü, koçanlardan 
ayırımı, kurutma, ezme, kalibrasyon, 
iğneleme, çeşitli melez bölgeselleştirilmiş 
mısır tohumlarının hem de emtia mısırın, 
taneli tahıllar ve baklagillerin v.s. 
ambalajlanması). 
20052005 Yönetici Müdürü
“Metalurji, kimya, makine mühendisliği” 
No 3 Müdürlük Yöneticisi
Kazakistan’ın Yatırım Fonu (KYF) 
Almatı Şehri
* Metalurji, kimya, makine mühendisliği 
alanlarda projelerini yönetmiş ve bu 
projelerinin ekonomik verimliliğinin projelerinin ekonomik verimliliğinin 
analizini gerçekleştirmiş (boyuna kaynaklı 
boru fabrikası, haddehaneler ve elektrikli 
eritme tesisleri, karbonik asidin sodyum 
tuzu Na2CO3 tesisi, dalgıç petrol 
pompaları fabrikası, basınç altında petrol pompaları fabrikası, basınç altında petrol 
tankları ve kaplar fabrikası, yarım koks 
(yanıcı madde kalıntıların) üretimi, ev 
kimyasalların üretimi v.s.), üretilen ürün 
piyasasının perspektif olduğunun, talep piyasasının perspektif olduğunun, talep 
edenler tarafından projelerinin temin 
edildiğinin, KYF’nin hedef ve amaçlarına 
ve Kazakistan’ın endüstriyel ve yenilikçi 
politikasına projelerinin uygunluğunun 
analizini gerçekleştirmiştir.

* Ön değerlendirme sonuçlarına göre proje 
içeriğinin görüşülmesi ve bunların ilerideki 
geliştirilmesinin amaca uygunluğu hakkında 
kararın alınması amaçla yatırım projelerinin 
sunumlarını yönetmiştir.
* Sunum sonuçlarına göre olumlu kararı 
alındığında iş planlarının fizibilitelerinin 
birlikte çalışılması için çalışma gruplarını birlikte çalışılması için çalışma gruplarını 
yönetmiştir. Müdürlüğünün çalışan 
uzmanları hem de bağımsız bilirkişiler ve 
danışmanlar (mühendislik kuruluşlar dahil 
olarak) ile birlikte net tüketicilerinin 
hammadde parçaları ve yakıt enerji 
kaynaklarının tedarikçilerinin belirlenmesi kaynaklarının tedarikçilerinin belirlenmesi 
ve mevcut sabit varlıklarının altyapısının 
değerlendirmesi ile birlikte üretimin detay 
planlarını hazırlamıştır.
* Ağır sanayide projelerin geliştirilmesi için 
diğer çalışmaları da yönetmiştir. 
2002 – 2004 Ekonomi Müdür Yardımcısı
“Kazakhmys” Korporasyonu, Kimya “Kazakhmys” Korporasyonu, Kimya 
Metalurji Fabrikası (KMF)  - Balkaş Şehri   
* KMF’nin ekonomi birimlerini yönetmiştir. 
Bu birimlere dahil olan fabrikalar: 
Değerli metaller rafineri (1997 yılında 
Boli’den İsveç teknolojisine göre işletmeye Boli’den İsveç teknolojisine göre işletmeye 
açılmıştır), kuyumculuk takı fabrikası (2002 
yılında PJ Jewelery Kore 
Teknolojisine göre işletmeye açılmıştır) ve 
çinko fabrikası (metalurji kavurma ve 
Outokumpu Fin Teknolojisi olmadan iki 
aşamalı otoklav için Dynatek Kanada 
TTeknolojisi temelinde 2003 yılının Ekim 
ayında işletmeye alınmıştır). KMF’nin 
ekonomi birimlerinin tümünü yönetmiştir. Bu 
Bölümler ;   
* Çalışan alt birimlerinin (değerli metaller, 
kuyumcu takı, tadilat inşaat üretimi) 
korporasyon bünyesi içinde bütçeli 
finansmanı,finansmanı,
* Çinko fabrikasının inşaatının  devreye 
alınması ve ayarlama işlerinin yatırım 
finansmanının hazırlanması,
* Muhasebe ve vergi kayıtları, üretimin 
teknik ve ekonomik analizi ve 
planlanması, hesapların değerlendirmesi, planlanması, hesapların değerlendirmesi, 
ödemesi ve diğer ekonomik konular,
** Ekonomi konular dışında fabrikanın lokal 
bilgisayar ağının kurulmasını, metaller ve 
malzemelerin bilançolarının tutulmasını, 
üretimin otomasyonu, yangın/güvenlik 
alarm sistemleri, video takip sistemleri ve 
bunların uygulanması alanında yeniliklerin 
bütçesinin geliştirilmesini denetlemiştir.  

Meirambek B. SADYK
Madencilik ve Metalurjik Ekonomi Müdürü
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* Kuruluş hakkında: Yıllık üretim – 600 – 670 ton kadar granül gümüş (Dünya’da beşinci sırada), 5 – 10 ton kadar külçe altın, 100 bin 
kadar külçe ve döşeme çinko, 0,7 – 1 ton kadar veya 150 – 200 bin adet kadar ve 3 bin çeşitliğinde kuyumculuk takı ürünleri. Bunlar 
450 milyon USD kadar yıllık geliri sağlamıştır (çinko fabrikasının tam gücünde çalıştırılmasında 750-800 milyon USD kadar).
2000 – 2002 Hazır Mamuller Dairesi Müdürü
  “Kazakhaltyn” Madencilik ve Metalurji Kurumu -  Stepnogorsk Şehri
* Kazakistan içinde ve Avrupa’ya kıymetli metalleri içeren konsantrasyonların, kıvamların satışı,
* * Görüşmeler, kontratların tanzimi ve imzalanması, bankalar ve gümrük birimler ile geliştirme çalışmaları, yük sevkleri – ambalajların 
sürekli kontrolü, tartım, kimyasal analiz, nem oranı, farklılıkların mutabık olunması, kesin son tutanağın tanzimi v.s. yapılması,
* Belli ürün partisine yönelik kredi dilimi için evrakların hazırlanması; elektronik ihaleler sisteminde spot ticareti ,
* Ürün ihracatında vergi merciler üzerinden KDV iade konularının hazırlanması ,
1998 – 2000  Genel bankacılık projeleri Grup Yöneticisi, Baş Sanayi Eksper Uzmanı, Projeler finansmanı Müdürlüğü Şefi
  Kazakhstan Halyk Bankası -  Almatı Şehri
** Banka için güncel konularını geliştirmesi ile ilgili çalışma grupları yönetmiştir. (pazarlama grubunun eğitimi, senet tahvil dolaşımının 
kullanımı, işlem çalışmalarının iyileştirilmesi, inşaat birikimi sistemi v.s. hazırlanması)
* Bölgedeki Madencilik ve metalurji sanayi alanları durumlarının eksper uzmanlık değerlendirilmesi ; kıymetli metallerinin dünya 
piyasasının tarihi dinamiğinin hazırlanması ,
* Kazakistan’ın kuruluşlarının değerlendirilmesi, bunların kısa ve orta vadeli kredilerinin yönetilmesinde hizmet vermiştir.
1994 – 1998 Teknik Dairesi Şef Yardımcısı
  “Kazakhstan Tusti Metaldarı” (Kazakistan’ın demir dışı metaller) Ulusal Şirketi - Almatı Şehri
** Kazakistan’ın demir dışı metalurjisinin madencilik ve jeoloji alanlarda teknik politikası. 
* 1995 – 1998 yıllarında Akşatau Madencelik ve İşletme Tesisi Akjal Mayını ile çalışan şirketlerde yetkili yönetici ekonomik görevleri 
üstlenmiş: Kurşun Çinko Madencilik ve İşletme Tesisi Baş Şirketi’nin Başkan Yardımcısı, Ortak kuruluşun Ekonomi Müdürü, İsviçre
 Şirketi Temsilciliğinin Finans Menajeri.
* Bilgisayar muhasebesinin ve uzaktan banka terminalinin ağ sürümünün uygulaması, muhasebe kayıt hesaplarının yeni plan 
bilgisayar sürümüne  geçişini yönetmiştir. Şirket bütçesini geliştirmiş ve bu bütçesinin yerine getirilmesini denetlemiş. 
Mali denetimlerini sipariş etmiş, yönetmiş ve kontrol etmiş. Metal içeriği x-ışını radyometrik kontrolünün uygulamasına katılmış. Maden Mali denetimlerini sipariş etmiş, yönetmiş ve kontrol etmiş. Metal içeriği x-ışını radyometrik kontrolünün uygulamasına katılmış. Maden 
çalışmalarının takvim planlarını geliştirmiştir. 
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Yerlan TURALBAYEV
Yönetim Kurulu Üyesi ( Kurucu Ortak )

Eğitim:
1995-1996  Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi’nin    
Yükseköğretim Kursları
1989-1994  Kazak Devlet Mimarlık ve İnşaat Akademisi
  Üstün başarı Lisans Diploması
  Sanayi ve Sivil İnşaatı
2003 – 20062003 – 2006  Abay adındaki Almatı Devlet Üniversitesi
  Lisans Diploması – Hukuk İlmi

Mesleki deneyimi:
1994-1995 Mimar
  Almatı Bölgesi Kaskelen Şehri Bölgesel İdaresi

1995-1999  Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi 
Mercilerinde Hizmet vermesi.

1999-20001999-2000  Yolsuzlukla Mücadele Devlet Komisyonu 
Mercilerinde Hizmet vermesi.

2000-2007 Mali ve Ekonomik Yolsuzluklarının Suçlarının 
Soruşturma Müdürlüğü 
Departman Şefi
Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Şehri Finans Polisi Acenteliği

2007-2008   Astana Şehri Bölge Şubesinin Güvenlik Subayı.
“Küçük ölçekli İşletmelerinin Geliştirme Fonu”“Küçük ölçekli İşletmelerinin Geliştirme Fonu” AŞ./ “Kazyna”
- Kredi portföyü ile ilgili risklerin yönetimi ,
- Devlet organları ile bağlantıları ve etkileştirilmesi ,
- Borçlular ile analitik çalışmaları, müşterilerin kredi ödeme 
kapasitesinin kontrolü,
- Problemli krediler ile çalışmalar ve ipotekli mülkiyetlerinin 
satışları ,
-- Projeleri devreye sokması ve takibi ,
- Veto hakkı ile kredi heyeti üyesidir.

(2009  -  …) Genel Müdür
    “Kazak Nikel” Ltd. Şti.
- Madencilik sanayisinde madenlerin çıkartma tesislerinin 
projelendirilmesi ve geliştirilmesi ,
- Demir madenlerinin çıkartılmasında patentli teknolojilerinin 
kullanılması.kullanılması.
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Kömür

kömür + Kükürt

cüruf, su granulasyonu

MatlarıVanyukov’un 
fırını PV 

Kuru demir 
filizi, 
fraksiyon 
2 mm

Tartılmış durumda kurutma 
ile birlikte çekiçli 
değirmeni

800 – 1300 
dereceli (1650 
dereceye kadar) 
sıcaklıkta serbest 
(çıkan) gazlar 

Demir filizi + 
kireçtaşını, fraksiyon 0, 
eksi 100 mm

Tartılmış durumda 
kalsinasyon siklonlar

Elektrikli filtreler, 
PV gaz 220 – 250 derece

PV gazlar, sıcaklığı 400 
derecedan az.

Patent Sahipleri  :    Serik Sadykov (KZ) – 50%
                                   Sultanbek Kozhakhmetov (KZ) – 20%
                                   Meirambek Sadyk (KZ) – 20%
                                   Turman Sadykov(KZ) – 10%

Mucitler               :     Serik Sadykov (KZ)
                                   Sultanbek Kozhakhmetov (KZ)
                                   Meirambek Sadyk (KZ)                                   Meirambek Sadyk (KZ)
                                   Turman Sadykov (KZ)

DEMİRDIŞI MADENLERİ VE
DEMİR İÇEREN HAMMADDESİNİN İŞLEME YÖNTEMİ



 Altın cevherleri, “metalik altın ihtiva eden cevherler” ve “bileşikleri halinde altın    
ihtiva eden cevherler”  olarak sınıflandırılır.
Metalik altın içeren cevherlerden altın elde etmek için altın içeren küçük kuvars 
parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilir. Bu hamur içinde altın
tanecikleri kolloidal halde dağılır. Buradaki ürün malgama tekniği ile ayrıştırılır. 
Malgamalanmış hamurun konsantrasyonu arttırılarak çok seyreltik 
sodyum siyanür çözeltisiyle işlenir. Sodyum siyanür altın ile reaksiyona 
girerek kompleks bileşik meydana getirir:girerek kompleks bileşik meydana getirir:
4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH → 4 Au + 8 NaCN + 2 H2O + O2
Kompleks bileşikteki altın metalik çinko ile çöktürülür:
2 Na + 2 Au(CN)2 + Zn → 2 Au + Na2Zn(CN)4
Bu çökeltideki altın ve gümüş dışındaki maddeler, Kal metoduyla alınır. Gümüş 
de nitrik ve sülfürik asit etkisiyle çözülerek geriye saf altın kalır.

?NASIL ELDE EDİLİR
A
LT
IN

%99.99 Saf Altın Kristali

B
A
K
IR

Saf ‘Halat Altın ’İşlenmemiş Altın Saf Altın Külçesi

Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsan ve Çevre” diyerek 
Dünya’da bir ilk olan  “Siyanür ve Sülfürik Asit Kullanmadan 

Altın, Gümüş, Bakır , Nikel ve Çinko 
Üretimi”ni hayata geçirdik. 

Altın Madeni
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Saf Gümüş Kristali

Gümüş Madeni

Ham Gümüş Külçe Ham Gümüş Takı Örneği

İşlenmemiş Gümüş

G
Ü
M
Ü
Ş

Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsan ve Çevre” diyerek 
Dünya’da bir ilk olan  “Siyanür ve Sülfürik Asit Kullanmadan 

Altın, Gümüş, Bakır , Nikel ve Çinko 
Üretimi”ni hayata geçirdik. 

?NASIL ELDE EDİLİR
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Bakır KülçesiHam BakırSaf Bakır Kristali

İşlenmemiş BakırBakır Madeni

?NASIL ELDE EDİLİR
B
A
K
IR

Blister Bakır: %97-98 saflıktadır. Fe, S, Au, Ag, Se, Te ve Ni içerir.
Elektrolitik Bakır: %99,9 saflıkta olması istenir.
Ateşte Rafine Edilmiş Bakır: %99,9 saflıkta olması istenir.
OFHC (Oxygen-Free High Conductivity, oksijensiz yüksek iletkenlikte) 
Bakır: %99,99 saflıkta olması istenir.
Bakır, çeşitli Bakır, çeşitli piro, hidro ve elektrometalurjik metotların 
kullanılmasıyla cevherlerinden saf olarak üretilmektedikullanılmasıyla cevherlerinden saf olarak üretilmektedir. Pirometalurjik metotlar, 
sülfürlü, oksitli ve nabit bakır cevherlerine, hidrometalurjik metotlar ise düşük tenörlü 
oksitli bakır cevherlerine uygulanır. Elektrometalurji metotları da 
yukarıdaki yöntemlerin son kademesi olarak her ikisine de uygulanır. Böylece, 
pirometalurji metotlarıyla elde edilen saf olmayan bakır, elektrolitik arıtmaya tabi 
tutularak saf katot bakıra çevrilir. Benzer şekilde hidrometalurjik yollarla sulu 
çözeltiye alınan bakır, elektrokazanım yoluyla katotta saf olarak 
toplanabilmekteditoplanabilmektedir. Dünya bakır üretiminin %80’i sülfürlü cevherlerden yapılır.

Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsan ve Çevre” diyerek 
Dünya’da bir ilk olan  “Siyanür ve Sülfürik Asit Kullanmadan 

Altın, Gümüş, Bakır , Nikel ve Çinko 
Üretimi”ni hayata geçirdik. 

Ham Bakır

%99.95 Saflıkta Bakır
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?NASIL ELDE EDİLİR
N
İK
E
L

Nikel metalurjik yöntemlerle üretilmektedir. Birçok sülfit cevheri, daha ileri 
rafinasyonda kullanılacak olan mat üretimi için pirometalurjik yöntemlerle 
zenginleştirilirler. Hidrometalurjide yapılan ilerlemeler sayesinde, Nikel üretiminde 
bu teknolojilerden de faydalanılmaya başlanmıştır. Klasik sülfit cevherlerinin 
üretiminde, flotasyon ile elde edilen konsantre pirometalurjik işlemler ile 
safsızlaştırılmaktadır.

Nikel'in üretiminde son safsızlığı %75 olan metal eldesi için geleneksel kavurma Nikel'in üretiminde son safsızlığı %75 olan metal eldesi için geleneksel kavurma 
ve indirgeme işlemleri uygulanır. Son safsızlaştırmada ise Mold Prosesi 
uygulanır. Bu şekilde elde edilen konsantre %99,99 saftır. Bu yöntem L. Mond 
tarafından patentlenmiş olup 20. yüzyılda Güney Galler'de kullanılmıştır. Bu 
prosese göre Nikel, karbon monoksit ile 50 °C'de reaksiyona sokulur. Reaksiyon 
sonrası Nikel gaz formuna geçerken, diğer safsızlıklar katı halde kalır. Nikel gazı 
yüksek sıcaklıklardaki büyük odalara alınır. Bu odalarda ayrıştırılan Nikel, 
peletlenerek üretilipeletlenerek üretilir. Alternatif olanarak, Nikel gazı daha küçük odalarda 230 °C 
sıcaklıkta ayrıştırıp toz olarak elde edilir. Rafinasyonda kullanılan ikinci bir 
yöntem ise metal matın liç işlemi ise çözeltiye alınması ve daha sonra 
elektrokazanım ile nikelin katot üzerinde biriktirilmesi ve böylece Nikel 
plakalarının üretilmesidir.

Saf Nikel KürelerSaf Nikel KülçeHam İşlenmemiş Nikel

Kristalleri Hidratlanmış Nikel

Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsan ve Çevre” diyerek 
Dünya’da bir ilk olan  “Siyanür ve Sülfürik Asit Kullanmadan 

Altın, Gümüş, Bakır , Nikel ve Çinko 
Üretimi”ni hayata geçirdik. 

“
”

Nikel Madeni
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Ç
İN
K
O

Çinko, bileşiklerinde +2 değerlikli olarak bulunur ve oluşturduğu bileşiklerde 
genelde iyonik bağ yapar. Amonyak, amin, siyanür ve halojen iyonları ile 
kompleks bileşikler meydana getirikompleks bileşikler meydana getirir. Mineral asitlerinde H2 çıkışıyla çözünür. 
Ancak nitrik asitte NOx çıkışı olur. Dolayısıyla çinko, özellikle toz halde çok etkili 
bir ingirdeyicidir. Normal sıcaklıkta havada bırakılan metalin yüzeyinde koruyucu 
bir tabaka oluştuğundan bu sıcaklıkta halojenlere bile dayanıklıdır. HCl gazı 
çinkoyu çok çabuk korozyona uğratır. Toz çinkonun reaksiyona girme kabiliyeti 
oldukça fazla ise de yanıcı değildir. Yüksek sıcaklıkta oksijen, klor ve kükürt gibi 
elementlerle şiddetle reaksiyona girer. Civa ile sert bir amalgam meydana getirir. 
Klorür ve sülfat tuzları suda yüksek miktarda çözünüKlorür ve sülfat tuzları suda yüksek miktarda çözünür. Buna karşılık çinko oksit, 
silikat, fosfat ve organik kompleksleri ya suda hiç çözünmezler ya da çok az 
çözünürler. Bileşikleri arasında çinko oksitin teknik ve ekonomik değeri vardır. 
Organik bileşikleri arasında çinko sabunu en önemli kullanıma sahiptir.

% 99.995 saf çinko parçaları içeren 
1 cm3'lük çinko küp (solda), bir külçe kristal 
parça (ortada) ve süblimleşmiş dendritik 

parça (sağda)

?NASIL ELDE EDİLİR

Çinko Külçeleri

Saf Çinko 

Anatolia Metal Teknoloji A.Ş olarak, “Önce İnsan ve Çevre” diyerek 
Dünya’da bir ilk olan  “Siyanür ve Sülfürik Asit Kullanmadan 

Altın, Gümüş, Bakır , Nikel ve Çinko 
Üretimi”ni hayata geçirdik. 

“
”

Çinko Madeni



ÖNCE

   VE
İNSAN

ÇEVRE

SİYANÜRÜN ZARARLARI

    Madencilik sektöründe siyanür kullanımı, 1860’lı yıllara kadar 
uzanır. Bu sektörde, özellikle altın ve gümüş üretiminde 
kullanılan siyanürün kullanımı ise, kapalı devre sistemler ile 
mümkün olmaktadır. Her ne kadar, madencilik sektörünün
 firmaları, siyanür kullanımı sonrasında, o alandan atıkları 
uzaklaştırmanın mümkün olduğunu söylese de, altın arama uzaklaştırmanın mümkün olduğunu söylese de, altın arama 
çalışması yapılan her toprağa ve bölgenin içme suyuna 
siyanürün karışması, yüksek ihtimalli olduğu kadar, 
yadsınamaz bir gerçektir . 
   Madencilikte, diğer tüm maden çalışmaları sonrası üretilen    Madencilikte, diğer tüm maden çalışmaları sonrası üretilen 
ürünlerden farklı olarak, özellikle altın üretiminde, cevherden 
çok atık ortaya çıkmaktadır. Altın üretimi sonrasında ortaya 
çıkan yoğun atık, doğaya ve insana zarar vermektedir. 
Şirketlerin savunduklarının aksine, yoğun konsantrasyona Şirketlerin savunduklarının aksine, yoğun konsantrasyona 
sahip siyanür, toprağa ve suya kolayca karışır ve doğadan yüz 
seneden önce kaybolmaz. Toprağa ve suya karıştığı için de, 
meyve, sebze ve içme suyundan dolayı insan bünyesine de 
kısa sürede tesir eder. Ölüme varana dek, birçok hastalığa da 
yol açmaktadır.

!
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Kazakistan Fen Bilimleri Akademisi Üyesi
Rusya Fen Bilimleri Akademisi Teknik Bilimler Doktoru 
''Kazakistan Onursal Metalürji Yüksek Mühendisi''

 Serik SADYKOV

Dünyada mevcut hemen hemen tüm işletmeler ve şirketler, 
ülkemizde de dâhil olmak üzere  (Kazakistan, dünyanın önde 
gelen altın madenciliği ve altın işleyen ülkeler arasında ilk onda 
olan ülkedir), altın (Au) aşağıdaki açıklanan şema üzerinde 
üretilmektedir:
              1.Yalnızca altın ihtiva eden olağan cevherler kullanılmaktadır, 
refrakter ve çift refrakter cevherler etkili bir şekilde 
işlenmemektedir. 
       2.Bahsi geçen altın ihtiva eden olağan cevherler, genel olarak 
gravitasyonlu ve flotasyonlu zenginleştirme yöntemi  
(siyanürler kullanılarak) ile işlenmekte, bu yöntemin sonucunda;
а) flotasyon konsantrelerinin içinde Au; 
b)b) cüruf/atıkların içinde Au; ve
c)  nadiren, Dore alaşımlarının (altın-gümüş alaşımının) içinde Au 
elde edilmektedir.  
      3. Elde edilen sanayi ürünler (konsantreler, cevher atıkları, 
cüruf ve Dore alaşımları) – değerli metaller işleme tesislerinde 
rafine işleminden sonra (Au – %99,99) saflığı olan dünya 
standardına uygun altın elde edilmektedir.

Altın ayrıca bakıAltın ayrıca bakır, kurşun-çinko ve diğer değerli metallerin işleme 
tesislerinde, bakır (Cu), kurşun (Pb), çinko (Zn), diğer cevherlerin 
ve konsantrelerinin işlenmesi sırasında elde 
edilmektedir. Bu tür tesislerde saf metallerin (Cu, Pb, Zn…) 
kazanılmasından sonra altın ihtiva eden cevher atıkları 
oluşmaktadıoluşmaktadır.  Değerli metaller işleme tesislerinde oluşan cevher 
atıkları da, ayrışma işlemine tabi tutularak (Au –%99,99 saflığı 
olan) altın elde edilmektedir.

      Siyanür kullanılan teknolojilerin dezavantajları.

Bahsi geçen teknoloji önemli dezavantajlara sahiptir: 
              1. Cevherden sanayi ürününün içinde (konsantre, cevher 
atıkları v.s.)  ve sonrasında rafine işleminde en fazla %80-85 Au 
kazanılmaktadır, diğer ifadeyle %15-20 altın geri dönüşümsüz 
atıklarda kaybolmaktadır. 
       2. Dünyada olağan ('yumuşak') cevherlerin giderek 
azalması,  refrakter ve çift refrakter cevherlerin ise daha fazla 
olması nedeniyle  bu yöntem ile refrakter ve çift refrakter 
cevherlerin etkili bir şekilde işlenmesi imkânsızdıcevherlerin etkili bir şekilde işlenmesi imkânsızdır. 
       3. Çevreyi olumsuz bir şekilde etkileyen siyanür gibi zararlı ve 
zehirli bir reaktifin kullanılmasıdır. 

   Önermekte olduğumuz yenilikçi ve patentli teknolojimiz olan 
''PV-SK'' ("Vanyukov Furnace – Calcinations System") 
pirometalurjik ayrıçma içlemi) kullanarak, zenginleşme sürecini pirometalurjik ayrıçma içlemi) kullanarak, zenginleşme sürecini 
atlayarak altın ihtiva eden her türlü cevherleri dogrudan, atıksız 
ve siyanürsüz işleme teknolojisidir. Bu yöntem ile (dogrudan 
cevherden) manifold mat elde edilmektedir. Bu matın içinde 
altın kazanım oranı %97-99 'dur. Diger bir ifade ile cevher 
atıklarında altın zayiat oranı en fazla %1-3’tür.
   Degerli metaller ihtiva eden cevher atıkları elde edilmesi    Degerli metaller ihtiva eden cevher atıkları elde edilmesi 
amacıyla bu manifold matlarının içlenmesi (örnegin, bakır 
metalürji tesislerinde), altın kazanım oranı en az %92-94, yani 
zayiat oranı en fazla %6-8 olan tam altın kazanım (cevherden 
atıklara kadar içleme süreci) yöntemi ile yapılmaktadır.
Belirtilen oranlar, Kazakistan’da yer alan bazı tesislerdeki 
fabrikalarda elde edilmiçtir.
Buna ek olarak, altın ihtiva eden sanayi ürününün (mat) Buna ek olarak, altın ihtiva eden sanayi ürününün (mat) 
üretilmesi için refrakter cevherin dogrudan ergitme sürecini 
kullanan bir altın içleme tesisinin dünyada mevcut olmadıgını 
belirtmek isteriz.

            Teknolojimizin Avantajları 

Kullanılan altın işleme teknolojileri ile karşılaştırıldığında 
önermekte olduğumuz teknolojimizin avantajları şöyledir:
1.1. Yüksek altın kazanım oranı - en önemli avantajdır.
Cevherden sanayi ürününün içinde (ilk önce matın içine ve 
sonra cevher atıklarının içine kazanım) ve rafine sürecinde 
Au kazanım oranı en az %92-94’tür, diger ifadeyle %6-8’den 
fazla olmayacak şekilde geri dönülmez altın kaybı söz konu-
sudur.
2.  Refrakter ve çift refrakter cevherler dahil olmak üzere
altın ihtiva eden her türlü cevherler işlenmektedir.
3.  Siyanür dâhil olmak üzere, herhangi bir zararlı reaktif kul-
lanılmamaktadır. Süreç, çevre açısından nispeten temiz olup 
çevreye önemli olumsuz etki oluçturmaz.
4.  Bu tür projeleri hayata geçirme deneyimine sahip ve farklı 
alanlarda uzman olan ekibimiz ile:
– Maden yataklarının ve hammaddenin kariyer çalıçmaları 
için uygunlugunun değerlendirmesini,
– Teknolojik süreçlerin geliştirilmesi ile ilgili organizasyonu 
ve kontrolünü, ayrıca projelendirmenin organizasyonunu,
– Ek olarak, tesisin inşaatını, işletmeye alınmasını ve 
işletmesinin organizasyonunu üstlenmeye hazır 
olduğumuzu beyan ederiz.

DÜNYA’DA MEVCUT ALTIN 
ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖNERİLEN TEKNOLOJİMİZ“
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