
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ 
 
Gördes ilçesi, Ege Bölgesi’nin İç batı Anadolu Bölümü’nde Manisa’nın 115 km, Akhisar’ın 70 km kuzey doğusunda yer 
almaktadır. Meta Nikel Kobalt AŞ ruhsatlı sahaları ve işletme tesisi ise Gördes ilçesine 20 km uzaklıktaki Kabakoz Köyü 
mevkiinde konumlanmaktadır. 
 
Meta Nikel Kobalt; Gördes, Eskişehir ve Uşak’ta ruhsatlı sahalara sahip olmasının yanında farklı bölgelerde de arama ve sondaj 
çalışmalarına devam ederek bünyesine katma değeri yüksek elementleri Türkiye ekonomisine kazandırma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. 
 
2000 yılında kurulan Meta Nikel Kobalt, faaliyetlerini 2007 yılından bu yana Türkiye’nin yenilikçi ve vizyoner grubu olan Zorlu 
Holding bünyesine katılarak ‘’Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’’ adıyla sürdürmektedir. Zorlu Holding’in beş 
ana faaliyet alanı arasında yer alan Maden ve Metalürji Grubu altında konumlanan şirketimiz, nikel ve kobaltın farklı 
formlarında bölgesel bir tedarikçi olma hedefi ile ülkemizin nikel potansiyelini ekonomimize kazandırmak üzere, arama, 
işletme, ihracat, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır.  
 
Meta Nikel Kobalt, çalışanların bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlamak, işletmeye olan katkısını en üst 
düzeye çıkartma politikasını benimseyen ve tüm çalışanların iş yaşam kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
çalışmalarına olanak sağlayan bir kuruluştur. Modern, en son teknolojiye ve olanaklara sahip, var olduğu çevreye değer katan 
680 çalışanı ile sürdürülebilirlik anlayışını ilke edinmiştir. Çalışanların büyük bir kısmı Gördes ve çevresindeki yerleşimlerden 
istihdam edilmesiyle oluşturduğu ekosistem, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bir anlayış içerisindedir. 
Gördes ilçesine yapılan ve Türkiye’nin ilk nikel işletme tesisi unvanını alan yatırımın ilk fazını 2014 yılında tamamlayan Meta 
Nikel Kobalt AŞ, devreye alma çalışmalarının ardından ilk ticari ürün sevkiyatını 2015 yılı içerisinde gerçekleştirerek Türkiye’de 
nikel madenciliğini yeni bir iş alanı haline getirmiştir. Tesis yılda yaklaşık olarak 1,75 milyon ton cevher besleme ve 10 bin ton 
nikel üretim kapasitesine sahiptir. İşletme son 5 yılda yaklaşık olarak 24.000 ton nikel eşleniği konsantre ürün üreterek 
tamamını ihraç etmiştir. 
 
Maden Arama 
Nikel üretim tesisimizin içerisinde bulunduğu Gördes işletmesinde 19.675 ha’lık alan içerisinde 13 adet 4. Grup maden 
arama ve işletme ruhsatlı sahamız bulunmaktadır. Ayrıca Eskişehir ilinde 15.583 ha’lık alan içerisinde 11 adet, Uşak ilinde 
2.480 ha’lık alan içerisinde 3 adet, Kütahya ilinde 372 ha’lık alan içerisinde 1 adet 4. Grup ruhsatımız mevcuttur. 

 

Şekil1. Meta Nikel Gördes işletmesi yer bulduru haritası  

 

Ruhsat sahalarımız içerisinde yapılan çalışmalarda cevherleşme İzmir-Ankara-Erzincan Kenet zonu ile Menderes masifi 
üzerinde yer alan ofiyolitlerde yer almaktadır. Cevherleşmenin tipi laterittir. Lateritlerde görülen temel mineraller limonit 
(Ni,Fe)O(OH) ve garniyerit (Ni,Mg) 3Si2O5OH’tır. 
 
İlk sondaj çalışmalarının başladığı günden itibaren yaklaşık 150 bin metre sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajlardan elde edilen 
karotlar, uluslararası standartlara uygun şekilde loglanıp örneklenmektedir. Karot örneklerimizin analizleri kendi 



laboratuvarımızda yapılmakta, doğrulukları JORC standartlarına göre akredite laboratuvarlara gönderilerek test edilmektedir. 
Bugüne kadar yapılan sondajlarda, toplamı yaklaşık 160.000 adet analiz yapılmıştır. 
 
Nikel madeni arama ve geliştirme faaliyetleri kapsamında firmamız bünyesinde bulunan 4 adet sondaj makinesine geçtiğimiz 
aylarda 1 adet sondaj makinesi daha ekleyerek sondaj makine sayımızı 5’e yükselttik. Ruhsat sahalarımızda, nikel potansiyeli 
ve tenörü yüksek birçok sektör bulunmaktadır. Makine sayısının artmasıyla sektörlerin geliştirilmesi, üretim planlamaları ve 
üretimin sürdürülebilir olmasından kazandığımız hız ile daha fazla alanda arama ve geliştirme sondajları yapabilmekteyiz.  
 
Maden Üretim  
Mevcut proje de uluslararası standartlara uygun (JORC) alınmış 9 sektör olup, bunlardan 2 tanesi hali hazırda çalışılmaktadır. 
Açık ocak tekniği ile çalışılan projede şu an Türkmençardağı ve Mataltepe sektörleri aktif olarak işletilmektedir.  

Türkmençardağı sektörü açık ocak alanının en üst noktası 1020 kotunda, ocak tabanı ise deniz seviyesinden 900 metre 
yükseklikte olup ocağın toplam ayak izi 51 ha büyüklüğünde olacaktır.  

 

Şekil 2. Türkmençardağı Sektörü açık ocak mevcut durumu 

 

Mataltepe sektörü açık ocak alanının en üst noktası 1076 kotunda, ocak tabanı ise deniz seviyesinden 960 metre 
yükseklikte olup ocağın toplam ayak izi 28 ha büyüklüğünde olacaktır. 

 

Şekil 2. Mataltepe Sektörü açık ocak mevcut durumu 
 
Mevcut JORC alınmış sahalar ve arama yapılan diğer ruhsatlar da eklendiğinde üretim ömrü mevcut duruma göre 25 yıl olarak 
planlanmaktadır. 

Proses 
Açık ocak işletmesinden çıkartılan cevher, kamyonlar yardımıyla stok sahasına taşınarak depolanmaktadır. Üretim programına 
göre yükleyiciler yardımıyla stok sahasından sisteme beslenen cevher, ilk aşamada cevher hazırlama alanında safsızlıklarından 
ayrıştırılarak çözündürme işleminin yapılacağı yüksek basınç liçi (HPAL) alanı için hazırlanarak çamur haline getirilir. Çamur, 
proses için özel dizayn edilmiş otoklav adı verilen titanyum alaşımlı bir reaktör içerisinde 255°C sıcaklık ve 46 bar basınç altında 
sülfürik asit ile çözündürme prosesine tabi tutulur. Bu süreç, 1 saat gibi kısa bir sürede minimum kimyasal tüketimi yaparak 
çözündürme işlemini tamamlanır. Çözünme işlemi tamamlanan çözelti, kireçtaşı yardımı ile kademeli olarak pH dengelemesi 
yapılarak nötralizasyonu sağlanır. Yapılan bu nötralizasyon işlemi ile otoklav reaktörü içerisinde çözünen diğer safsızlıklardan 



da arındırılmaktadır. Nikel ve kobalt elementlerince zengin çözelti, kazanım ünitesinde hidroksit (OH-) formunda çöktürülerek 
katı faza geçirilmekte ve satılabilir ürün elde edilmektedir. Proses sonrası oluşan atıklar, tamamen tehlikesiz atıklar için 
oluşturulmuş toplamda 25 milyon m3 depolama kapasitene sahip olacak atık depolama tesisinde depolanmaktadır. 

 

Şekil 3. Proses akım şeması 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Meta Nikel işletmelerimizde, amacımız bütün süreçlerimizi yasal mevzuata uygun olarak sürdürmek, çalışanlarımızı iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyup, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamaktır. Ayrıca işletme emniyetini, çevre 
temizliğini ve çevre halkının sağlığını korumakta kırmızı çizgimizdir. 

Tüm yönetim kadrolarımızda, “sıfır iş kazası, maksimum iş güvenliği” bilincini hakim kıldık. Bu doğrultuda ISO 45001, 14001 
belgesini de alıp, tüm İSGÇ süreçlerimizin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelemek istiyoruz. Bu kapsamda da 
gereken tüm çalışmaları tamamlamış olup, Kasım/2021 tarihi itibariyle ISO 45001 ve 14001 belgelerini almaya hak 
kazanmıştır. 

Atık Depolama Tesisi 
Konsantre nikel ve kobalt hidroksit çökeleğinin elde edilmesi (MHP ürünü) sırasında oluşan proses atığının depolanması 
işlemi, cevher zenginleştirme tesisinin yaklaşık 3 km kuzeybatısında bulunan atık depolama tesisinde (atık barajı) 
gerçekleştirilmektedir. 

   

Şekil 4. Atık Depolama Tesisi (Atık Barajı) 

 

Atık depolama tesisi, 25 hektarlık havzada Avustralyalı GHD firması tarafından detaylı tasarımı yapılmıştır. Detaylı Tasarım, 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel yönetmelikler ve atık barajı tasarımı için mevcut uluslararası 
uygulamalar üzerine kuruludur.  

Tasarım Kriterlerinde EIA (ÇED) onayı temel alınmış olup, özellikle işleme tesisinin, 25 yıllık maden ömrünü karşılayacak 
şekilde planlanmıştır. Atık depolama tesisinin mevcut depolama kapasitesi 11,4 milyon m3‘tür. Kademeler halinde inşa 
edilen atık depolama tesisi, nihai haline geldiğinde 19,2 milyon m3 atık depolama hacmine sahip olacaktır.  
 
Çevre 
Meta Nikel Kobalt Madencilik AŞ bünyesindeki Çevre Yönetim Birimi, sorumlu olduğu maden sahaları, entegre tesis ve 
atık depolama tesisindeki çevresel izleme ve ölçme çalışmaları ile ekosistemi korumayı hedeflemektedir. Mevzuat ve 
yönetmeliklere tam uyum gerçekleştirilmekte ve yeniliklere aynı hızla ulaşmaktadır. Kalite, Çevre ve İSG Yönetim 
Sistemleri Politikası kapsamında doğal kaynakların etkin kullanılması, sera gazı salınımı ile atıkların azaltılması ve 
ekosistem izlemesi ve sürdürülebilir çevre ana hedefimizdir. Çevre Yönetim Birimi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerden 
bazıları; 

Sıfır Atık: “Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynakların etkin kullanılması” kapsamında atık oluşumunun azaltılmasına yönelik 
eğitimler gerçekleştirilmekte, atık oluşumunun engellenemediği durumlarda ise kaynağında ayrı toplama çalışması 



gerçekleştirilmektedir. Meta Nikel, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla ilk kurulmaya başladığı günden 
bu zamana Atık Yönetimi gerçekleştirmekte ve lisanslı tehlikeli ve tehlikesiz geri dönüşüm firmaları ile yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde 2021 yılında “Sıfır Atık Belgesi” ile projelerini belgelendirmiştir.  

        

Şekil 5. “Sıfır Atık” prensibi kapsamında işletme içerisine yerleştirilen atık biriktirme ekipmanlar 

 

Sera Gazı izleme Çalışmaları: Dünyamızın gün geçtikçe ısınmasına neden olan sera gazı salınımının azaltılması ve 
gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak ana hedeflerimizdendir. İşletmemizde Mevzuat yükümlülüğümüz 
çerçevesinde sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve doğrulanması işlemleri gerçekleştirilerek Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi sistemi portalına yüklenmektedir.  

Bunun yanı sıra; Holding Sürdürülebilirlik Platformu yöneticiliğinde, tesisimizin çevre politikası ve çevre süreç hedeflerinde 
yer alan karbon ayak izi kapsam 1 (doğrudan) ve kapsam 2 (dolaylı) emisyon salınım hesapları gerçekleştirilmekte ve azaltmaya 
yönelik hedefler belirlenmektedir.  

Kapsam 3 emisyon hesaplamaları için ise şirket hedefleri arasında yer almaktadır. Şirket ve süreç hedeflerimizin 
gerçekleştirilmeleri; Zorlu Holding genelinde oluşturulan çalışma grupları ile takip edilerek yol haritası 
belirlenmektedir. 
 
Zorlu Holding olarak Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Vizyonumuz çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizdeki 
hedeflerimize yönelik sayısal ve sözel veriler toplanarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi olan 
UNGC web sitesinde yayınlanmaktadır. 
 
Çevresel İzleme Çalışmaları: Meta Nikel, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bu yana çevresel izleme ve ölçme 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Madencilik faaliyetlerinin önemli çevre sorunlarından biri olan Asit Kaya Drenajı 
(AKD) ve Nötral Potansiyel (NP) için üniversite öğretim elemanları ile saha çalışmaları gerçekleştirilmiş ve teknik rapor 
hazırlatılmıştır. İşletmenin etki alanındaki yeraltı ve yerüstü su noktalarından 28 noktadan numuneler alınarak 
çevresel su izleme politikası yürütülmektedir. 
 
Tesis bünyesinde yer alan emisyon bacaları sürekli ölçüm cihazı ile takip edilmekte ve hayata geçirilmesine az kalan 
yeni yatırımlarla emisyonu azaltan üretim politikası oluşturularak; ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenirken 
yenilikçi ve emisyon azaltan çevresel politikalar geliştirilmiştir. 
 
İzleme planı çerçevesince ayrıca aylık ve yıllık periyotlarda hava kalitesi ölçümleri, toprak kalitesi analizleri ve 
sosyoekonomik anketler gerçekleştirilmektedir. Ölçüm sonuçları değerlendirilerek işletme çevresi ve doğal kaynaklar 
üzerindeki potansiyel etkilerine göre halkla ilişkiler ve çevre politikasına yön verilmektedir. 

     

Şekil 6. Çevresel izleme çalışmaları 



 
Sosyal Sorumluluk ve Çevre Bilinci  
Meta Nikel Kobalt olarak, bireyler gibi kurumların da yaşadıkları topluma karşı 'vatandaşlık' sorumluluğu taşıdığına 
inanıyoruz. 'Kurumsal Vatandaşlık' olarak tanımladığımız bu anlayış ile yaptığımız her işin bulunduğumuz bölgeye, ülkemize  
ve dünyamıza değer katması gerektiğini biliyoruz.   

Bu anlayış ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki bulunduğu bölgenin de sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişmesine 
odaklandık. Bu çerçevece Çiçekli-2 Göleti ve Sulama Projesi", "Celal Bayar Üniversitesi Gördes Meslek Yüksekokulu İnşaatı", 
"Balıkesir İli Milli Ağaçlandırma Seferberliği" ve "Tavşanalanı Ağaçlandırması" başta olmak üzere birçok farklı sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdik. Bu projelerden bazıları; 

• Mehmet Zorlu Eğitim Vakfı Eğitim Bursu, 
• Gördes Meslek Yüksek Okulu İnşaatı, 
• Çiçekli Göleti ve Sulama Projesi, 
• 1923 Cumhuriyet Ormanı, 
• Tavşan Alanı Ormanı, 
• Afrin Şehitleri Hatıra Ormanı, 
• Gördes Okuyor Kampanyası 
• Gördes Meslek Teknik A.L. Protokol, 
• Hadi Gel Köyümüzde Spor Yapalım Projesi, 
• İlk Öğretim Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması Projesi, 
• Namazgah Camii Onarımı ve İnşaat İşleri, 
• İyiliğe Yol Aç Projesi, 

 

 

Şekil 7. Sosyal sorumluluk projeleri 

 
Gördes Meslek Teknik Anadolu Lisesi ile protokol yapılarak istihdamı desteklemek adına madencilik ve kimya alanında 
yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kimya teknoloji bölümü açılmıştır ve öğrencilerin işletmemizde staj yapma 
imkânı sağlanmıştır. 
 
Sürdürülebilirlik 

Çevresel sürdürülebilirlik hedefi ile 900 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250.000 fidan diktiğimiz Gördes'te doğal 
yaşamın devamlılığı için DSİ ile birlikte yürüttüğümüz proje ile inşa edilen Çiçekli-2 Göleti'nden tesisimizin su ihtiyacını 
karşılıyoruz. 2017 yılında geri dönüş suyu projesi tamamlanmış atık barajındaki geri dönüş suyu proseste kullanılmaya 
başlanmıştır. Sürdürülebilir bir çevre adına atık depolama tesisinde suyun yeniden kullanımı ve su azaltma politikasıyla 
past tikiner ünitesi ve kimyasal atık su arıtma tesisi tamamlanmıştır. Hedeflenen çalışma ve projeler sonunda Çiçekli-
2 Gölet’inden kullanım izni bulunan su miktarı %50 oranında azaltarak yeni projelerinin önünü açmış oluyoruz. 2050 
yılına kadar ise de taze su kullanımını kademeli olarak sıfıra kadar düşürmeyi hedefliyoruz. 



 

 

 

 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  


