
RSC’nin Hızlı Büyümesi Türk Madenciliği ve Aramacılık Sektörünün İhtiyaçlarını Karşılıyor 
 
RSC, yaklaşık iki yıl önce Ankara’daki resmi ofisini Türkiye temsilcisi Dr. Özgür ACIR’ın yönetiminde açtı ve o günden bu yana 
başta COVID-19 pandemisi olmak üzere küresel piyasalarda çok fazla gelişme yaşandı.   
 
Söz konusu pandeminin etkilerine rağmen, RSC’nin saygın, dinamik ve proaktif iş modeli sayesinde gerek Türkiye, gerekse 
dünyanın çeşitli bölgerinde yüklendiği projelerinin sayısı istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti.  
 
İçinden geçtiğimiz günlerde dünyanın tekrar açılmaya başlamasıyla birlikte, özellikle baz metaller ve genelde madencilik 
sektörüne geri gelmeye başlayan yatırım sermayesi, RSC’nin hem mecvut hem de yeni müşterilerine sunduğu danışmanlık 
hizmetlerinde dikkat çekici bir yükseliş meydana getirdi. 
 
Madencilik ve Aramacılık Sektörünün Tüm Alanlarında Hizmet Veren Uluslararası Bir Şirket 
RSC, yüksek standartlardaki hizmetleri, ekonomik ölçekteki fiyatlandırma politikası ve 2021 yıl başından itibaren Kaynak ve 
Rezerv Grubu’nun dünya çapındaki ofislerinin artan kapasite ve imkanları ile küresel ölçekte pek çok maden arama ve işletme 
firmasının danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için ilk aradığı adreslerden birisidir. 
 
Türkiye’deki İşlerimiz 
RSC son yıllarda çeşitli vesilelerle farklı projeler kapsamında Türkiye’de çalışmakta olduğu için ülkenin madencilikteki 
potansiyelini bilmekte ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda ülkedeki müşterilerimize kaynak ve 
rezerv tahmini, QA/QC denetimleri, uluslararası standartlarda teknik raporlama (Ekonomik Değerlendirme, Kapsam Belirleme 
Çalışmaları, Fizibilite Etüdleri vd.), teknik doğrulama ve jeolojik modelleme konularında hizmet vermekteyiz. 
 
Uluslararası En İyi Standartlarda Liderlik 
RSC, Türk madencilik sektörünün son zamanlarda uluslararası standartlara entegre olma çabalarını yakından takip etmektedir. 
Bu yüzden; gerek müşterilerine, gerekse bütün olarak ülkenin madencilik sektörüne önemli bir katma değer sağlayabileceğine 
inanmaktadır. Zira RSC’nin kod uyumlu raporlama, teknik değerlendirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında dünya çapında 
önemli bir tecrübesi bulunmaktadır. 
 
RSC sadece son üç yılda, dünya çapında etkin olan pandemiye rağmen, 100’ün üzerinde yüksek dereceli teknik değerlendirme, 
kaynak ve rezerv tahmini, proje değerlendirme ve raporlama çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. Tüm bu raporlama 
faaliyetleri JORC, CIM ve UMREK kodlarına uygun gerçekleşmiştir. 
 
Bu bağlamda RSC’nin Yönetici Direktörü ve Baş Kaynak Jeoloğu René Sterk, (aynı zamanda ülkemizde akredite edilmiş ilk 
yabancı uyurklu UMREK Yetkin Kişisi) YERMAM ile işbirliği içerisinde, JORC standartlarında yakında yapılması planlanan 
değişiklikler hakkında kısa zaman önce Ankara’da geniş katılımlı bir eğitim vermiştir. 
 
René, aramacılık sektöründe, özellikle QA/QC eğitimleri ve kaynak kestirimi alanlarında yayınladığı yayınlarıyla, dünya çapında 
bilinen bir uzmandır. Kendisi JORC Komisyonu üyesi olup, halka açık şirketlerin standarlara uygun raporlaması, madencilik 
piyasasının regülasyonu ve mesleki yeterlilik konularında çeşitli roller üstlenmiştir. René, Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy (AusIMM) tarafından, dünya çapındaki 13.000 üyesinin JORC (2012)’ye göre eğitilmesi amacıyla 
görevlendirilmiştir. Ayrıca Seequent işbirliği ile Leapfrog EDGE ortamında kaynak tahmini eğitimleri de düzenlemektedir. 
 
Afrika ve Madencilik Yatırımları 
RSC, Afrika’nın Türk madencilik sektörü için de önemini bilmektedir. Bununla beraber, RSC kurulduğu günden bu yana geçen 
13 yılda, Afrika’da da pek çok ülke ve projede oldukça aktif şekilde yer almış ve halen çalışmaya devam etmektedir. RSC’nin 
Afrika’daki varlığı, iki ülkede kurulu resmi irtibat ofisleri ve onları destekleyen İngiltere merkezli danışmanları ile güçlü şekilde 
devam etmektedir. RSC’nin Afrika’daki proje portföyü kaynak ve rezerv tahmininden, anahtar teslim aramacılık çözümlerine 
kadar geniş bir spektrumda yer almaktadır. Halihazırda, dünyanın en büyük altın madenlerinden birisi olan Demoktratik Kongo 
Cumhuriyeti’ndeki Kibali Projesi’nin bağımsız kaynak ve rezerv denetimlerini yürütmekteyiz. 
 
Gelecek Öngörüleri ve Hedefler 
RSC, Türk madencilik sektörünün geleceğine inanmakta ve gerek özel gerekse kamu kesimindeki iş ortakları ile uzun vadeli ve 
güçlü bir işbirliği geliştirmeyi arzulamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda özellikle YERMAM’a hem kurumsal hem de kişisel 
bazda üyeliklerimizi çok önemsiyor ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) bünyesindeki 2’si 
yabancı, 1’i yerli yetkin kişilerimiz ile projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz. 
 
 



Lider Kadromuz 
René Sterk MSc FAusIMM CP(Geo) MAIG (RPGeo) MSEG (İdari Direktör ve Baş Kaynak Jeoloğu)  
René, başta Afrika, Avustralya, Asya ve Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde jeolojik arama tecrübesi vardır. 
Özellikle altın ve baz metaller üzerine aramacılık, kaynak ve rezerv kestirimi, tenör kontrolü, teknik doğrulama, QA/QC, ve 
örnekleme çalışmaları hakkında güçlü bir bilgi birikimine ve geniş deneyime sahiptir. JORC, UMREK ve NI 43-101 kodlarına 
göre altın (alüvyal, makaslanma zonu, epitermal, carlin ve porfiri), baz metaller, Li/Sn/Ta, deniz dibi mineralleri (nodüller) ve 
endüstriyel mineraller (garnet kumu, diatomit, fosfat) üzerine Yetkin Kişi’dir (CP/QP). René, NI 43-101 ve JORC kodlarında pek 
çok raporun yazarlığını ve yine çok sayıda arama projesininin yöneticiliğini yapmıştır.  
 
Rene, yapısal jeoloji ve tektonik üzerine yüksek lisans derecesi sahibidir. AusIMM’in ve AIG’in profesyonel üyesi ve kayıtlı 
profesyonel jeoloğudur. Kaynak ve rezerv kestirimi üzerine yayınlanmış makaleleri ve Seequent desteğinde Leapfrog 
ortamında kaynak kestirim kursları düzenlemektedir. 
 
Rene’nin yönetici olarak görev yaptığı kuruluşlar arasında AusIMM (13.000 üyeli, Dünya’nın en saygın madencilik topluluğu), 
Starterra (Yeni Zellanda’nın madencilik lobi grubu), Opaxe (küresel madencilik raporları veritabanı ve teknoloji şirketi), 
Transition Minerals (Vanadyum, bakır ve altın aramacılığı yapan özel şirket) bulunmaktadır. Ayrıca JORC komisyonunda da 
görev almıştır. 
İletişim: r.sterk@rscmme.com  
 
Olivier Bertoli MEng MAusIMM, GAA (Kaynak ve Rezervler Grubu Genel Müdürü)  
Oliver, Paris School of Mines mezunudur ve jeoistatistik ile uygulamalı matematik üzerine 26 yıllık iş deneyimi bulunmaktadır. 
QG Grubu’nda kurucu-Teknik Müdür olarak 5 yıl, Tenzing Pty Ltd.’de kurucu-Teknik Müdür olarak 5 yıl ve Geovariances’da da 
7 yıl jeoistatistik yazılım uzmanı ve 4 yıl CEO olarak görev yapmıştır. 
 
Danışman olarak, Oliver dünyanın değişik bölgelerinde ve jeolojik ortamlarında çok sayıda lider madencilik firması için 
çalışmıştır. İleri düzey jeoistatistiksel modelleme, 2B yöntemler, işletilebilir kaynak tahmini (LMUC, MIK), durumsal 
simülasyon, çok değişkenli modelleme konularında geniş deneyime sahiptir.  Ayrıca bu konularda sayısız hizmet içi ve halka 
açık kurslar düzenlemiş, jeoistatistik teknikler ile kaynak tahmini konusunda çok sayıda uzman yetiştirmiştir. 
 
Oliver, başta değerli metaller olmak üzere, baz metaller, mineralli kumlar, elmas, demir ve kömür projelerinde tecrübeye 
sahiptir. 
İletişim: o.bertoli@rscmme.com  
 
Dr Özgür Acır  
(RSC Türkiye Temsilcisi) 
Dr. Özgür ACIR, petrol, doğalgaz, kömür arama ve üretim projelerinde 20 yılı aşkın bir iş deneyimine sahiptir. Proje yönetimi, 
kontrat müzakereleri ve iş geliştirme konularında geniş referansa sahiptir ve pek çok ülkede çok sayıda proje yürütmüştür. 
Türkiye’nin yatırımcılar için hazırlanan ilk ve tek basılı maden projeleri tanıtım ve değerleme platformu olan “Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni”nin kurucusu ve koordinatörüdür. Özgür, kurucusu ve başkanı olduğu “Jeolojik Araştırmalar Derneği (JADE)" 
bünyesinde de kamu, özel ve Avrupa Birliği destekli çeşitli projeler yürütmektedir. Bunlar arasında 3B basen modelleme, 
multispektral uydu görüntüsü anailizleri, deniz jeolojisi araştırmaları gibi konular bulunmaktadır. Uzmanlık alanlarıyla ilgili 
yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve posterleri bulunmaktadır. Mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli burs ve ödüllere layık 
görülmüştür. Kömür, kömüre bağlı metan gazı ve bitümlü şeyller üzerine UMREK Yetkin Kişisi’dir. 
İletişim: o.acir@rscmme.com 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


