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SSR Mining’de madencilik faaliyetlerinin çevre ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlar üzerinde etkileri olabileceğini 
kabul ediyoruz. Sorumlu çevre yönetimi taahhüdüne bağlıyız ve insanların ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki 
toplumların korunması ve insanlara ve toplumlara özen gösterilmesi için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi çevre 
üzerindeki etkiyi en aza indiren, proaktif ve olumlu paydaş katılımını teşvik eden ve yerel topluluklara kalıcı 
fayda sağlayarak sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. 

 
Çevresel ve sosyal gelişim konusunda benimsediğimiz yaklaşım, çevreye olan etkiyi en aza indirme ve faaliyet 
gösterdiğimiz toplumlar üzerinde olumlu bir miras bırakma hedefi ile desteklenmektedir. Çevresel ve sosyal 
performansımızda sürekli iyileştirme sağlamak için çaba göstereceğiz. 

 
Taahhütler 

 
SSR Mining şunları taahhüt eder: 

 

 Faaliyet gösterdiğimiz yetkili yargı alanlarında alanlarında geçerli olan çevre yasalarının ve 
yönetmeliklerinin gerekliliklerini karşılamak veya bunları aşmak ve geçerli durumlarda ulusal veya 
uluslararası standartlara uymak 

 Çevreye olan etkiyi en aza indirme ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda olumlu bir miras bırakma hedefiyle 
somut çevresel ve toplumsal riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek 

 Tüm maden yaşam döngüsü boyunca çevreyi ve yerel toplulukları korumak için uygun yöntemleri 
uygulamak 

 Enerji ve diğer doğal kaynakları mümkün olduğunca verimli kullanmak 

 Su kaynaklarını sorumlu bir biçimde yönetmek ve özellikle su stresine yatkın olan alanlarda şirket 
tarafından kullanılan tatlı su hacmini en aza indirmek için çalışmak ve su kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri 
yönetmek ve azaltmak için çaba göstermek 

 Biyolojik çeşitliliği korumak ve muhafaza etmek, flora ve faunayı uygulanabilir olduğu ölçüde mümkün 
olduğunca korumak ve özellikle de ekolojik açıdan daha hassas alanlar için uygulanabilir olduğu takdirde 
net nötr biyolojik çeşitlilik etkileri için çaba göstermek 

 Çevre ve toplum geliştirme programlarımızı ve yönetim sistemlerimizi geliştirmek, uygulamak ve 
değerlendirmek 

 İklim riskini değerlendirmek ve sera gazı emisyonlarımızı yönetmek ve azaltmak için çaba göstermek 

 Anlamlı istişareyi taahhüt etmek ve özellikle Yerli Halklar olmak üzere yerel topluluklarla karşılıklı saygıya 
dayalı ilişkiler kurmak 

 

Uygulama 
 

SSR Mining, yukarıda belirtilen taahhütleri yerine getirmek için şunları yapacaktır: 
 

 Çevresel, sürdürülebilirlik ve toplumsal performansımızı sürekli olarak iyileştirmek için çalışmak 

 Toplumlarımızın tesislerimizle ilgili endişe ve sorunları dile getirmesine olanak sağlamak için açık şikâyet 
mekanizmaları geliştirmek ve iletmek 

 ISO14001'e uygun güçlü çevre yönetimi planları geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek 

 Tüm faaliyet sahalarını Uluslararası Siyanür Yönetimi Kurallarına göre sertifikalandırmak 
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 Tüm maden atığı depolama tesislerinin uygun şekilde kurumsal, ulusal veya uluslararası standartların 
gerekliliklerini karşılayacak veya aşacak şekilde konumlandırılmasını, tasarlanmasını, inşa edilmesini, 
işletilmesini ve kapatılmasını sağlamak 

 Ekonomik olarak uygulanabilir hale geldikçe temiz teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gözden 
geçirmek, değerlendirmek, benimsemek ve uygulamak 

 Çevresel ve toplumsal konularda diyaloğu teşvik etmek ve kamu ve diğer paydaşların sorularına açık, 
zamanlı, dürüst ve samimi bir şekilde yanıt vermek 

 İş, eğitim ve öğretim fırsatlarına eşit erişim dahil olmak üzere sürdürülebilir gelişime yönelik desteğe 
öncelik tanımak amacıyla uygun toplumsal katılım ve gelişim sistemleri geliştirmek 

 Paydaşlarımızın insan haklarına saygı gösterme konusundaki önemli rolümüzü ve sorumluluğumuzu kabul 
etmek ve bu taahhüdü Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkelerinin “Koruma, Saygı 
Gösterme ve Telafi Edici Çözüm Üretme” çerçevesi ile uyumlu hale getirmek 

 İnsan haklarını yönetme şeklimizi güçlendirmek için faaliyetlerimizde insan hakları incelemeleri ve 
değerlendirmeleri yapmak 

 Yetkililer, işgücümüz, etkilenen topluluklar ve diğer ilgili paydaşlarla istişare yoluyla madenlerimizin sosyal 
ve çevresel olarak kapanışını planlamak ve Şirketin saha faaliyetlerinin rehabilitasyon ve kapanışının 
planlanma ve finansman temin etme işlerinin süregelen sosyal ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde 
yapılmasını sağlamak 

 Çevresel yükümlülükler ve hedeflerle ilgili olarak tüm çalışanlara ve yüklenicilere düzenli periyotlarda 
eğitim sağlamak ve farkındalıklarını geliştirmek amacıyla uygun kaynakları tahsis etmek 

 İş planlama ve bütçeleme süreçlerimizin bir parçası olarak bu Politikayı uygulamak için yeterli finansmanı 
ayırmak 

 Çevre ve sosyal performansımız hakkında, uluslararası olarak kabul edilmiş raporlama standartlarına 
uygun olarak paydaşlarımızla düzenli ve şeffaf bir şekilde iletişim kurmak 

 

Kapsam, Uygulama ve Sorumluluk 

 
Çevre koruma ve toplum ilişkileri konusunda önde gelen uygulama gerekliliklerini karşılama ve teşvik etme ve 
çevresel ve toplumsal beklentilerimizi çalışanlara, yüklenicilere, yerel topluluklara, düzenleyicilere, kamuoyuna 
ve diğer paydaşlara iletme konusunda hepimizin sorumlu olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Çalışanlarımızın her 
birinin çevre koruma, sürdürülebilir kaynak geliştirme ve sürdürülebilir toplumsal katılım kültürü taahhüdüne 
bağlı olduğu bir iş yeri yaratmaya çalışıyoruz. 

 
SSR Mining İcra Komitesinin, bu Politikayı teşvik eden ve destekleyen girişim ve hedeflerin belirlenmesi de 
dahil olmak üzere bu Politikanın uygulanması konusunda doğrudan sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

Bu politika, SSR Mining Inc., bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve hangi konumda bulunursa bulunsun SSR 
Mining’in faaliyetlerini kontrol ettiği ortak girişimlerimizin tüm yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, 
çalışanları ve iş ortakları için geçerlidir. SSR Mining’in operasyonel kontrole sahip olmadığı sahalar için bu 
Politika yaklaşım konusunda bilgilendirme amacıyla kullanılacaktır; ancak bir politika zaten yürürlükteyse 
uygulanamayabilir. 

 
Bu Politika, SSR Mining web sitesinde paylaşılacak ve politikanın bir nüshası, SSR Mining tarafından işletilen 
maden sahalarında İngilizce ve yerel dillerde yayınlanacaktır. 

 
Düzenli Gözden Geçirme 

 
SSR Mining’in Yönetim Kurulu bu Politikayı düzenli olarak gözden geçirecek ve değerlendirecektir. Bu Politika, 
SSR Mining web sitesinde paylaşılacak ve politikanın bir nüshası, SSR Mining tarafından işletilen sahalarda 
İngilizce ve yerel dillerde yayınlanacaktır. 


