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BASIN BÜLTENİ 
 

Centerra Gold, Öksüt Madeni'nde Dore Altın Üretiminin Geçici Olarak 

Durdurulduğunu Duyurdu. 
 

Toronto, Kanada, 18 Mart 2022: Centerra Gold Inc. (“Centerra” veya “Şirket”) (TSX: CG) (NYSE: CGAU) 

bugün, ADR (Adsorpsiyon-Desorpsiyon-Rafinaj) tesisinin altın odasında cıva tespit edilmesi nedeniyle Öksüt 

Madeni'nde dore altın üretimini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. 

 

Centerra, etkilenen alanlardan cıvanın temizlenmesi, maruziyetin azaltılması ve önlenmesi, gerekli güvenlik 

protokollerinin uygulanması ve koruyucu ekipmanların temin edilmesi dâhil olmak üzere birçok farklı önlemi 

devreye almış ve gerekli düzenleyici raporlama adımlarını atmıştır. Şirket ayrıca, üretime tekrar başlamadan 

önce ADR tesisindeki cıva damıtma ve temizleme sistemi de dahil olmak üzere cıvayı altın geri kazanım 

sürecinden uzaklaştırmak için çeşitli potansiyel teknik çözümleri değerlendirmektedir. 

 

Altın dökümünün geçici olarak askıya alınmasına rağmen, Öksüt Madeni cevher çıkarmaya, cevheri liç 

yatağında istiflemeye ve solusyondaki altını karbonda tutundurma işlemine devam etmektedir. Altın 

tutunduralan karbon, elektro-kazanım  prosesi tekrar başlayana kadar stoklanacaktır.   

 

Centerra Gold, Öksüt Madeni'nin 17 Mart'a kadar 54.000 ons altın üretip sattığını belirterek, bu durumun 2022 

üretim hedefleri üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirmektedir. 

 

Kapsamlı bir incelemenin ardından Centerra Gold güncel durumu paylaşacaktır. 

 

İleriye Yönelik Bilgilere İlişkin Uyarı Notu 

Bu belgede yer alan ve tarihsel gerçeklerin beyanı olmayan bilgiler, Kanada menkul kıymetler yasalarının 

amaçları doğrultusunda ve 1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu 

Yasası kapsamında “ileriye yönelik bilgiler” olabilir. Bu tür ileriye yönelik bilgiler; gerçek sonuçların, 

performansın, beklentilerin ve fırsatların bu tür ileriye dönük bilgiler tarafından ifade edilen veya ima 

edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri 

içermektedir. "İnanmak", "beklemek", "öngörmek", "dikkatle izlemek", "planlamak", "potansiyel", "niyet 

etmek", "devam etmek", "bütçe", "tahmin etmek", "olabilir", "olacak”, “program”, “anlamak” ve benzeri 

ifadeler ileriye yönelik bilgileri tanımlamaktadır. Bu ileriye yönelik beyanlar, Öksüt Madeni'nin altın işleme 

tesisinde cıva sorununun halledilmesi için ortaya konabilecek olası çözümler, ADR tesisinde cıva konusu ile 

başa çıkmak için çözümlerin değerlendirilmesi, Öksüt Madeni'nin üretimi üzerindeki etkiler, devam eden 

madencilik, istifleme ve işleme operasyonları, külçe altın üretiminin yeniden başlatılması için zaman çizelgesi, 

2022 rehberliğinin etkileri ve gelecekteki altın üretiminin miktarları gibi konuları içermektedir. 

 

İleriye yönelik bilgiler, zorunlu olarak, Centerra tarafından makul kabul edilmekle birlikte, doğası gereği 

önemli siyasi, ticari, teknik, ekonomik ve rekabetçi belirsizliklere ve beklenmedik durumlara tabi olan bir dizi 

tahmin ve varsayıma dayanmaktadır. Bilinen ve bilinmeyen faktörler, gerçek sonuçların ileriye yönelik 

bilgilerde öngörülenlerden bariz şekilde farklı olmasına neden olabilir. Fiili sonuçların veya olayların mevcut 
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beklentilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek faktörler ve varsayımlar, diğer şeylerin yanı sıra 

ADR tesisinde cıva varlığının nedenlerine ilişkin belirsizlik, altın kazanım sürecinden cıvanın çıkarılmasına 

yönelik çözümlerin etkinliği veya zamanlaması; Şirketin cıva maruziyetinin etkilerini azaltma veya önleme 

kabiliyeti veya düzenleyici eylemler veya incelemenin engellenmesi, geciktirilmesi veya Öksüt Madeni'nin altın 

kazanım süreci veya diğer operasyonları için ek maliyetlerle sonuçlanması gibi konuları içermektedir. Ek risk 

faktörleri için lütfen www.sedar.com adresinde SEDAR'da ve www.sec.gov/edgar adresinde EDGAR'da yer 

alan Şirketin en son dosyalanmış Yıllık Bilgi Formundaki “Risk Faktörleri” başlıklı bölüme bakınız. 

 

Hem bilinen hem de bilinmeyen birçok faktör ve gelecekteki olaylar, fiili sonuçların, performansın veya 

başarıların, elde edilen sonuçlardan, performanstan veya başarılardan önemli ölçüde farklılık göstermesine 

veya farklı olmasına neden olabileceğinden, burada yer alan veya referans olarak dâhil edilen bu tür ileriye 

dönük ifadelerle ifade edilebilir veya ima edilebilir ileriye yönelik bilgi ve beyanların doğru olduğunun 

kanıtlanacağına dair hiçbir güvence verilemez. Dolayısıyla, Centerra ile ilgili kararlar alınırken tüm bu 

faktörler dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalı ve potansiyel yatırımcılar ileriye dönük bilgilere 

gereğinden fazla güvenmemelidir. İleriye yönelik bilgiler 18 Mart 2022 tarihi itibariyle verilmiştir. Centerra, 

varsayımlardaki değişiklikleri, koşullardaki değişiklikleri veya bu tür ileriye dönük bilgileri etkileyen diğer 

olayları yansıtmak için ileriye yönelik bilgileri güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. 

 

Centerra Gold Hakkında 

Centerra Gold Inc., Kuzey Amerika, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde altın varlıklarını işletmeye, 

geliştirmeye, araştırmaya ve satın almaya odaklanmış Kanada merkezli bir altın madenciliği şirketidir. Centerra 

Gold, British Columbia, Kanada'da yer alan Mount Milligan Madeni ve Türkiye'de faaliyet gösteren Öksüt 

Madeni olmak üzere iki maden işletmektedir. Şirket, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki Kumtor Madeni'ne hâlâ sahip 

olmakla birlikte, söz konusu maden şu anda Şirket'in kontrolünde değildir. Şirket ayrıca Nevada, Amerika 

Birleşik Devletleri'nde Goldfield Bölgesi Projesi ve British Columbia, Kanada'da Kemess Yeraltı Projesi'nin 

sahibi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Molibden İş Birimi'nin ise hem sahibi hem de 

işletmecisidir. Centerra'nın hisseleri Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (“TSX”) CG sembolü ile ve New 

York Menkul Kıymetler Borsası'nda (“NYSE”) CGAU sembolü ile işlem görmektedir. Şirketin merkezi 

Toronto, Ontario, Kanada'dadır. 

 

Ayrıntılı Bilgi için: 

Toby Caron  

Yatırımcı İlişkileri ve Mali İşler Yöneticisi ve Direktörü 

(416) 204-1694  

toby.caron@centerragold.com 

 

Shae Frosst 

Yatırımcı İlişkileri Müdürü 

(416) 204-2159 

shae.frosst@centerragold.com 

 

Centerra hakkında ayrıntılı bilgilere Şirketin web sitesi www.centerragold.com, SEDAR www.sedar.com 

ve EDGAR www.sec.gov/edgar üzerinden ulaşılabilir. 
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