
Element CEO'su Marko Salmela: “Sadece Tedarikçi Değil, Maden İşletmeleri İçin Bir İş Ortağıyız.” 
 
Madencilik ekipmanları için aşınma ve yedek parça üreten Element, beşinci yaşını ISO 9001 sertifikası alarak ve Güneydoğu 
Avrupa ve Asya'da pazarlarına açılarak kutluyor. 
 
Türkiye'de büyük bir potansiyel fark eden Element'in CEO'su Marko Salmela ile şirketin yerel pazarda yakalamaya çalıştığı 
potansiyel hakkında konuştuk. 
 
Marko Salmela, Element’i ve şirket olarak hedeflerini anlatarak sözlerine başladı. Beş yaşına giren genç bir şirket olduklarına 
dikkat çeken Salmela hedeflerinin sektördeki emsallerinin büyüme oranlarını aşarken, her yıl bir yıl önceki yıl elde edilen 
finansal sonuçları daha da geliştirmek olduğunu kaydetti. Son birkaç yılda, bu hedeflerini gerçekleştirmenin ötesinde başarılar 
gösterdiklerini aktaran Salmela 2021 yılındaki faaliyetleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Bu yıl, yeni ülkelerdeki fiziksel varlığımızı 
genişlettik ve çok farklı ihtiyaçlara sahip farklı sektörlerden müşterilere ulaşmak için ürün portföyümüzü aktif olarak 
oluşturduk. 
 
Element ayrıca kaliteli ürünler, müşteri hizmetleri ve verimli operasyonlar sağlayan ISO 9001 sertifikasını da aldı.” 
 
Salmela Element’e katıldığı tarihten bu yana madencilik alanındaki gerçekleştirdikleri çalışmalarını şu cümlelerle aktardı: 
”Element'e katılalı neredeyse iki yıl oldu. Bundan önce, ben ve Element içindeki birçok kişi, cevher zenginleştirme ekipmanı 
üreticisi firmalarda yöneticilik yapmış kişilerdik. Güçlerimizi birleştirerek, Element'in madencilik ve agrega endüstrilerinde nasıl 
öne çıkacağına ve boşlukları nasıl doldurabileceğine dair güçlü bir vizyon oluşturduk.” 
 
Element’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ile ilgili olarak Salmela şirketin öncelikle agrega ve madencilik endüstrileri olmak 
üzere iki iş segmentine odaklandığını belirtti. Şirketin faaliyet gösterdiği pazarlarla ilgili de bilgi veren Salmela şu cümleleri 
kullandı: “Bugün Element, Finlandiya, İsveç, Balkanlar, İberya, Rusya ve Çin'de fiziksel bir varlığa sahiptir. Ürünlerimiz 
tanıtılmaktadır ve 50'den fazla ülkede mevcuttur.” Salmela bundan sonraki planları arasında Güney Avrupa ve Afrika 
pazarlarında yer almak ve bu bölgelerde gerçekleştirilecek faaliyetlerine odaklanmak olduğunu aktardı.  
 
“Her şey kendi çizimlerimize ve kalite yönetim sistemimize uygun olarak kurum içi mühendislik ekibimiz  tarafından 
yapılmaktadır. Böylece  müşterilerimizin kaliteden ödün vermelerine gerek kalmıyor.” 
 
OEM ve isimsiz alternatif parçalar arasındaki orta yolu işgal ettiklerini belirten Salmela “OEM markalarıyla karşılaştırıldığında, 
yalnızca genel giderleri azaltmamıza ve üstün kaliteyi korurken ürün geliştirmemize imkan veren parçalara odaklanıyoruz.“ 
dedi. 
 
Element’in Türkiye’deki rakiplerinden farklı kılan özelliklerinden de bahseden Salmela şu cümleleri kullandı: “İlk aşamalardan 
itibaren Element'in ayırt edici özelliği, herhangi bir markaya bağlı kalmadan madencilik ve agrega üretim sürecinin tüm 
aşamalarında aşınma ve yedek parça sunabilmesidir. Her şey kendi çizimlerimize ve kalite yönetim sistemimize uygun olarak 
kurum içi mühendislik ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Böylece müşterilerimizin kaliteden ödün vermelerine gerek kalmıyor. 
Aynı zamanda, yerel stok tutulması nedeniyle müşterilerimizin ihtiyaç duyduklarında yeterli teknik destekle talepleri karşılanır. 
Türkiye'de yerel bir üretici ile çalışıyoruz, Avrupa'da düzenli müşterilerimiz için yedek parça stokladığımız iki depomuz var.” 
 
Element’in Türkiye’deki resmi distribütörü olan Ersa şirketi ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalardan duyduğu memnuniyeti 
de dile getiren Salmela: “2020'den bu yana Element'in Türk metal madencilik sektöründeki ana ortağı, madencilik ekipmanları 
için aşınma ve yedek parça konusunda saygın bir alternatif tedarikçisi olan Ersa Proses'tir. 14 yıllık deneyimi ile Ersa, Element'in 
pompa ve kırıcı parçalarını dağıtıyor ve Element'in ürün bulunabilirliğine değer katan bir de deposu var. Ersa, müşteri odaklı 
bir şirket olduğu için bu ortaklığı takdir ediyoruz. Fiyatlar, teklifler, teknik destek ve hatta özelleştirilmiş bir çözüm sunabilmek 
için gerekli ihtiyaçlar hakkında hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Bu, yalnızca bizim sıradan bir tedarikçi değil, 
müşterilerimiz için yüksek standartlar sağlayan uzun vadeli güvenilir bir ortak olduğumuz anlamına gelir.” şeklinde 
açıklamalarda bulundu:  
 
Ülkemizde birçok projeye başlayan şirketin CEO’su Salmela yerel Pazar hakkında şu görüşleri paylaştı: “Türkiye, Avrupa'nın en 
büyük madencilik endüstrilerinden birine sahiptir ve dünyanın en büyük altın üreticilerinden biridir. Bu nedenle, Element'in 
piyasadaki potansiyelini tahmin etmek zordur. Aynı zamanda, Türkiye oldukça rekabetçi bir ortam ve tedarikçiler açısından 
aşılması gereken çok sayıda sınırlama ve düzenleme var. 
 



Lokal Türk firmaları doğrudan dökümhanelerden ürünler satın almak istemiyor. Tam ve dolu hizmet paketini, bir tedarikçinin 
mühendislik kaynakları ve kapsamlı endüstri bilgisi ile satın almak istiyorlar. Element sadece ürün tedarik etmek için değil, 
uzmanlığını müşterilerinin problemlerini çözmek için de burada. 
 
“Sonuç olarak, biz sadece bir tedarikçi değil, müşterilerimiz için yüksek standartlara sahip uzun vadeli  güvenilir bir iş 
ortağıyız.” 
 
Elementin Türkiye madencilik sektöründeki faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi veren Salmela, madencilik ve agrega sektörlerinde 
iş ortakları olan Ersa aracılığıyla Türkiye'de iki farklı dağıtım kanalı işlettiklerini kaydetti.  
 
Bu faaliyetler ile ilgili olarak Salmela: “Altın madeni tesislerinde kurulu pompa parçalarımızın kalitesi ve kullanım ömrü, 
ekipman üreticilerinin sonuçlarını aştığından, çamur pompası yedeklerinde, parçalarımızın kalitesini zaten kanıtladık. Bir 
sonraki adım, bu performansı kırma ve eleme ekipmanlarında göstermektir, bu nedenle şimdi uzun vadeli sözleşmeler yapmak 
için çeşitli endüstriyel testlerin sonuçlarını bekliyoruz. 
 
Sonunda, müşterilerle ne kadar çok bağlantımız olursa, onlar için yedek parça bulma şansımız o kadar yüksek olur. Bir müşteri 
ile istikrarlı ve düzenli bir iş ilişkimiz olması durumunda teslimat süreleri bir haftadır.” 
 
Yakın gelecekteki planları ile ilgili olarak ise Salmela şu ifadeleri kullandı: “Bir sonraki hedefimiz konveyör bantları, bileşenlerini 
ve aşınmaya dayanıklı malzemeleri içerecek şekilde genişletirken müşterilerimize daha da yakın olabilmemiz için fiziksel 
operasyonlarımızı genişletmek olacaktır. Büyük planlarımız var ve şimdi yolculuğumuzun sadece başlangıcındayız.”  
 
Element ve Ersa Proses ile ilgili daha detaylı bilgi almak için esavas@ersatr.net mail adresinden ve +90 530 275 20 21 numaralı 
telefon numarasından Element’in Türkiye'deki resmi distribütörü olan ERSA Proses ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


