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Önsöz

MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
Adres: A. Öveçler Mah. 1335 Sk. 6/8 Çankaya Ankara
Tel: +90 (312) 482 18 60 - Faks: +90 (312) 482 18 61 
E-Posta: info@mayeb.com.tr 
Web: www.mayeb.com.tr 

Madencilik Türkiye Dergisi: İlk sayısının yayınlandığı Eylül 
2009 tarihinden bu yana maden endüstrisine ve yayıncılığa farklı 
bir bakış açısı sunan Madencilik Türkiye, bugün geldiği noktada, 
içerdiği yazı ve bilgilerle sektöre yön veren ve gelişmesine 
katkı sağlayan bir pozisyondadır. Sektörün önde gelen isimleri 
tarafından dikkatle takip edilen Madencilik Türkiye bağımsız, 
özel sektör eliyle çıkarılan, nitelikli bir içeriğe sahip Türkiye’nin 
ilk ve tek madencilik ve yer bilimleri dergisidir. Dergi 45 günlük 
periyotlarda, yılda 8 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Mining-Turkey.com: Yurt dışından ülkemiz madencilik sektö-
rünü takip eden şirketleri ve araştırmacıları sektörümüz hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlayan Mining-Turkey.com Türkiye’nin ilk 
ve tek, İngilizce madencilik ve yer bilimleri haber ve tanıtım 
portalıdır.

MT Danışmanlık: Madencilik Türkiye dergisi ekibi Türk Maden 
Endüstrisi’nin nabzını tutmakta, Türk madenciliği ile ilgili çeşitli 
bilgi ve istatistikler üretilebilmektedir. Türk Maden Endüstrisi 
hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kuruluşlar adına dergi 
ekibi tarafından ve gerektiğinde ilgili konudaki uzman desteği 
ile kişiye/kuruma özel raporlar hazırlanabilmektedir.

MT Bilimsel: MT Bilimsel dergisi, ülkemizde yer bilimleri ve 
madencilik alanında Türkçe içerikle yayınlanan bilimsel dergilerin 
sayısının azlığı ve çeşitli nedenlerle periyodik olarak yayın hayat-
larını sürdürememelerinden yola çıkarak, bu açığı kapatmak 
üzere Ocak 2012’de yayın hayatına başlamıştır. Yer altı kaynakları 
konusunda her türlü makaleye yer verilebilen akademik içerikli 
dergi, 6 aylık periyotlarda yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

Maden Sahaları Tanıtım Bülteni: Maden ruhsatlarını 
satmak, kiralamak veya ortak bulmak isteyen ruhsat/proje 
sahipleri tarafından Madencilik Türkiye’ye iletilen bilgilere 
göre sahaların tanıtımı amacıyla hazırlanan bir ek olup, 
Madencilik Türkiye dergisi ile birlikte dağıtılmakta ya da 
talebe göre yalnızca online yayınlanabilmektedir. Bu ek ile 
maden sahalarının satışının, kiralanmasının veya ortak bulun-
masının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca yurt 
dışı maden projeleri de bu ek ile Türk yatırımcısının ilgisine 
sunulabilmektedir.

MT Mağaza: Madencilik Türkiye ve Mining Turkey dergilerinin 
güncel ve geçmiş sayılarının satışının yapıldığı, ayrıca anlaşmalı 
yayınevleri ve yazarlara ait madencilikle alakalı kitapların da 
satışa sunulduğu sanal mağazadır.

MT Etkinlik: Haziran 2011’de gerçekleştirilen ilk etkinlikten 
itibaren madencilik sektörüne yönelik her türlü etkinlik 
organizasyonu MT Etkinlik adı altında yürütülmektedir. Gerek 
yerli ve yabancı uzmanlarla sektöre yönelik düzenlenen kurs, 
seminer, konferans, kongre ve benzeri etkinliğin, gerekse 
özel şirketlerin sektörel tanıtımlarının gerçekleştirildiği 
etkinliklerin organizasyonu ve yönetimi şirketimiz tarafından 
yapılmaktadır.

MT Firma Rehberi: MT Firma Rehberi’nde, madenci-
lik sektörünün herhangi bir alanında hizmet veren tüm 
şirketler yer alabilmektedir. Şirketlerin, sektöre etkin ve geniş 
bir tanıtım yapabilme imkanının sağlandığı Rehber 2 yılda bir 
yayınlanmaktadır.

Geçmişte madencilik alanında çeşitli pozisyonlarda çalışmış genç, girişimci ve mühendis bir ekip 
tarafından kurulan ve yönetilen Mayeb Ltd., Madencilik Türkiye Dergisi ile başladığı yayıncılık faali-
yetleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Eylül 2009’da çıkan ilk sayısının ardından 
kısa sürede amacına ulaşan Madencilik Türkiye’nin ardından sektöre kazandırılan diğer yayınlar ve 
verilen hizmetler ile Mayeb Ltd. sektörde önemli bir yer edinmiştir. Ürün ve hizmetlerimize kısaca göz 
atacak olursak;

Basılı tüm ürünlerimiz, yaygın dağıtım ağımız ile tüm madencilik sektörüne ulaştırılmakta, katıldığı-
mız tüm sektörel etkinliklerde dağıtılmakta, dijital ürünlerimiz ise on binlerce takipçiye sunulmakta bu 
nedenle ürünlerimiz sizlere eşsiz bir tanıtım ortamı sunmaktadır.

Şirketinizi en etkin şekilde sektöre tanıtmak isterseniz aşağıdaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.
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ABB Elektrik Sanayi AŞ

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), dijital 
endüstriler için kapsamlı sunumları 
olan öncü bir teknoloji lideridir. 130 
yılı aşan inovasyon geleneği ile ABB, 
dünya çapında öncü ve müşteri odaklı 
dört iş koluyla bugün dijital endüst-
rilerin lideridir: Bunlar, ABB AbilityTM 
dijital platformuyla birlikte destek-
lenen Elektrifikasyon, Endüstriyel 
Otomasyon, Hareket Sistemleri, 
ile Robotik ve İmalat Otomasyonu 
işletmeleridir. ABB’nin piyasada 
öncü Güç Şebekeleri işletmesi 2020 
yılında Hitachi’ye devredilecektir. ABB 
yaklaşık 147.000 çalışanı ile 100’ün 
üzerinde ülkede faaliyet göstermekte-
dir. (www.abb.com.tr)

ABB, madenden piyasaya tüm değer zincirini kapsayan ürün, 
çözüm ve hizmetleri sunarak madencilik endüstrisi için güvenilir bir 
ortak ve öncü tedarikçi konumundadır. Madenlerde elektrifikasyon 
ve proses kontrolü konusunda en iyi personel, teknoloji ve yüzyılı 
aşkın tecrübesiyle ABB, madencilik operasyonlarını daha verimli, 
güvenli ve kârlı yapmaya odaklanmıştır. ABB’nin özgün entegre  
çözümleri ve hizmetleri, maden ve mineral işleme müşterilerine 
operasyonlarını optimize etmek ve madenciliğin geleceğindeki 
zorlukları aşmak için ekipman, sistem ve insanları bir araya getir-
mesinde yardımcı olur. (http://new.abb.com/mining)

Mühendislik Hizmetleri
ABB; yatırım maliyetinde ve enerji tüketiminde tasarruf ve madencilik 
operasyonlarının tüm yaşam döngüsü boyunca önemli iyileştirmeler 
oluşturan madencilik danışmanlığı ve mühendislik hizmetleri sağla-
maktadır. Doğru teknolojilerin ve ürünlerin seçimini, bunların doğru 
boyutlandırılmasını, çevresel faktörlere uygunluğu ve endüstriye 
adanmış akıllı çözümlerin uygulanmasını garanti etmektedir.

Sistem Çözümleri
ABB; birleştirilmiş, süreçler arası, işletme genelini kapsayan yaklaşı-
mıyla madencilik endüstrisinde dijital bir dönüşüm sağlamaktadır. 
ABB AbilityTM MineOptimize, madende ayrı ayrı otomasyon tekno-
lojileri ile yönetilen bölümleri tamamı ile entegre, birbirine bağlı, 
işbirlikçi ve otonom bir hale getirmekte ve madenciliğin geleceğini 

yazmaktadır. En uygun sistem çözümlerini ve entegre mühendislik 
paketlerini kullanarak müşterilerine yardımcı olmaktadır. Sistem 
çözümlerimiz; açık ocak ve yeraltı madenciliği, öğütme, malzeme 
taşıma prosesleri için otomasyon ve entegrasyon, dijitalizasyon, 
elektrifikasyon ve alt yapı olarak özetlenebilir.

Madencilik İçin Dijital Uygulamalar–
ABB AbilityTM MineOptimize
ABB; işletme boyunca görünürlüğü, güvenilirliği, üretkenliği, enerji  
verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak ve performansı optimize 
etmek için modern maden tesislerinin oluşturulmasında gelişmiş 
kütüphaneler ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler, ABB 
AbilityTM MineOptimize’ın bir parçasıdır. Madencilikte dijitalizasyon 
için standartlaştırılmış ve kanıtlanmış uygulama blokları, entegre 
sistemlerin tüm potansiyeline ulaşmasını ve sürdürülebilir kârlılık 
sağlamaktadır.

Madencilik Hizmetleri
ABB, 60 yılı aşkın süredir madencilik ve mineral endüstrisi için çalış-
maktadır. Bu süre boyunca sadece fabrika proseslerini geliştirmekle 
kalmamış, aynı zamanda uzun dönemli servis anlaşmalarından 
yedek malzeme, eğitim, mühendislik, danışmanlık gibi bireysel hiz-
metlere uzanan geniş bir madencilik servis portföyü oluşturmuştur. 
ABB; uzaktan servis, kestirimci bakım, upgrade ve retrofit kapsam-
ları için son model dijital teknolojiler sunmaktadır.





8 8
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri Acacia Maden İşletmeleri

www.acacia.com.tr

Kazım Özalp Mah. Karaca Sok.No:32/7 Gaziosmanpaşa – Çankaya /ANKARA
Tel: +90 (312) 440 99 82 | Faks: +90 (312) 440 99 81
E-posta: info@acacia.com.tr

Acacia Maden İşletmeleri AŞ

Acacia Maden İşletmeleri AŞ, Akfen 
Holding, İlbak Holding ve İzbir 
Madencilik AŞ şirketlerinden oluşan 
ortaklık yapısına sahiptir.

Şirketimiz, Kastamonu İl Merkezinin 
70 km doğusunda bulunan Hanönü 
İlçesi sınırlarında GÖKIRMAK BAKIR 
MADENİ'ni işletmektedir. Madenin 
yatırım kararı 2017 yılında alınmış ve 
2019 yılında Türkiye’nin en yeni bakır 
madeni olarak üretime başlamıştır.

25 milyon ton olarak tespit edilen 
bakır rezervinden yılda 2 milyon 
ton işlenerek 12 yıllık maden ömrü 
boyunca yıllık 120 bin ton konsantre üretilecektir. Bu da 360 bin ton-
luk bakır metal eşdeğeridir. Bu özellikleri ile Gökırmak Bakır Madeni 
Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni, en yüksek kapasiteli 
flotasyon tesisi olma özelliğini taşımaktadır ve aynı zamanda 
Türkiye’de bugüne kadar tek seferde yapılmış en büyük bakır madeni 
yatırımıdır. 

Yatırım döneminde yaklaşık olarak 300 milyon dolar harcanmıştır. 
Bu meblağın %40’ı öz sermayeden, kalan %60 ise üç yabancı ban-
kanın oluşturduğu konsorsiyumdan proje finansmanı marifetiyle 
sağlanmıştır. 

Maden ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplamda 
1.000’in üzerinde kişiye yeni iş imkanı sağlanacaktır.

Gökırmak Bakır Madeni İşletmesinin Bileşenleri
Açık Ocak Madeni;
Madende 25 milyon ton ortalama % 1,55 Cu içeren ekonomik rezerv 
tespit edilmiştir. Açık ocaktan 12 yıl süreyle yılda 2 milyon ton bakır 
cevheri üretilecektir. Maden ömrü boyunca toplamda yaklaşık 130 
milyon metreküp üst örtü kazısı yapılacaktır.

Cevher Zenginleştirme Tesisi;
Madenden çıkartılan cevher madene 5,3 km uzaklıkta yer alan 
yıllık 2.000.000 ton cevher işleme kapasiteli cevher zenginleştirme 
tesisine kamyonlarla taşınacaktır. Bakır cevheri flotasyon ünitesinde 
%22 Cu içeren bakır konsantresine dönüştürülecektir. Yıllık bakır 
konsantresi üretimi 120.000 tondur ve Samsun Limanından ihraç 
pazarlarına sevkedilecektir.

Atık Depolama Tesisi (ADT);
Bakır zenginleştirme tesisinden çıkacak olan atık 
toplamda 13 milyon metreküp kapasitesine sahip 
olan Atık Depolama Tesislerine boru hatları vasıta-
sıyla taşınacak olup çevreye duyarlı şekilde burada 
depolanacaktır.

Nehir yatağı değişim tünelleri;
İnşaat safhasında mevcut Gökırmak nehir 
yatağının güzergahı, 700 metre uzunluğunda 
ve 7 metre çapındaki 2 adet tünel ile yer 
değiştirmiştir.

Gökırmak Açık Ocak Madeni

Acacia Konsantratör Tesisleri

Gökırmak Açık Ocak Madeni

Gökırmak Flotasyon Hücreleri



Gökırmak Açık Ocak Madeni

Gökırmak Flotasyon Hücreleri
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www.albacore.com.tr

Mustafa Kemal Mah. 2124. Cad. No:22/6 Çankaya /ANKARA
Tel: +90 (312) 704 02 50 | Faks: +90 (312) 704 02 52 | GSM: 0 (532) 717 20 90
E-posta: info@albacore.com.tr

Albacore Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

ALBACORE Madencilik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. dünyaca kabul 
görmüş madencilik markaları 
ile hem yer altı hem açık ocak 
madenciliğine yönelik ekip-
man tedariki ve danışmanlık 
hizmeti sunmaktadır.

Albacore firma portföyüne 
başta yer altı kömür maden-
ciliğinde alanında uzman olan;

   • FAMUR (Yer altı kömür madenciliği)
   • FAMAK (Açık ocak madenciliği)
   • ELGÒR+HANSEN (Yer altı elektrik ekipmanları)
   • WICHARY Technologies (Yüksek basınç pompa sistemleri, düşük 

ve yüksek basınçlı boru sistemleri ve yer altı su arıtma – yer altı 
soğutma teknolojileri)

   • GLINIK NIUW (Trikonbits ve kesici uç üreticisi)
   • FASING (Zincir ve konveyör aksesuarları üreticisi)

   • MOJ S.A. (Geniş kapsamlı endüstriyel kaplin, delme ekipmanları 
üreticisi)

   • ELTEL (Yüksek teknoloji kontrol-haberleşme otomasyon çözümleri)
   • KSK (Dalgıç pompa üreticisi)
   • OMAG (Havalı sondaj makineleri ve havalı caraskal üreticisi)
   • OPA-ROW (Kuyu vinç ve otomasyon sistemleri)
   • EXME Berger Group (Gazsızlaştırma çözümleri)

Albacore kurulduğu günden itibaren tüm ekibi ile sektör firmalarının 
çözüm ortağı olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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www.anadoluflygt.com.tr

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cd. No:1015, 41420 Çayırova / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 677 16 77 | Faks: +90 (262) 677 16 60-70
E-posta: flygt@anadoluflygt.com.tr

Anadolu Flygt Pompa Paz. ve Tic. AŞ 

ANADOLU FLYGT Güvencesi ile 
FLYGT ve GODWIN Drenaj Pompaları
Anadolu Flygt, 1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Çalışmalarını 
su ile ilgili teknolojik ekipmanlar üreten ve sağlayan sektöründe 
dünya lideri olan Xylem Water Solutions ortaklığı ile sürdürmektedir.  
Anadolu Flygt, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde, genel müdürlük, 
satış, proje ofisleri, satış sonrası hizmetler ve kiralama birimleri ile stok 
alanları ve imalat atölyelerini de içine alan 10.000 metrekarelik kapalı 
alana sahip merkez binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Anadolu 
Flygt, dünyanın en büyük pompa imalatçısı ve dalgıç pompayı icat 
eden Flygt markası ile dizel ve elektrikli kendinden emişli pompaların 
dünya lideri Godwin markasının Türkiye’deki satış, kiralama ve satış 
sonrası hizmetleri ile maden sektörüne hizmet etmektedir.   

Madendeki Gücünüz  
Madencilik operasyonlarında ve maden işlemede çok çeşitli, sağlam 
ve güvenilir ürün ve çözümler sunan Flygt ve Godwin drenaj pom-
paları en zorlu tahliye işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Düşük 
maliyetli, güçlü ve verimli Flygt ve Godwin pompalar aşınmaya 
karşı daha üstün direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı 
performansları ile maden endüstrisinde ilk tercih edilen ürünler 
olup Türkiye’de ve dünyada birçok madende başarı ile çalışmaktadır. 
Açık maden uygulamaları, mineral işleme uygulamaları ve yer altı 
uygulamaları ile madencilik endüstrisine eksiksiz bir yelpazede ürün 
ve çözümler sunar. Bunlar:  

   • Flygt drenaj pompaları : 0,42kW ile 90kW motor gücü aralığın-
daki bu pompalar en zorlu koşullara dayanacak sağlamlıkta olup 
çok uzun süre sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  

   • Flygt çamur pompaları : 4,7kW ile 215kW motor gücü aralığın-
daki bu pompalar çok çeşitli çamur transferi uygulamalarında 
çalışabilir. Aşınmaya ve korozyona dayanıklı olan bu pompalar 
mükemmel performansın yanı sıra düşük enerji tüketimi sunar. 

   • Godwin kendinden emişli dizel ve elektrikli pompalar: 4,5kW 
ile 565kW motor gücü aralığındaki bu pompalar 
monoblok bir yapıda olup kuru montajda sorun-
suz çalışabilir. Tek kademeli, açık tip çarkları ile 
193 metreye kadar basma yüksekliği kapasitesine 
sahiptir.

Pompa Kiralama Çözümü  
www.kiralikpompaburada.com
Anadolu Flygt dünya lideri Flygt ve Godwin 
markaları ile ihtiyacınıza uygun her türlü boyut, 
basınç ve debideki pompaları ile kiralama ihtiyaç-
larınıza çözüm sunuyor. Çok geniş kiralık pompa 
hattına sahip olan Anadolu Flygt pompa kiralama 
hizmetlerini Türkiye’de ilk başlatan firmadır. 
Haftalık, aylık ve proje bazında pompa kiralama 
seçenekleri ile gerektiğinde profesyonel sistem 
tasarımı ve yerinde teknik servis desteği ile tam 
anlamıyla bir çözüm ortağınızdır.

+90 262 677 1677 +90 312 447 6041
www.anadoluflygt.com.tr

Madenlerde, taş ocaklarında yer altı suyu bir sorun olmaya başladığında, su seviyesi endişe verici bir 
noktaya ulaştığında Flygt ve Godwin drenaj pompalarına sahip olduğunuzu bilmek müthiş bir 
duygudur. Bu pompalar en zorlu tahliye işlerinin üstesinden kolaylıkla gelir. Aşınmaya karşı daha üstün 
direnç, zor koşullara rağmen daha uzun ve kararlı performansları ile bu pompalar madenlerde en 
güçlü yardımcınızdır. Taşınması ve kurulumu son derece kolay olan Flygt ve Godwin pompaları 
Anadolu Flygt güvencesi ile satış veya kiralık olarak tercih edebilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için, flygt@anadoluflygt.com.tr

Flygt 2000 Seri Flygt 2600 Seri Flygt 2700 Seri Flygt 2800 Seri Flygt 5000  Seri GODWIN

Madendeki gücünü hiçbir şey durduramaz
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Anagold Madencilik AŞ, 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirket 
merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında 
işlem gören Alacer Gold Corporation’ın Türkiye’de faaliyet gösteren 
bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaktadır. Alacer Gold, 
Türkiye’de sahip olduğu varlık portföyü ile orta ölçekli lider bir ulus-
lararası altın üreticisi ve arama şirketidir. Anagold Madencilik, Alacer 
Gold ve Lidya Madencilik’in ortak bir kuruluşu olarak Türkiye’deki 
maden faaliyetlerini yürütmektedir.

Çöpler Kompleks Maden İşletmesi
Çöpler Maden Sahası, Erzincan ili İliç ilçesine 8 kilometre mesafede 
konuşlanmış bir açık işletme alanıdır.

Çöpler Projesi’ne 1999 yılında başlanmış, tüm jeolojik ve eko-
nomik çalışmalar 2007 yılında tamamlanarak yatırım kararı 
alınmış ve gerekli yasal izinlerin alınması süreci başlatılmıştır. 
İşletme kapsamında ilk altın dökümü ise 22 Aralık 2010 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren üretime ara vermeksizin devam eden Anagold, 
2016 yılında alınan Sülfit Genişleme Projesi yatırım kararının ardın-
dan sektördeki haklı ününü bir kez daha perçinlemiştir. Mihenk 
taşı niteliğindeki bu karar, devlet tarafından da desteklenmiş ve 
“Stratejik Yatırım Belgesi” ile Türkiye için önemi vurgulanan Proje 
2016 yılından başlanan inşaat çalışmaları sonrası Kasım 2018’de 
üretime başlamıştır. Dünyanın altıncı POX tesisi (otoklav ünitesi ile 
yüksek basınçlı oksidasyon) olan tesis ile Çöpler Maden İşletmesi’nin 
ömrü yaklaşık 20 yıla uzamıştır. 

Çöpler Maden Projesi’nin Önemi
Anagold Madencilik, çalıştığı yöre ve Türk ekonomisine kalıcı katkı 
sağlama ilkesi çerçevesinde gerek istihdam gerekse satınalma konu-

larında yerel imkanların kullanılmasına büyük önem vererek bölge 
ekonomisine yeni bir dinamizm ve canlılık kazandırmıştır. 

Son yıllarda Türkiye’deki en büyük yatırımlardan birisi olan Sülfit 
Genişleme Projesi, istihdam olanaklarında göz ardı edilemeyecek bir 
artışı beraberinde getirmiş; ivme kazanan satınalma olanakları yerel 
şirketlerin kapasitelerinin artmasını sağlamış ve Proje’nin bölge 
halkından aldığı “sosyal izni” sağlamlaştırmıştır. 
 
Anagold Sosyal Kalkınma Fonu
ANAGOLD MADENCİLİK, 2018 yılında Çöpler Altın Madeni’ne komşu 
olan yerleşim yerlerinde, toplumsal ve sosyal kalkınma önceliklerine 
destek vermek ve maden dışı gelir getirici fırsatların geliştirilmesine 
yönelik, hazırlanacak olan projelere finansman ve aynî destek sağla-
mak amacıyla ANAGOLD SOSYAL KALKINMA FONU’ nu başlatmıştır. 

“İş birliği içinde bugünün imkanlarını kullanarak geleceği inşa 
etmek” vizyonu ile hayata geçirilen Proje ile ANAGOLD MADENCİLİK 
Çöpler maden alanından yıllık ürettiği her ons altın için Sosyal 
Kalkınma Fonu’na 2 (iki) Amerikan Doları katkıda bulunmayı taah-
hüt eder.

ANAGOLD MADENCİLİK, Sosyal Kalkınma Fonu ile halkın kamu 
kurumları, üçüncü taraf kalkınma ortakları ve diğer ilgili pay-
daşlarla ortaklaşa çalışarak adil, şeffaf ve eşitlikçi bir yönetim 
anlayışı ile maden dışı faaliyetler; tarım, sağlık, eğitim, gelir getirici 
faaliyetler ile dezavantajlı grupların güçlendirilmesi alanlarında 
belirlenen, sosyal ve toplumsal kalkınma önceliklerini ele alan, 
sürdürülebilir program ve projeler geliştirmesine destek sağlamak; 
geleneksel üretim ve uygulamaları yeniden canlandırılmak ve 
maden dışı faaliyetlere destek vermenin yanı sıra maden faaliyetle-
rini sonlandırdıktan sonraki dönem için iş birliği, beceri, uzmanlık ve 

potansiyel gelir getirici çalışmaları desteklemeyi 
hedeflemektedir. 

Anagold ile Özdeşleşen Bir Kavram: İş Güvenliği 
Anagold, 20.000.000 adam/saat iş günü kayıpsız 
çalışma gibi dünya çapında eşine az rastlanır bir 
başarıya imza atmıştır. Bu başarının arkasında, 
tüm çalışanların özümsediği bir iş güvenliği 
kültürü yatmaktadır. İş güvenliğini her türlü 
çalışmanın birincil kuralı sayan Anagold, bu 
alandaki çalışmalarını artan bir kararlılık ile 
sürdürmektedir. 

Anagold Madencilik

Çöpler Köyü Mevkii,İliç/Erzincan 
Tel: +90 (446) 711 40 25 | Faks: +90 (446) 711 40 24
E-posta: info@anagold.com.tr 

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

www.anagold.com.tr
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Anatolia Sondaj

Kılıçdede Mah. Kastamonu Cad. No:6 Kat:8 Daire:110 (Borkonut Center) Samsun
Tel: +90 (362) 502 02 55 | GSM: +90 (542) 693 54 27
E-posta: info@anatoliasondaj.com  

Anatolia Sondaj Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

www.anatoliasondaj.com

Anatolia Sondaj, sondaj endüstrisine hizmet 
etmek ve katkı sağlamak amacıyla; farklı tip 
ve derinliklerdeki sondaj tecrübelerine sahip 
2 jeoloji mühendisi ve 2 sondör tarafından 
2018 yılında kurulmuştur.

Ekibimiz, sondaj çalışmalarının tüm alan-
larında aktif olarak yer almış ve sondaj 
faaliyetlerinin her aşamasında bulunmuştur. 
Sondaj çalışmalarının, madencilik ve enerji 
sektörünün olmazsa olmazı olduğunun bilin-
cinde ki Anatolia Sondaj ekibi; “Siz Sadece 
Planlayın” sloganı ile sondaj çalışmalarınızda 
tecrübelerini sizlerle paylaşmak konusunda 
isteklidir.

Anatolia Sondaj, sondaj faaliyetlerinin tek 
başına bir iş olarak değerlendirilmemesi 
görüşündedir. Yer altında ki kaynakların; içe-
risinde yaşadığımız çevrenin hassasiyetlerini 
göz önünde bulundurarak, bizlerin hayatlarını 
kolaylaştıracak uç ürünlere dönüştürülmesi 
amacıyla doğru yöntem ve teknolojileri kul-
lanarak emniyetli bir şekilde yer üstüne 
çıkarılması sürecinin önemli bir basamağı olan 
sondaj faaliyetleri titizlikle yürütülmelidir. 
Sondaj sonucu elde edilen verilerin başarısı, 
madencilik çalışmalarının başarılı bir şekilde 
gerçekleşmesinin temel taşlarından birisidir. Uluslararası standart-
lara uygun sondaj çalışmaları ve sondaj verilerin değerlendirilmesi, 
madencilik sektöründe faaliyet gösteren değerli firmalarımızın 
önem verdiği ve bundan sonra da önem vereceği bir alandır.

Emniyet, çevre, kalite ve tecrübe temelleri üzerine kurulan Anatolia 
Sondaj, yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilir madencilik ilkesini 
benimsemiştir.
Siz sadece planlayın...

YÜZEY “WIRE-LINE” KAROTLU SONDAJ
YER ALTI “WIRE-LINE” KAROTLU SONDAJ

ÇEVRESEL ETKİ ARAŞTIRMALARI SONDAJI
JEOTERMAL GRADYAN ARAŞTIRMA SONDAJI

HAVA VE ÇAMUR ROTARY SONDAJI
ÇOK AMAÇLI SONDAJ

HİDROJEOLOJİ SONDAJI
EĞİLİMLİ SONDAJ

SU SONDAJI

Anatolia Sondaj Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Kılıçdede Mah. Kastamonu Cad. No:6  Kat:8 Daire:110 (Borkonut Center) Samsun

0 (362) 502 02 55info@anatoliasondaj.com www.anatoliasondaj.com
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www.antgroup.com.tr

Semerciler Mah. Saraçlar Sok. Nur İş Merkezi No:16/308 Adapazarı/Sakarya
Tel: +90 (264) 654 59 45 | Faks: +90 (264) 654 59 48
E-posta: info@antgroup.com.tr

Ant Group Tek. Mak. İmalat Müh. Taah. San. Tic. AŞ

Ant Group Ltd. Şti. 1976’dan beri katı, sıvı 
ayrımı konusunda çalışan, bu konuda yıllarını 
Ar-Ge çalışmalarına harcamış ve halen de bu 
çalışmalarına devam etmekte olan bir firmadır. 
İmalatlarımızı Sakarya 2. OSB’deki 20.000m² 
alan üzerine kurulmuş, toplam 12.700m²’lik 
fabrikamızda yapmaktayız.

Firmamız, madencilik sektöründe çok çeşitli 
ürün ve atığın susuzlaştırma ve filtrasyonu 
konusunda 40 yılı aşkın bir deneyim ve bilgi 
birikimine sahiptir. Kum, kil, kuvars, feldspat, 
kurşun, çinko, bakır ve bunların atıkları, krom 
ve krom atıkları, kömür, altın, gümüş, demir, 
karbon, waelz oksit, demir oksit gibi çok çeşitli 
madencilik ürününe ekipman yapmış ve halen 
yapmakta olan firmamız, çeşitli özelliklerde 
tikinerler, pres filtreler, vakum tambur ve 
vakum disk filtreler, belt pres filtreler, vakum belt filtreler, vakum 
pan filtreler, basınçlı polish filtreler gibi çok çeşitli filtre imalatı yap-
manın avantajı ile malzemeye yönelik en uygun filtre ve koyulaştırıcı 
tipini ve boyutlarını laboratuvar ortamında belirleyip imal etme 
avantajına da sahiptir.

Firmamız; servis, bakım ve yedek parça temini konusunda hem 
çok hızlı hem de çok hassastır. Yılda en az bir defa, Türkiye’deki tüm 
ekipmanlarının ve ekipman bakımlarının yapılıp yapılmadığını 

kontrol eden bir kontrol ekibi ile satışını yaptığı tüm ekipmanların 
ücretsiz periyodik kontrollerini yapmaktadır. Bu şekilde hem ekip-
manlarını kullanan firmaların güvende olması hem de ekipmanların 
daha sağlıklı şartlarda ve daha kontrollü bir şekilde çalıştırılması 
sağlanmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarını her zaman, yurt içinde yapılamayan ve yurt 
dışına bağımlı olunan ekipmanların imalatı ve bu ekipmanların 
geliştirilmesi üzerine yapan firmamız, bu konudaki ihtiyaç ve 

gelişmelere yönelik çalışmalarına devam 
etmektedir.

Toplam 75 çalışanı olan firmamızın bün-
yesinde; 7 makine mühendisi, 1 maden 
mühendisi, 1 kaynak mühendisi, 3 makine 
teknikeri ile toplam 12 kişilik bir teknik ekip 
bulunmaktadır.

Tüm kaynakçıları sertifikalı olan firmamız; 
ISO 9001 kalite yönetim sistemi, ISO 14001 
çevre yönetim sistemi, OHSAS 18001 
iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi 
sertifikaları ve ISO 3834-2 kaynaklı imalat 
kalite belgesi ile her konudaki kalitesini 
belgelendirmiştir.
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www.ardef.com

Mutlukent Mah. Dicle Cad. Beysukent Sitesi No:10 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 284 11 75 | Faks: +90 (312) 284 11 76
E-posta: info@ardef.com

Ardef Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ

ARDEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ;  2013 yılında, ülkemiz 
madencilik sektörüne hizmet vermeye başlamıştır. ARDEF, maden-
cilik sektörüne, danışmanlık ve makine-ekipman satışı olmak üzere 
iki ana konuda hizmet vermektedir.

ARDEF, madencilik faaliyetleri danışmanlık hizmetleri kapsamında, 
iş ortakları Avustralyalı RPMGLOBAL (RPM) ve Alman MIBRAG CI 
ile birlikte, kısa sürede Türkiye’nin önemli projelerinde aranılır 
çözüm ortağı olmuştur. 2018 yılı içerisinde “Afşin Elbistan C Sahası 
Ön Fizibilite ve İşletme Projesi” ARDEF-RPM iş ortaklığı tarafından 
tamamlanmış olan önemli projelerden biridir. 

Danışmanlık faaliyetleri bünyesinde, danışmanlık ve mühendis-
lik hizmetleri kapsamında yetkin mühendis kadrosu ile çözüm 
ortaklarını madencilik projeleri ile buluşturmayı amaçlamaktadır. 
Mevcut madencilik operasyonlarının optimizasyonu, yeni maden-
cilik projelerinin planlaması ve fizibilite çalışmaları şirketimizin 
önemli hizmetlerindendir. Projeler uluslararası JORC standartlarına 
uygun şekilde hazırlanmaktadır. Şirket portföyümüzde, madencilik 
sektöründeki mevcut eğitim anlayışının incelemesi sonucunda, ‘İş 
Güvenliği ve İşçi Sağlığı’ ve ‘Şirket Yönetimi’ gibi eğitim programla-
rının planlaması da dahildir. 

RPMGLOBAL maden varlıklarını ve operasyonlarını optimize eden 
danışmanlık ve teknoloji çözümlerinde yenilikçi anlayışı ile market 
lideridir. Maden işletme teknolojisi alanında yenilikçi anlayışı ile 
madencilik değer zincirinin tüm aşamaları için çözümler sun-
maktadır. Madencilikte üstün teknoloji çözümleri konusundaki 
güvenilirliği, 45 yılı aşkın tecrübesi ile desteklenmektedir. ARDEF, 

RPMGLOBAL ile çözüm ortaklığı kapsamında bu yazılımların Türkiye 
temsilciliğini üstlenmektedir. Dünya genelinde 1.000’den fazla 
maden sahasında kullanılması ve 4.500’den fazla kullanıcısıyla 
RPMGLOBAL üretim planlama, simülasyon ve maliyet hesaplama 
yazılımları pazar lideri konumunda bulunmaktadır.

ARDEF, maden makine ve ekipmanları satış alanında ise tem-
silcisi olduğu ve sektöründe öncü Almanya, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti menşeili makine üreticilerine ait ATEX sertifikalı yer 
altı nakliye ve taşıma sistemleri, yürüyen tahkimat sistemleri, 
kırma-eleme sistemleri-besleyici bantlar-bant kantarları, yer altı 
haberleşme-personel takip-gaz ölçüm sistemleri, ağır hizmet dişli 
kutuları (redüktörler), Exproof elektrik motorları, yer altı konveyör 
zincirleri gibi ürünleri ile özellikle yer altı kömür üretim işletmeleri 
olmak üzere ülkemizde bulunan birçok maden işletmesine hizmet 
etmektedir. Aynı zamanda demir çelik sektörüne ve enerji sektörüne 
sağladığı pnömatik nakliye sistemleri, sıcak elek sistemleri ve ölçüm 
sistemleri ile müşteri portföyünü genişletmiştir.

ARDEF, maden sektöründeki 20 
yılı aşkın pratik, teorik, ticari ve 
yönetimsel bilgi ve deneyimlerini, 
güvenilir ve güçlü iş ortakları ile yerli 
ve yabancı müşterilerinin hizmetine 
sunmayı amaç edinmiştir. Geçmişte 
önemli projelere imza atmış uzman 
mühendis kadrosu ile ARDEF,  yüksek 
verimlilik anlayışı ile yeni maden 
yatırımları veya devam eden maden 
projeleri için müşterilerine destek ver-
meye ve sektörde aktif olarak varlığını 
hissettirmeye devam edecektir.
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Temel prensibi müşterilerine kaliteli hizmet sunmak olan ARGETEST 
Kasım 2012’de kurulmuş olup bünyesinde; cevher zenginleştirme 
laboratuvarı, Ar-Ge laboratuvarı ve maden analiz laboratuvarı 
bulundurmaktadır. Türkiye’de ilk olan ARGETEST dünyada da az 
sayıdaki özel cevher zenginleştirme ve Ar-Ge çalışması yapan labo-
ratuvarlar arasında yer almaktadır.

Kurulduğu günden itibaren esas prensibi kalite olan ARGETEST; TS EN 
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon, ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve 
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine sahiptir.

Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge
Laboratuvarımızda metalik cevherlerin, endüstriyel ham maddele-
rin ve kömürlerin; fiziksel ve kimyasal yöntemlerle zenginleştirme 
çalışmaları beraberinde eski teknolojiler ile yapılmış tesislerin pasa-
larının da geri kazanım çalışmaları yapılmaktadır.

ARGETEST Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge birimi bünyesinde verilen 
hizmetler şunlardır:
   • Laboratuvar Ölçekli Cevher Zenginleştirme Test Çalışmaları
   • Mineral Karakterizasyonu ve Proses Mineralojisi
   • Pilot Ölçekli Cevher Zenginleştirme Test Çalışmaları
   • Cevher Zenginleştirme Tesis Akım Şeması Dizaynı
   • Tesis Optimizasyonu ve Revizyonu
   • Yerinde Uygulama ile Tesis Sorunlarının Belirlenmesi ve 

Giderilmesine Yönelik Çalışmalar
   • Tesis İçi Uygulamalı Eğitimler

Yapılan deneyler ve pilot ölçekli çalışmalar sonrasında elde edilen 
verilere göre hazırlanan tesis akım şemaları ile yüksek performanslı, 
yüksek verim ve tenöre sahip konsantre üreten tesislerin tasarlan-
masına olanak sağlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen veriler uluslararası rapor-
lama standartlarında Türkçe, İngilizce, Çince, Farsça ve Azerice dil 
seçenekleri ile raporlandırılarak basılı ve elektronik kopyalar halinde 
sunulmaktadır.

ARGETEST Cevher Zenginleştirme ve Hidrometalurji Biriminin 
Çalışmaları:
   • Mineral Karakterizasyonu ve Proses Mineralojisi
   • Boyut Küçültme Testleri
   • Sınıflandırma
   • Bond İş İndeksi Tayini
   • Zenginleştirme

 » Gravimetrik Ayırma
 » Yaş & Kuru Manyetik Ayırma
 » Flotasyon
 » Hidrometalurji

   • Susuzlandırma ve Katı-Sıvı Ayrımı 

Maden Analiz Laboratuvarı
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon 
belgesine sahip analiz laboratuvarımızda uygulanan metotlar, 
doğru ve kesin sonuçlar almayı hedefler nitelikte olup düzenli ola-
rak; sertifikalı standart numuneler, iç tetkik numuneleri, duplicate, 
replicate, kuvars, blank gibi analizin doğruluğunu ve hassasiyetini 
istatistiksel olarak kanıtlayacak şekilde oluşturulan QA/QC prosedür-
leri ile kontrol edilmektedir.

Maden analiz laboratuvarımızda, yetmişin üzerinde elementin 
analizi kantitatif olarak gerçekleştirilmektedir. ICP-OES, ICP-MS, 
AAS, UV, XRF-WD, XRD,  Volumetrik-Gravimetrik analiz metotlarının 
beraberinde Fire Assay (kupelasyon) ile; altın, gümüş ve platin grubu 
analizleri de uluslararası standartlar uygulanarak yapılmaktadır. 
Uluslararası cevher normları göz önüne alınarak oluşturulan analiz 
paketleri (jeokimya, değerli metal, cevher numunesi, ithalat-ihracat, 
metal-alaşım, endüstriyel ham madde, kömür külünde majör ve 
minör element, nadir toprak elementleri ve bor analizleri) ve müş-
terilerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak analiz paketleri ile 
ekonomik ve hızlı bir şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Argetest
www.argetest.com

İ. O. S. B. Ağaç İşleri San. Sit. 1354. Cad. 1358. Sok. No:43-45 
Yenimahalle/Ankara | Tel: +90 (312) 395 77 95 | Faks: +90 (312) 395 77 96
E-posta: info@argetest.com

Argetest Cev. Zen. Arge. Lab. ve An. Hiz. Ltd. Şti.

TS EN ISO/IEC 17025

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

www.argetest.com • info@argetest.com

İ.O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 
1354. Cadde 1358. Sokak No: 43-45
İvedik-Yenimahalle / Ankara - TURKEY
T: +90.312 395 77 95 • F: +90.312 395 77 96



TS EN ISO/IEC 17025

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

www.argetest.com • info@argetest.com

İ.O.S.B. Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 
1354. Cadde 1358. Sokak No: 43-45
İvedik-Yenimahalle / Ankara - TURKEY
T: +90.312 395 77 95 • F: +90.312 395 77 96
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ri Artgeo Teknik Enstrümantasyon

www.artgeo.com.tr/teknik_enstrumantasyon

Beytepe Mah. 1815 Sk. No:40 Beytepe/ANKARA 
Tel: +90 (312) 227 95 11 | Faks: +90 (312) 227 95 12 | GSM: +90 (542) 391 21 52
E-posta: teknik@artgeo.com.tr

Artgeo Teknik Ens. Müh. Dan. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.

2015 yılının Nisan ayında, ArtGeo Design ve Burak Gürel’in (Kıdemli 
Jeoloji Mühendisi; Enstrümantasyon Uzmanı) katılımıyla kurulan 
ARTGEO TEKNİK ENSTRÜMANTASYON inşaat mühendisliği projeleri 
için sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da bağımsız geo-
teknik danışmanlık, her türlü geoteknik cihaz yerleşimi konusunda 
süpervizörlük, saha personeline, sahada ya da ofiste gerekli 
eğitimlerin verilmesi ve mühendislik hizmetleri vermek amacıyla 
kurulmuştur. ArtGeo Grubu'ndaki kurucu ortaklar, Geoteknik 
mühendisliği alanında 20 yılı aşkın bir tecrübe ve birikime sahip 
olup; bu deneyimlerin ve bilgilerin daha geniş ölçüde kullanılması 
yönünde, bugüne kadar sadece yurtiçindeki kritik projelerde değil 
aynı zamanda yurtdışında birçok önemli projede (Barajlar, demir-
yolları, otoyollar, tüneller, metro, tarihi eserler, üst yapı projeleri) 
Geoteknik çözümlere imza atmış ve projelerin başarı ile tamamlan-
masını sağlamıştır.

Böylece proje öncesi etütlerle, proje çalışmaları ve proje sonrası 
geoteknik enstrümantasyon ve gözlem kontrol hizmetleri ile 
etüd-proje-kalite kontrol bütünlüğü oluşturulmuştur.
“Geoteknik ve Yapısal Sağlık Ölçüm ve İzleme Sistemleri” faaliyet 
alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olup hem sektörel hem de 
kurumsal tüm gelişmeleri yakından izleyerek kalite politikasını 
bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Bu, firmamız için başarıda en 
önemli etkendir. Biliyoruz ki varlığımızı sürdürebilmenin en önemli 

koşulu hizmet verdiğimiz firmaların memnuniyetidir. Bu öncelik-
lerimiz arasında ilk sıradadır ve şirketimizin yapılanması, işleyişi, 
hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine 
kurulmuştur.

Firmamızın misyonu güvenli geoteknik 
kalite kontrol ve ölçüm hizmetlerini 
rekabetçi fiyatlarla ve seçkin firmaların 
yüksek kaliteli ürünleriyle vermek; 
danışmanlık hizmetleri kapsamında, en 
uygun enstrümantasyon sistemlerini 
planlayarak müşterilerine sunmaktır. 
Uygun enstrümantasyon planlaması-
nın yanı sıra, ürün kalitesinin gözlem 
üzerindeki etkisinin bilinci ile ürünlerini 
sektörün önde gelen üreticileriyle 
kurduğu işbirlikleri üzerinden sağlamak-
tadır. Kuzey Amerika ve Avrupa kökenli 
pek çok farklı markaları bünyesine 
almayı başarmıştır. Bunların başında, 
Geosense (UK), Heron Instruments (CA), 
SolGeo (ITA), Lunitek (ITA), ISamgeo 
(ITA) ve Sireg Geotech. (ITA) gibi lider 
firmalar gelmektedir.



Beytepe Mah. 1815 Sk. No:40 Beytepe/ANKARA 
Tel: +90 (312) 227 95 11 | Faks: +90 (312) 227 95 12 | GSM: +90 (542) 391 21 52
E-posta: teknik@artgeo.com.tr | www.artgeo.com.tr/teknik_enstrumantasyon
www.aletselgozlem.com

Artgeo Teknik Ens. Müh. Dan. İnş. ve San. Tic. Ltd. Şti.
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Atomika Teknik

Yaşam Cad. Nergiz Sok.Via Flat 7/2 3. kat Ofis No:77 06510 Söğütözü / Ankara
Tel: +90 (312) 219 22 00 | Fax: +90 (312) 219 22 10
E-posta: bilgi@atomikateknik.com

Atomika Teknik Cihazlar Tic. Ltd. Şti.

www.atomikateknik.com

X-Ray Floresans nedir?
X- Ray floresansı (XRF), katı, sıvı, bulamaç ve gevşek tozlar dahil 
olmak üzere çok çeşitli numune tiplerinin kimyasal bileşimini belir-
lemek için kullanılabilecek analitik bir tekniktir. 

X- Ray floresansı ayrıca tabakaların ve kaplamaların kalınlığını ve 
bileşimini belirlemek için kullanılır. Berilyum’dan (Be), uranyum’a 
(U) elementleri kütlece% 100’den alt-ppm seviyelerine kadar kon-
santrasyonlarda analiz edebilir.

XRF Analizinin Faydaları Nelerdir? 
XRF analizi, yüksek hassasiyet ve doğruluğu; basit, hızlı numune hazırlama 
ile birleştiren güçlü bir tekniktir. Yüksek verimli endüstriyel ortamlarda 
kullanım için kolayca otomatikleştirilebilir, ayrıca XRF bir numunede hem 
nitel hem de nicel bilgiler sunar. “Ne?” ve “Ne kadar?” bilgilerinin kolay 
birleşimi de hızlı tarama (yarı nicel) analizini mümkün kılar.

Element Bileşimi Tayini 
Bir numunenin X- Ray floresans spektrumunun ayrılması (dağıl-
ması), tanımlanması ve yoğunluğunun ölçümü için kullanılan 
teknoloji iki ana spektrometre tipine yol açar: dalga boyu dağıtıcı 
(WDXRF) ve enerji dağıtıcı (EDXRF) sistemleri.

Çok çeşitli malzemelerin ve uygulamaların temel bileşiminin analizi 
için, hem Dalgaboyu hem de Enerji Dağıtıcı çözeltiler içeren XRF 
cihazlarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret edebilir, uzman 
satış temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.



Madencilik Türkiye Dergisi, Türk Maden Endüstrisi 
Hakkında En Güncel Bilgiler ve Tanıtımlarınız için
Madencilik Türkiye Dergisi, Türk Maden Endüstrisi 
Hakkında En Güncel Bilgiler ve Tanıtımlarınız için 

En İyi Alternatiftir...

“Madencilik Türkiye” Mayeb Ltd.’in Tescilli Markasıdır“Madencilik Türkiye” Mayeb Ltd.’in Tescilli Markasıdır

www.madencilikturkiye.comwww.madencilikturkiye.com

Haberler 
 Tanıtımlar
  Söyleşiler
   Makaleler
    Değerlendirmeler
     ve çok daha fazlası ...

Haberler 
 Tanıtımlar
  Söyleşiler
   Makaleler
    Değerlendirmeler
     ve çok daha fazlası ...

En İyi Alternatiftir...

“Madencilik Türkiye Dergisi
Türk Maden Endüstrisinin Altın Markası”

“Madencilik Türkiye Dergisi
Türk Maden Endüstrisinin Altın Markası”
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ri BARKOM Grup

www.barkomas.com

Anadolu Bulvarı No: 204 Yenimahalle 06210 Ankara 
Tel: +90 (312) 385 60 50 (pbx) | Faks: +90 (312) 385 35 75
E-posta: info@barkomas.com

Barkom Grup Sondaj Mak. ve Ekip. San. Tic. AŞ

Madencilik ve inşaat sektöründe sondaj makine 
ve ekipmanları imalatı ve tedariğinde 30 yıllık 
tecrübeye sahip olan Barkom Grup, mevcut en 
son teknolojiyi ve en yüksek kalitede malzemeyi 
kullanmayı kendine her zaman misyon edinmiştir. 
Barkom Grup, müşterilerinden aldığı geri bildi-
rimlerle piyasanın ihtiyaçlarını takip ederek, satış 
öncesi ve sonrası teknik destek hizmeti sunarak 
ekipman tedariğinde kaliteli hizmet sağlamayı 
amaçlamıştır. Barkom Grup Türkiye’nin Karotlu 
Sondaj Ekipmanları (Karotiyerler, Wireline ve Düz 
Takım Tijler, Muhafaza Boruları, Vidye ve Diğer 
Aksesuarlar) konusunda en geniş ürün yelpaze-
sine sahip olan firmasıdır. Barkom Grup kendi 
ürünlerinin yanı sıra, Hanjin D&B (Karotlu Sondaj 
Makineleri) Diaset (Elmaslı Ürünler), AMC (Sondaj Kimyasalları), 
Reflex (Kuyu Ölçüm Cihazları), Jet-Lube (Diş Yağları), Gonar (Kaya 
Delgi Ürünleri), ON2 Solutions (Maden Sığınma Sistemleri), Geosight 
(Boşluk Tarama Sistemi), DAT Instruments (Dataloggers), Weir Jones 
(Sismik İzleme, Mikrosismik, Jeolojik ve Çevresel Çözümler), MTS 
Perforator ( DTH, Rotary, RC ve HDD Delgi Ekipmanları) ve Tunnel 
Radio (Yer Altı Takip Sistemleri) firmalarının da Türkiye temsilciliğini 
yapmaktadır. 

Kurulduğu günden bugüne sürekli büyüyen firma 2012 yılında, 
5.600 metrekarelik üretim, ayrıca depo ve ofis alanları bulunan 
kendi fabrikasına taşınmıştır. Ankara merkez ofisinin yanı sıra, 
İstanbul ve İzmir’de de şubeleri bulunmaktadır.

Barkom Grup aynı zamanda orijinal ürün üreticiliği (OEM) yapan 
bir firmadır. Yıllar boyunca edinilen tecrübe ve müşterilerin ihtiyaç 
ve talepleri doğrultusunda tecrübeli mühendis ekibi ile yaptıkları 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda, kendi BULLDRILL® sondaj maki-
nelerini üretmeye başlamıştır. Barkom Grup, en son teknolojiyi 
ve yüksek kaliteli üretimi amaçlarken; piyasanın ihtiyaçlarını 
takip ederek; Türk Standartlar Enstitüsü’nden Atex yönergelerine 
uygun olarak Atex sertifikalı yer altı sondaj makinalarını üret-
mektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü’nden 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki” kanun kapsamında 
06.12.2018 gününden itibaren AR-GE Merkezi Belgesi’ne hak 
kazanmıştır.

Yüksek kalitede ekipman üretimi, 
satış öncesi ve sonrası teknik destek ve 
danışmanlık hizmeti, yenilikçi düşünce 
anlayışı gibi özellikleri neticesinde, 
Barkom Türkiye pazarında yerel bir marka 
olarak mutlak müşteri memnuniyeti ve 
güvenini kazanarak, sondaj ve inşaat sek-
töründe kendi alanında %70’lik bir pazar 
payına elde etme başarışına ulaşmıştır. 
Aynı zamanda, BARKOM GRUP, 
sondaj için gerekli tüm malzemelerin 
bulunduğu ve Türkiye’nin yanı sıra dört 
kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan 
bir firma olmayı başarmıştır.
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Bay E Bilişim

Akademi Mah. Gürbulut Sok. No:67 Konya Teknokent Safir Panorama Blok F-116
Selçuklu/Konya | Tel:  +90 (542) 527 14 69 | +90 (505) 642 97 32
E-posta: info@bayebilisim.com

Bay E Bilişim Ltd. Şti.

www.bayebilisim.com

Şirketimiz madencilik kapsamındaki faaliyet ve hizmetleri, LIDAR 
ve Fotoanaliz teknolojisi ile orijinal yazılımlar kullanılarak, iki başlık 
altında toplanmaktadır; 
Klasik ve makina öğrenme-yapay zeka yöntemleri ile karşılaştırmalı 
olarak Doğaltaş ve diğer Maden ocaklarında; emniyet ve üretim 
optimizasyon analizleri sunulmaktadır.
Bir doğaltaş ocağının mevcut durumu veya bakir bir yatağın işlet-

meye açılması kararı kritik bir aşamadır. Quarryextra, maksimum 
tüvenan üretim yönü ve ilk ocak çukurunun lokasyonunu emniyet 
sınırlarında analiz edebilmekte veya çalışan ocağın üretim stratejile-
rini tekrar gözden geçirerek yeni çözümler sunmaktadır. ProbSlope, 
her türlü kaya şevinde duraylılık analizleri yaparak optimum şev 
boyutları, tahkimat tasarımı ve ocak yönelimleri hakkında hızlı ve 
pratik sonuçlar sunmaktadır.
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Birikim Mühendislik

Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı, 3104 Sokak, No:2 P.K. 06980, 
Kahramankazan / ANKARA | Tel:  +90 (312) 394 46 91 | +90 (312) 394 46 92
E-posta: info@birikimmuhendislik.com.tr

Birikim Mühendislik Endüstriyel Yüklenim Ltd. Şti.

www.birikimmuhendislik.com.tr

BİRİKİM
MÜHENDİSLİK 

ve ENDÜSTRİYEL  
YÜKLENİM  

LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY TESİSİ: Saray Mahallesi, FSM Bulvarı, 1500. Sokak No: 6, Kazan 06980 Ankara • Tel: (0312) 394 46 91 • Fax:(0312) 394 46 92
KAZAN TESİSİ: Fatih Mahallesi, T. Özal Bulvarı, 3104. Sokak No: 2, Kazan 06980 Ankara • Tel: (0312) 800 08 18 • Fax: (0312) 800 08 19

info@birikimmuhendislik.com.tr   www.birikimmuhendislik.com.tr

BİRİKİM
MÜHENDİSLİK 

ve ENDÜSTRİYEL  
YÜKLENİM  

LİMİTED ŞİRKETİ

Birikim Mühendislik, konveyör ve maden tesisleri kurulumu üzerine 
anahtar teslimi hizmet veren 16 yıllık bir firmadır. Kuruluşundan 
bu yana başta Metso Minerals olmak üzere birçok yabancı firmanın 
imalatlarını inspektörlerin denetim ve eğitimi altında gerçekleştire-
rek, imalat yetenek ve kalitesini sürekli yükseltmiş ve mühendislik 
altyapısıyla birlikte firmanın çözüm odaklı ve kompakt bir yapıya 
evrilmesini sağlamıştır. 

Son yıllarda özellikle altın madenlerinin kurulumlarıyla yoğun bir 
talep oluşan overland konveyörler ile mobil taşıma-yayma ekip-
manlarında eriştiği kalite ve güvenilirlik düzeyi, bu alanda yabancı 
firmalara olan bağlılığı ortadan kaldırmıştır. 

Birikim bunun yanında, cam ve seramik başta olmak üzere değişik 
sektörlerde anahtar teslimi taşıma, depolama ve harman tesisi 
projelerini hayata geçirmiştir. 

Müşteri ve proje bazlı kalite planlarına dayalı üretim prosesi, 
ISO9001 kalite güvence belgesine, kaynaklı imalata yönelik EN 
3834-2 ve çelik konstrüksiyonda tasarım ve imalatı kapsayan 
EN 1090 sertifikalarına sahiptir ve ürettiği bir çok ekipman CE 
belgelidir. 
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www.cezerimuhendislik.com.tr

Ahmediye Mah. Halk Cad. No:37 Sunar İş Merkezi Kapı: 401 34672 
Üsküdar/İstanbul | Tel: +90 (216) 310 74 00 | Faks: +90 (850) 888 2013
E-posta: info@cezerimuhendislik.com.tr 

CEZERİ Akışkan Teknolojileri Muh. San. ve Tic. AŞ

CEZERİ Akışkan Teknolojileri, zorlu uygulamalar için uzun ömürlü 
ve yenilikçi çözümleri optimum maliyet ile sunan ve bu yenilikçi 
çözümleri "Yeşil" düşünme ekseninde ele alan, “Kontrol Vanaları” 
ve “Özel Uygulama Vanaları” konularında çalışan verimlilik esaslı bir 
mühendislik firmasıdır. Proseslere ve bu prosesleri yöneten zihinlere 
ilave değer katmak temel iş anlayışımızı şekillendirmektedir. CEZERİ 
Akışkan Teknolojileri, bu temel anlayışı ise “hoş seda” düzleminde 
yükseltmek istemektedir.  

Madencilik uygulamaları asla sıradan değildir. Dolayısıyla, sıradan 
olmayan proseslere sıradan olmayan çözümler sunmak gerekmek-
tedir. İşte tam da burada CEZERİ Akışkan Teknolojileri’nin yenilikçi ve 
uzun ömürlü çözümleri devreye girmektedir. 

Akışkanlar mekaniğinin en hususi uygulama alanlarından olan ‘Endüstriyel 
Vanalar’ konusunda çalışan CEZERİ Akışkan Teknolojileri olarak, BAKIR, 
ALTIN, NİKEL, BOR, ÇİNKO, GÜMÜŞ, vb. madenlerin otoklav, cevher atığı 
ekstraksiyonu, proses suyu, çöktürme, flotasyon, siklon ayırıcı, haddeleme, 
elektrolitik, vb. gibi mühim ve de özel uygulamalarında 
sizlere hizmet veriyoruz. Bu özel uygulamalarda kullanılan  

   • Aşındırıcı Ortam Kontrol Vanaları
   • Buhar Kontrol Vanaları
   • Fiziksel ve Kimyasal Aşındırıcı Ortam Vanaları
   • Yüksek Basınç ve Sıcaklık Vanaları
   • Vakum Vanaları
   • Yüksek frekanslı Aç-Kapa Vanaları
   • Ağır İş Uygulama Vanaları
   • Minimum Akış Kontrol Vanaları

CEZERİ Akışkan Teknolojileri’nin ana omurgasını 
oluşturmaktadır. 

Aşındırıcı ortamlar için 904L, Alloy 20, 6Mo, Duplex, Super 
Duplex, Titanyum, Hastelloy, vb. malzemelerden imal edilen ve 
uygulamaya özel olarak HVOF Cr3C2 (Chromium Carbide), HVOF 
WC-Co (Tungsten Carbide) and Stellite kaplamaya sahip metal 
contalı küresel ve kelebek vana çözümlerimizin yanı sıra daha 
az aşındırıcı ortamlar için ise pinch vana, seramik vana, kabuk 
vana (Ball Sector Vana) gibi spesifik çözümler de yine uygulama 
eksenli olarak CEZERİ Akışkan Teknolojileri’nin hizmet gamını 
oluşturmaktadır. 

Aşındırıcı olmayan ortamlar için ise sunduğumuz ‘SLIDING GATE 
KONTROL VANASI’ eski köye ‘YENİ’ adet getirmektedir. 

Basit hem de çok basit çalışma şekli ve akışkanı türbülanslı akışa 
zorlamayan mimarisi sayesinde Sliding Gate Kontrol Vanası, proses 
dünyasının göz bebeği olma yolundadır. Üzerinde slotlar açılmış, biri 
sabit diğeri hareketli iki diskten ibaret olan iç tasarımı, 

   • Egzotik malzemelerin hızlı teslimi
   • Hassas konumlama
   • En az DÖRT kat daha hızlı dengeye oturma 
   • ÇOK HAFİF olma
   • Yüksek Kvs değeri
   • Minimum enerji tüketimi
   • Kolay Montaj ve Çok hızlı devreye alma
   • BASİT ve ekonomik bakım

başlıklarında Sliding Gate Kontrol Vanasına ciddi bir üstünlük 
kazandırmaktadır.  



 

www.cezerimuhendislik.com.tr 

 Aşındırıcı Ortam Kontrol Vanaları 
 Buhar Kontrol Vanaları 
 Fiziksel ve Kimyasal Aşındırıcı Ortam Vanaları 
 Yüksek Basınç ve Sıcaklık Vanaları 
 Vakum Vanaları 
 Yüksek frekanslı Aç-Kapa Vanaları 
 Ağır İş Uygulama Vanaları 
 Minimum Akış Kontrol Vanaları 
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Clariant

GOSB İhsan Dede Cad. No:143 Gebze/ Kocaeli
Tel: +90 (262) 673 73 73 | +90 (262) 751 41 38
E-posta: info@clariant.com

Clariant Türkiye Boya Kim. Mad. ve Mad. San. ve Tic. AŞ

www.clariant.com/turkey

Clariant
Clariant is a leading global specialty chemicals company whose favourite solutions combine high customer value with outstanding innovation and sustainability. One of the Swiss group’s 
top products is Tonsil, an ingeniously enhanced adsorbent used to purify oils and fats for over a century. In biofuels production, Tonsil has proven extremely effective at removing impurities 
from renewable feedstock during pretreatment and protecting the catalysts necessary for its transformation, so that customers can rely on stable processes despite uneven feedstock quality. 
LLeveraging the long chemical tradition they stand for, innovative purposes like these are just what Clariant’s experts live for: using their knowledge to protect what’s precious to all of us. 

Türkiye’de Clariant ve Fonksiyonel Mineraller 
Yenilikçi bir yaklaşımla özel kimyasallar alanında hizmet veren 
Clariant, 1995’ten beri Türkiye pazarına yönelik çözümler sunuyor. 
Clariant’ın Fonksiyonel Mineraller İş Birimi, bentonit tabanlı özel 
ürünler sunan önde gelen tedarikçilerden biridir. Clariant, yüksek 
kaliteli madenleri ve üretim tesisleriyle süreçlerin tamamını 
Türkiye’de yürütüyor ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Güvenilir ve Verimli Kağıt İmalatı
Yüksek hızlı kağıt üretimi için verimli katkı maddelerine ihtiyaç 
duyulur. OPAZIL® kalitesi, işlem süresini artırarak ve sistemi temiz 
tutarak her tür kağıdın imalatını en iyi hale getirir. PITCHBENT® katkı 
maddeleri, mikroskobik boyuttaki yapışkan parçaları bile giderir ve 
suyun daha sık geri dönüşüme tabi tutulabilmesini ve geri dönüştü-
rülmüş kağıtların kullanılabilmesini sağlar.
Verimli ve Sürdürülebilir Petrol, Yağ ve Biyoyakıt Rafinasyonu
Ham petrol ve bitkisel yağlardaki istenmeyen koku, tat ve safsızlıklara 

karşı güçlü TONSIL® ağartma toprakları on yılı aşkın süredir kullanılıyor. 
TONSIL® şimdiden, pek çok ülkede gelecek için bir zorunluluk olarak 
gördüğümüz aktive edilmiş ağartma toprağı ismi ile özdeşleşmiştir. 
Kargo ve Cihaz Koruma
Clariant, nem ve oksitlenmenin zararlı etkilerini önlemek üzere 
aktif ambalajlama ve kargo koruma çözümleri sunuyor. Oxy-Guard™ 
Oksijen Emici çözümler, ürünlerin raf ömrünü uzatarak gıda israfının 
azaltılmasını sağlar. Kargo nemi giderici Container Dri® II, herhangi 
bir kargoyu nakliyat sırasında korur. Desi Pak® bentonit nem giderici  
ise, Humitector™ nem belirteçleriyle bir araya geldiğinde çeşitli 
ambalajlı malzemeler için nemden arındırılmış bir ortam sağlıyor.
Bentonitin En İyi Hali
Pek çok endüstri ve uygulama dalı bentonit killerinin eşsiz özellikle-
rinden faydalanıyor.
TERRANA® , CLARIT®, CERATOSIL®, CERATOFIX®,  ürünlerimizle en iyi 
sonuçları elde etmek için farklı sektörlerde yer alıyoruz.



Clariant
Clariant is a leading global specialty chemicals company whose favourite solutions combine high customer value with outstanding innovation and sustainability. One of the Swiss group’s 
top products is Tonsil, an ingeniously enhanced adsorbent used to purify oils and fats for over a century. In biofuels production, Tonsil has proven extremely effective at removing impurities 
from renewable feedstock during pretreatment and protecting the catalysts necessary for its transformation, so that customers can rely on stable processes despite uneven feedstock quality. 
LLeveraging the long chemical tradition they stand for, innovative purposes like these are just what Clariant’s experts live for: using their knowledge to protect what’s precious to all of us. 
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www.cubicgeo.com

West Gate Residence Konutkent Mah. 3028 Cad. No:2 C-Blok Kat 5 Daire:13 
Çayyolu Çankaya Ankara | Tel: +90 (530) 966 82 41 
E-posta: info@cubicgeo.com 

CubicGEO Hidrojeoloji Jeo. Mad. Dan. Tic. San. Ltd. Şti

CubicGEO Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı Tic. ve San. 
Ltd. Şti. 10 yılı aşkın tecrübeye sahip iki hidrojeoloji mühendisi  
Mert Cüylan ile M.Melih Taşkın ortaklığında 2017 yılında Ankara’da 
kurulmuştur. Ekibini öncelikle hidrojeoloji mühendislerinden oluş-
turmuş olan CubicGEO, sektörde sadece hidrojeoloji uygulamaları 
yapmak üzere kurulmuş tek yerli firmadır. Hidrojeolojinin her 
dalında hizmet verebilen firma özellikle madencilik faaliyetlerindeki 
hidrojeolojik uygulamalar üzerine uzmanlaşmıştır. 

CubicGEO’nun ana uzmanlık alanları arasında madene su temini 
kapsamında potansiyel su noktalarının tespiti, su temini-hidro-
jeolojik parametrelerin belirlenmesi ve susuzlaştırma çalışmaları 
kapsamında akifer testlerinin gerçekleştirilmesi, 
su kuyusu süpervizörlük hizmetleri ve 3 boyutlu 
yeraltı suyu modellerin oluşturulması yer alır. 
Bu hizmetlere ek olarak hidrojeolojik sistemi 
çözmeye yönelik arazi çalışmaları, referans 
niteliğinde faaliyet öncesi-sırası-sonrasında su 
kalitesinin belirlenmesi ve periyodik su izlemele-
rinin gerçekleştirilmesi gelmektedir. 

Ana uzmanlık alanlarımızı destekleyecek su ve 
gözlem kuyuları ile jeoteknik kuyularının açılması, 
öncül hidrojeolojik parametrelerin tespiti amacıyla 
sahada basınçlı su testlerinin uygulanması, asit 
kaya drenajı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve 
bunun gibi birçok tamamlayıcı çalışma yürütül-
mektedir. Bu çalışmaların dışında ihalelik saha 
değerlendirmesi, jeokimyasal örnekleme ve hari-

talama, kaynak tahmin raporu, potansiyel cevherleşme alanlarının 
belirlenmesi, karot-log determinasyonu, çizgisellik-yapısal jeoloji 
verilerinin oluşturulması, anomali-alterasyon ve cevherleşmeye yöne-
lik detay ölçekte (1/1000 ve 1/5000) haritalama gibi çalışmalarla 
madencilik alanında da danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca 
su temini ve entegre su yönetimi kapsamında online yazılıma sahip 
yeni nesil kuyu takip sistemleri ile kullanıcılara pompalara uzaktan 
erişim imkanı sunar. Bu sayede kullanıcılara yeraltı suyu sistem ağı 
kurup sürekli kullanılacak şekilde otomasyon ve servis hizmeti verir.

Tüm bu yapılan saha çalışmaları ulusal ve uluslararası standart-
larda hazırlanılan raporlar ile nihailendirilmektedir. Bu kapsamda 
kurumlar tarafından talep edilen format ve içerikte Çevresel 
Etki Değerlendirme raporuna koyulmak üzere Hidrojeolojik 
Değerlendirme Raporları, EBRD ihtiyaçlarına göre hazırlanan 
hidrojeolojik raporlar, Sürdürülebilir Debi Tespit Raporları, detaylı 
Hidrojeolojik Etüt Raporları ve 3 Boyutlu Yeraltı Suyu Model Raporları 
gibi başlıca raporlama hizmetleri de sunulmaktadır.

CubicGEO her geçen gün önemi daha da artan hidrojeoloji alanında 
başta maden sektöründe olmak üzere karşılaşılan problemlere 
yaratıcı, yenilikçi, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler getirmeyi amaç 
edinmiştir. Yeni başlayan her projenin kendi içinde gereksinimleri 
farklı olduğundan CubicGEO her projeyi kendi özelinde inceleyip 
sahaya has bir metadoloji hazırlar ve danışmanlığını yaptığı tüm 
firmalara ihtiyaçlarına yönelik uygun hizmeti sağlar. 



CubicGEO Hidrojeoloji Jeo. Mad. Dan. Tic. San. Ltd. Şti
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CVK Madencilik
www.cvkgroups.com

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No.8 Beyoğlu 
Tel: +90 (212) 377 88 88 (3876) | Faks: +90 (212) 377 87 43
E-posta: info@cvkgroups.com

CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. AŞ

 Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:8 Beyoğlu İstanbul
 0 212 377 88 88  I  info@cvkgroups.com  I  www.cvkgroups.com

Türkiye’nin en güçlü şirket topluluklarından biri olan CVK Grup’un 
temelleri, 1990 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde kurulan krom 
zenginleştirme tesisiyle atılmış ve yaklaşık çeyrek yüzyıl önce başla-
yan madencilik serüveni, günümüzde CVK Grup çatısı altında büyük 
bir yapıya dönüşmüştür.

CVK Maden Grubu, Türkiye’nin en yüksek kaliteli konsantre ve 
parça kromit cevheri ile, konsantre kurşun, çinko, bakır, gümüş 
metal ürünlerini ve mermer, traverten gibi doğaltaş ürünlerini 
üretmekte ve tamamını kendi ihraç etmekte olup, altın cevheri 
üretimi için de arama geliştirme çalışmalarına son sürat devam 
etmektedir.

CVK, 2019 ve 2020 yıllarını tüm madencilik grubu için, ülkemi-
zin de hedefleriyle paralel olarak üretim ve ihracat yılları olarak 
planlamıştır. Bu planlar doğrultusunda tüm madencilik, lojistik 

ve işgücü altyapısı hazır durumda olan CVK’nın 2019 yılı için 
hedefi; 500 bin ton kromit cevheri (parça+konsantre) ve 25 bin 
ton kurşun-çinko konsantresi üreterek, krom ve kurşun-çinko 
metalik maden cevheri ihracat rakamlarında Türkiye’nin en 
büyük ilk 3 üreticisi ve ihracatçısından biri olmaktır. Bu hedef, 
2020 ve 2021 yıllarında tekrar Türkiye’nin en büyük krom, 
kurşun-çinko madeni ihracatçısı olarak, ülkemizin ihracat hedef-
lerine ulaşması için madencilik sektöründe üzerine düşen görevi 
yerine getirmektir.

Türkiye’nin dört bir yanında işletmeleri olan, binlerce profesyonele 
istihdam sağlayan CVK Maden Grubu’nun esas odağı çalışanlarıdır. 
Tüm işletmelerinde ulusal ve uluslararası standartlarda, çevreye 
saygılı, emniyetli ve güvenli çalışma ortamları yaratmak, şirketin bir 
numaralı önceliğidir.
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Çayeli Bakır İşletmeleri Analiz Laboratuvarı
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Çayeli Bakır İşletmeleri Analiz Laboratuvarı  
www.cayelibakir.com

Madenli Beldesi, 53200 Madenli Çayeli / RİZE
Tel: +90 (464) 544 1 329 | Tel: +90 (464) 544 1 324 | Faks: +90 (464) 544 64 50
E-posta: cbilab@fqml.com

Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ

1984 yılında ÇBİ sondaj numunelerine bakır ve çinko analizleri 
yapmak amacıyla kurulan laboratuvar, günümüzde cevher, mineral, 
maden ve tesis ürünleri, atık, toprak, sediman, yüzey ve maden 
yer altı suları numuneleriyle ilgili örnek hazırlarken; 100’den fazla 
parametrenin analiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çayeli Bakır 
İşletmeleri Analiz Laboratuvarı; uzun yıllardır kendi içinde sürdür-
düğü analiz hizmetlerini 2016 yılından itibaren talep eden kurum, 
kuruluş ve şahısların kullanımına açmıştır.

ÇBİ-AL ihtiyaca göre; 
   • Numune/örnek hazırlama
   • Jeokimyasal multi element analizleri (ICP-OES, AAS)
   • Fire assay/küpelasyon yöntemi ile değerli metal analizi (Au) 
   • Cevher, karot ve endüstriyel maddelerde özgül ağırlık analizi
   • Cevher ve konsantrede nem analizi
   • Cevher ve konsantrede elek analizi
   • Cevherde oksidasyon testi
   • X ışını floresans spektroskopisi analizi
   • Kireç analizi
   • Çevresel su ve atık su analizleri gibi birçok alanda hizmet veriyor.

Hizmette kaliteyi, kalitede sürekliliği sağlayan laboratuvar, Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen “TS EN ISO/IEC 
17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel 
Şartlar” belgesinin yanı sıra, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belge-
lerine de sahiptir.
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ri Çayeli Bakır İşletmeleri  

www.cayelibakir.com

Madenli Beldesi, 53200 Madenli Çayeli / RİZE
Tel: +90 (464) 544 15 44 | Faks: +90 (464) 544 64 50
E-posta: bilgi@fqml.com

Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ

Çayeli Bakır İşletmeleri Anonim 
Şirketi (ÇBİ), Toronto – Kanada 
merkezli uluslararası “First Quantum 
Minerals” (FQM) firmasının sahibi 
olduğu bir madencilik şirketidir. 
Şirket, 1983 yılında Türk ve Yabancı 
sermaye ortak girişimi olarak 
kurulmuştur. 2004 yılında yapılan 
özelleştirmede Inmet Mining fir-
ması, Eti Maden İşletmeleri’ne ait 
hisseleri de satın alarak şirketin 
100% sahibi olmuştur. 2013 yılında 
FQM’nin Inmet Mining firmasının 
hisselerini devralmasıyla, Çayeli 
Bakır İşletmeleri, FQM’nin %100 işti-
raki olan bir firma haline gelmiştir.

Çayeli Bakır, Türkiye’nin kuzeydoğusunda Rize İli, Çayeli ilçesi, 
Madenli Beldesi’nde kurulu modern ve tam mekanize bir bakır - 
çinko yeraltı madeni ile cevher zenginleştirme tesislerine sahip 
olup işletme faaliyetlerini yürütmektedir. Madenin geliştirilmesine 
ve tesislerin inşaatına 1992 yılında başlanmış ve 1994 yılı sonunda 
ilk konsantre üretimi yapılmıştır. Bakır ve çinko içeren cevher, yeraltı 
işletme yöntemiyle çıkarılmakta ve işletme sahasında cevher zen-
ginleştirme tesisinde işlenerek konsantre haline getirilmektedir. 
Üretilen bakır ve çinko konsantreleri Rize Limanı’ndan gemiler 
vasıtasıyla çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. ÇBİ, üretime başladığı 
1994 yılından bu yana 25 yıldır faaliyetine ara vermeden devam 
etmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı çerçevesinde bölgeye çok 
yönlü katkılar sağlayan, binlerce kişiye doğrudan ya da dolaylı 
istihdam imkanı yaratan ÇBİ, bölge halkının gelişimini desteklemek 
ve kapasite oluşturmak amacıyla sürekli eğitimler vermekte, başta 
sağlık ve eğitim olmak üzere birçok sosyal alanda bölge kurumlarına 
destek olmaktadır. Gerek fiziki, gerekse sosyal kapasiteyi geliştir-
meye yönelik çalışmalar, bu alandaki faaliyetlerine temel teşkil 
etmektedir. ÇBİ için bölge insanının refahı, sağlık, iş emniyeti ve 
çevre, olmazsa olmaz unsurlardır. Her şeyden önce “çevreye saygı” 
ilkesi tüm çalışmalarına yön vermekte, bu çerçevede, madencilik 
faaliyetlerinin çevreye etkisi her gün yapılan ölçümlerle kontrol 
edilmektedir. 

Şirketin madencilik faaliyeti; bakır ve çinko konsantreleri 
üretmektir. Bugüne kadar gerçekleştirilen sabit sermaye 
yatırım tutarı 395 milyon doların üzerindedir. Başlangıçta 
yıllık 600,000 ton işleme kapasitesi ile devreye alınmış 
olan tesisler 1.350.000 ton tüvenan cevher işleme kapa-
sitesine yükseltilmiştir. Tesiste, 2018 yılında 1 milyon 
ton cevher işlenmiştir. ÇBİ yılda, yerli ve yabancı izabe 
şirketlerine yaklaşık 100 bin ton bakır konsantresi ve 
yaklaşık 9 bin ton çinko konsantresi satışı yapmaktadır. 
Kuruluşundan bugüne 4.7 milyon ton konsantre bakır ve 
çinko ihracatı yapmıştır. ÇBİ Rize ilinde en büyük ihracatçı 
olup geçici işler, proje ve müteahhitlik işleri de dahil 
olmak üzere 600’ün üzerinde kişiyi istihdam etmektedir. 
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ri Çiftay İnşaat

www.ciftay.com.tr

Next Level İş Kulesi Kat:26 06520 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 219 10 40 | Faks: +90 (312) 219 10 44
E-posta: info@ciftay.com.tr

Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Aydın; 1963 yılında maden-
cilik sektörüne giriş yapmış, 1987 yılında tecrübesini, prensiplerini 
ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan iş disiplinini Çiftay İnşaat 
Taahhüt ve Ticaret AŞ adı altında toplamıştır. Donanımlı teknik kad-
rosu, çağdaş çalışma alanları, her geçen gün genişleyen modern 
makine parkıyla hizmet verdiği madencilik sektörünün en iyisi olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamız, devam eden madencilik 
projeleriyle sektörün bayrağını gururla taşımaktadır.

Çiftay, ulusal ve uluslararası projelerde, gelişen teknoloji ışığında 
kendini sürekli yenileyen, sağladığı iş imkânları ile ülke ekonomisine 
katkıda bulunan örnek firmalar arasında yer almaktadır.

Firmamız faaliyetlerini 
sürdürülebilirlik ilkeleri ve 
uluslararası standartlara 
uygun kalite, çevre ve iş 
güvenliği yönetim sistem-
leri ile yürütmektedir.

Çiftay %100 yerli serma-
yesi, 50 yılı aşkın tecrübesi, 
1700’ün üzerinde çalışanı 
ile Türkiye’nin en çok vergi 
ödeyen ilk 200, Ankara’nın 
en çok vergi ödeyen ilk 
50 firması arasında yer 
almaktadır. 

Çiftay, ülkemizin kalkınma sürecinde üzerine düşen sorumluluğun 
bilinci ile çalışmalarını sürdürmektedir. Geride bıraktığı yarım asrı 
aşan zamanda sektörde öncü ve köklü kuruluşlar arasında yer alarak 
madencilik faaliyetlerinin yanı sıra inşaat, enerji ve turizm sektörle-
rinde de büyümeye devam etmektedir.

Şirketimiz, Türkiye’nin en prestijli projesi Merkez Ankara ile 
inşaat sektöründe hızla yol almaktadır. Firmamız, bünyesindeki 
güneş enerji santralleri ile Türkiye’nin kurulu gücünü artır-
maktadır. Çiftay, Ankara’nın ilk ve tek “5 yıldızlı Holiday Inn” 
oteli ile adım attığı turizm sektöründe de yatırımlarına devam 
etmektedir.
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www.dama-engineering.com

Ankaralılar Cad. Azat Bey Sitesi 2562.Sok. No: 1-14/A Çayyolu 06810 Ankara
Tel: +90 (312) 236 45 80 | Faks: +90 (312) 235 42 61
E-posta: info@dama-muhendislik.com

DAMA Mühendislik Proje ve Maden. San. Tic. AŞ

DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik San. Tic. AŞ; kuruluşundan 
beri 350’nin üzerinde, yerli ve yabancı müşterilerine, maden arama-
dan, kaynak/rezerv tahminine, maden planlamadan tesis tasarımı 
ve maden kapatma planlamasına kadar, geniş bir yelpazede hiz-
met vermektedir.  DAMA’nın müşterileri arasında yerli ve yabancı 
madencilik şirketleri, yatırımcılar,  finans kuruluşları ve bankalar 
bulunmaktadır. Aranmasına ve/veya işletmeye alınmasına katkı 
sağladığı birçok maden başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
DAMA, bünyesinde barındırdığı, çok iyi bütünleşmiş ekip ile yıllardır 
başarılı ve uygulanabilir projeler üretmiştir. DAMA’nın bünyesinde, 
uluslararası JORC veya NI43-101 standartlarına göre, Yetkin Kişi 
(Competent Person/Qualified Person) niteliklerine sahip iki jeoloji 
mühendisi ile iki profesyonel maden mühendisi bulunmaktadır. 
DAMA’nın hazırladığı raporlar uluslararası borsa, bankalar ve kredi 
kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. 
Teknik Raporlar Hazırlama
DAMA, kapsam çalışmasından fizibilite çalışması aşamasına kadar 
uluslararası standartlarda her seviyede raporlama çalışmasında müş-
terilerine hızlı ve etkili karar verme süreçlerinde yardımcı olmaktadır.
   • Jeolojik Veri Doğrulama ve QA/QC 

DAMA Yetkin Mühendislerince jeolojik verilerin yerinde kontrolü, 
doğrulaması, kalite kontrol / kalite güvence çalışmalarını inceleyip 
bağımsız uzman olarak raporlanması hizmeti verilmektedir.
   • Teknik İnceleme ve Durum Tespiti (Due Diligence)

DAMA bağımsız uzmanlarınca her aşamadaki maden sahalarının 
değerlendirilmesi, maden potansiyelinin ortaya konulması ve cev-
her hazırlama tesislerinin değerlendirilmesi ve değer takdiri raporu 
hazırlanmaktadır. 
   • Kapsam Çalışması (Scoping study)

Kavramsal madencilik çalışmalarında karar verme süreçlerinde etkili 
öngörüleri ile beraber proje maliyetleri hakkında ön tahmin (±%30-40) 
sunmaktadır. Projenin oluru ve olmazları bu aşamada belli olmaktadır.
   • Ön fizibilite (Pre-feasibility)

±%20 hassasiyetinde maliyet tahminlerini, detaylı teknik çalışmaların, 
yatırımın şekli ve büyüklüğünün ortaya konulduğu, her türlü risklerin 
belirlendiği ve tüm çözümlerin ortaya konulduğu teknik çalışmadır.
   • Bankalarca Kabul Gören Fizibilite Çalışması (Feasibility studies)

Madencilikte ilgili tüm değişken faktörlerin ortaya konulduğu, 
kapsam ve ön fizibilite çalışmalarındaki alternatifler arasında 
seçilen yöntem, genel yerleşim gibi unsurların tüm detayları ile 
çözümlendiği kısımdır. Projeyi başarı ile sonuçlanmaya götüren 
süreçlerin yatırım ve işletme maliyetlerinin detaylı analiz edildiği 
ve hassasiyeti en çok (± %15) olan teknik çalışmaları içermektedir.

Jeoloji
DAMA uzman ve deneyimli kadrosu, tüm jeolojik arama süreçlerini 
JORC veya NI43-101 uyumlu zamanında ve hızlı karar süreçleri ile 
gereksiz yatırım kararlarından uzak durarak, daha düşük maliyet-
lerle aramalara yön vermektedir. DAMA jeoloji hizmetleri;
   • Arama Projeleri Tasarımı
   • Arama Proje Yönetimi
   • Kaynak Tahmin Çalışması
   • Teknik İnceleme ve Durum Tespiti (Due Diligence)
   • Maden Sahalarına Değer Takdiri

Madencilik
DAMA, maden rezerv çalışmalarında dönüştürücü faktörleri (Madencilik/
İşletme, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve 
idari/yönetsel) göz önüne alarak tüm madencilik çalışmalarında etkili 
ve akıllı çözümler üretmektedir. Jeolojik kaynak modellemesinden yola 
çıkarak tüm ölçekte maden tasarımı yapmaktadır. Bu çalışmalar;
   • Açık Ocak Optimizasyonu ve Tasarımı,
   • Zamansal Cevher Üretim Planları, 
   • Makine Ekipman Seçimi,
   • Maden Genel Yerleşim Planları,
   • Yeraltı Üretim Yöntemleri Seçimi Ve Tasarımı,
   • Jeoteknik Çalışmaları,
   • Hidrojeoloji Yönetimi şeklindedir.

Cevher Hazırlama ve Metalürji
DAMA, cevhere uygun, cevher zenginleştirme yönteminin belirlen-
mesi, akım şeması geliştirilmesi, ekipmanlar seçimi, proses yatırım 
ve işletme maliyetlerinin optimum düzeyde belirlenmesi gibi tüm 
ölçekli tesis tasarım çalışması yapmaktadır. 
   • Deneysel veri analizi,
   • Akım şeması geliştirme,
   • Ekipman boyutlandırma,

EPCM
Anahtar teslim projeleri (mühendislik, tedarik, inşaat, proje yöne-
timi, devreye alma) DAMA uhdesinde yapılan en temel işlerden 
biridir. Tamamlanan bazı projeler aşağıda verilmiştir.
   • Balıkesir, İvrindi Altın Üretim Tesisi, (DAMA-KCA)
   • Çanakkale, Lapseki Altın Üretim Tesisi, (DAMA-KCA)
   • Konya, İnlice Altın Tesisi, (DAMA-KCA)
   • Niğde, Ulukışla, Bolkardağ Altın Tesisi (Merrill Crowe), 

(DAMA-KCA)
   • Azerbaijan, Chovdar, 4 aşamalı kırma tesisi optimizsayonu, 

(DAMA)
   • Niğde, Aladağ krom tesisi optimizasyonu, (DAMA)

   • Genel yerleşim oluşturma,
   • Modelleme & Simülasyon
   • CAPEX, OPEX, ekonomik analiz.
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Maden operasyonları tipik olarak yerinde bulunan (in-situ) algı-
layıcıların sağladığı bilgiler ile gözlenmektedir. Elde edilen bilgiler 
ulaşılması zor alanlarda eksik olabilir ve yönetilmesi zor olabilir, 
çünkü farklı algılayıcılardan gelen verilerin entegrasyonu-birleştiril-
mesi ve karşılaştırılması kolay değildir. 

Uzayda bulunan platformlardaki (uydu) radar algılayıcıları zaman 
içerisinde geniş alanlardaki deformasyonları milimetrik has-
sasiyetle, gündüz-gece ayrımı olmaksızın ve hava şartlarından 
etkilenmeden bağımsız olarak ölçüm yaparak tamamlayıcı bir alter-
natif oluşturmaktadır.

DARES TECHNOLOGY, optik ve çok bantlı verilerle Sentetik Açıklıklı 
Radar (SAR) interferometri (In-SAR) tekniklerini kullanarak yerinde 
(in-situ) verilerle açık ocak şev duraysızlıklarını, pasa döküm saha-
larındaki oturmaları, atık barajlarındaki deformasyonlar ile altyapı 
ve genel anlamdaki tasman hakkında kullanılabilir bilgi üretir. Biz, 
her zaman en son teknolojiyi sunan eşsiz ölçüm güvenilirliğimiz 
ve hizmet mükemmelliğimiz ile halen Şili, Peru, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Avustralya ve Türkiye’de çalışan aktif madenleri 
gözlemlemekteyiz.

Buna ek olarak, önceki verilerden türetilmiş gelişmiş göstergeler 
de sağlanmıştır, örneğin mekân ve zamana bağlı gerçekleşen 
deformasyonların enine kesit halinde incelenerek değişimlerin kolay 
bir şekilde gözlenmesi, yer deformasyonlarındaki ivmelenmenin 
belirlenmesi ve ters-hız analizi ile tahminlerde bulunmak artık 
mümkündür. Tüm bu göstergelerin diğer yerinde ölçümlerle birleşti-
rilmesi, çökmeler veya sızıntılar gibi gelecekteki olası sorunların hızlı 
bir şekilde tanımlanmasını sağlar. 

Tüm bu bilgi kaynaklarını kolayca analiz etmek için tüm veriler tek 
bir internet-web platformunda toplanmıştır. Sonuçları sunmanın 
bu yolu, kullanıcıların detaylı ve ayrıntılı optik görüntüyü arka 
planda tutarak kolayca yakınlaştırıp uzaklaştırmasını da sağlayarak 
geleneksel raporlamayı oldukça iyileştirmekte ve anlaşılmasını 
sağlamaktadır. Bu kolaylık, zemin deformasyon lokasyonlarının 
hassas bir şekilde belirlenmesini ve yerinde ölçümler, tahmin gös-
terge analizleri ya da bölgede kesitlerin üretilerek daha fazla analiz 
yapılmasına imkân verir. 

Madencilik sektörü söz konusu olduğunda, jeoteknik bilgi sahibi 
yöneticiler SAR algılayıcılarından toplanan verileri öncülleri tespit 

etmek, kazaları önlemek ve verimliliği artırmak için gün geçtikçe 
daha fazla kullanmaktadır:
   • Açık Ocaklar: InSAR teknikleri açık ocaklarda şev yenilmelerinin 

önlenmesine, potansiyel problemler hakkında zamanında jeo-
teknik ekipleri uyarmak ve yerel arızaların azaltılması için şev 
yönetim programlarının başlatılmasına olanak tanıyan yerel yer 
değiştirmelerin izlenmesini sağlar.

   • Atık Barajları: Atık tesislerinin güvenliği madencilik sektöründe 
bir öncelik olarak kabul edilmektedir ve çoğu zaman yönetmelik-
ler tarafından talep edilmektedir. InSAR, herhangi bir potansiyel 
baraj yıkılmasını zamanında bilgilendirmek için haftalık, aylık 
veya dönemlik frekansta alarm sistemlerinin sağlanmasına izin 
verir.

   • Pasa Döküm Sahaları: Heyelan, toprak kaymaları, atıkların çök-
mesi madencilik endüstrisi için her zaman zor bir olaydır çünkü 
çevresel tehlikeler için potansiyel bir kaynaktır. InSAR teknikleri, 
potansiyel kararsızlıkları belirlemek için erken uyarı alarm sis-
temli atık dökümleri için şev stabilitesinin ölçülmesini sağlar.

   • Yığın Liç Alanları: Yığın Liç Alanlarında istifleme yükseklikleri 
bazen 100 m'ye kadar ulaşabilir, bu nedenle şev stabilitesi analizi 
çok önemlidir. Liç alanları üzerindeki çöküntülerin ölçülmesi 
madencilik şirketlerinin potansiyel dengesizliklerin farkında 
olmalarını ve operasyonların güvenilirliğini ve maliyet etkinliğini 
güvence altına almalarını sağlar

Türkiye Şubemiz olan ARCASOY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. 
Şti.’den Dr. Arda Arcasoy ile görüşerek bilgi alabilir, kendi sahalarınız 
için yapılacak çalışmalar için teklifimizi isteyebilirsiniz.

Dares Technology
www.dares.tech

Tunus Caddesi No: 65-10 Kavaklıdere 06680 Ankara/ Ankara
Tel: +90 (312) 468 49 88 | Faks: +90 (312) 428 34 16 | GSM:+90 (532) 738 94 27
E-posta: arda@arcasoy.com

ARCASOY Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti.
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DEZEGA dünyanın önde gelen madencilik güvenlik ekipmanları 
tasarımcısı ve üreticisi bir şirkettir.

Şirket kapalı devreli solunum koruyucu ekipmanlarına odaklan-
maktadır. Bahsedilen bu ekipmanlar kendi oksijen kaynaklarını ve 
karbon dioksit sönümleyicisini içeresinde barındırmakta olup dola-
yısıyla da kullanıcıyı ortamdan izole edebilmektedirler. Bu cihazlar 
yangın esnasında bilinmeyen gazların ortaya çıktığı durumlarda, 
oksijenin yerini farklı gazlara bıraktığı durumlarda ya da oksijenin 
yanarak tükendiği durumlarda kullanıcının solunum organlarını 
korumaktadır.

DEZEGA ürünlerinin belli başlı kategorileri aşağıdaki gibidir:
   • Zehirli gazların salınımı, duman ya da yangın neticesinde yaşam 

ve sağlık adına tehlike arz eden ortamlardan derhal uzaklaşmaya 
yarayan kişisel korunum cihazları

   • Kısıtlı hava sirkülasyonunun olduğu uzak ve kapalı alanlarda, 
yaşam ve sağlık adına tehlike arz eden ortamlarda yürütülen 
hizmet ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan 
sıkıştırılmış oksijenli solunum aparatları

Şirket ayriyeten yaralıların hayata döndürülmesinde ve yine kur-
tarma faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan solunum destek 
cihazlarını da üretmektedir.

Solunum aparatlarının yanında, DEZEGA söz konusu aparatların ken-
disine ve servis hizmetlerine yönelik ürünler de sunmaktadır. Şirket 
destek ürünleriyle birlikte sürekli ürün yelpazesini genişletmekte ve 
pazarda yeni ürün alanlarına giriş yapmaktadır.

DEZEGA solunum ekipmanlarını ve destek ekipmanlarını kullananlar 
madenciler, tünel yapım aşamasında çalışan kişiler, kentsel altyapı 
alanlarında çalışan belediye hizmetleri çalışanları, kurtarma faa-
liyetlerinde çalışan kişiler, HazMat ekibi üyeleri ve İlk müdahale ve 
kurtarma ekiplerinde çalışan kişilerdir. Şirket, ürünlerini madencilik 
firmalarına, tünel yapım firmalarına, demir çelik tesislerine, devlete 
ve kamuya ait kurtarma ekiplerine ve sosyal hizmet oluşumlarına 
satmaktadır.

DEZEGA‘nın esas üretim tesisi TÜRKİYE ‘de, ESBAŞ Serbest Bölge’de 
yerleşiktir. 2017 yılında açılan tesis üretim ve yönetim babında en 
ileri teknolojiyi kullanmaktadır. DEZEGA, kişisel korunum cihazlarını 
ve aparatlarını Avrupa’ya, Güney Doğu Asya’ya, Güney Amerika’ya 
ve Afrika’ya bu tesisten tedarik etmektedir. DEZEGA Yönetim 
Kurulu Başkanı pozisyonundaki ANTON SAKOVYCH “İzmir‘i üretim 
tesisi olarak seçmemizdeki asıl neden, hedefimiz olan esas pazara 
uygun lojistik imkânların olmasıdır. Bu seçimi yaparken, serbest 
bölge yönetimi tarafından sunulan teknik personel imkânlarını ve 
fayda sağlayıcı koşulları da göz önünde bulundurduk. Şu an büyük 
bir güvenle söyleyebilirim ki: çok iyi bir seçim yaptık ve dolayısıyla 
da buradaki üretimimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz.” dedi. 
Tesis, 2018 sonbaharında ilk dönüm noktası olan 100000. Oksijenli 
Ferdi Kurtarıcı Cihazı üretimini gerçekleştirerek üretime devam 
etmektedir.

DONETSK tesisinde üretime başladığı tarihten beri şirket 7 milyonun 
üzerinde Ferdi Kurtarıcı Cihazı ve 110 binin üzerinde solunum apa-
ratı satmıştır.

Bugün, Kiev‘de yerleşik şirket merkezi, Ukrayna‘da, Türkiye‘de ve 
Rusya‘da yerleşik üretim birimlerinden, Türkiye‘deki, Polonya’daki, 
Suudi Arabistan‘daki ve Avustralya‘daki bayiliklerden ve 50‘den fazla 
ülkede gerçekleştirilen satışlardan sorumludur. DEZEGA Solunum 
Ekipmanları AB, Avustralya, Hindistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, 
Avrasya Ülkeleri Birliği ve benzer ülkelerdeki konuyla alakalı stan-
dartların gereksinimlerini karşılamaktadır. Kiev‘de yerleşik DEZEGA 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi yeni ekipmanların geliştirilmesine 
ve mevcut cihazların daha da iyi hale getirilmesine yönelik onlarca 
projeyi yürütmektedir.

DEZEGA Yönetim Sistemi ISO 9001 gereksinimlerini karşılamakta 
olup şirket sürekli olarak süreçlerini daha da ileri seviyeye taşımakta, 
Yalın Yönetim ve Kaizen bileşenlerini uygulamaktadır.

Ege Serbest Bölgesi, Zafer Sb Mahallesi, Nilüfer Sok. No:30, 35410, 
Gaziemir- İzmir/ Türkiye | Tel: +90 (232) 251 03 94 | Faks: +90 (232) 252 03-94
E-posta: turkey@dezega.com

DEZEGA SP Güvenlik Ürünleri Sanayi Tic. AŞ

turkey@dezega.com
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www.dimin.com.tr

Ege Plaza İş Merkezi Konya Yolu Mevlana Bulvarı No: 182 Kat: 21/95 
Çankaya / Ankara | Tel: +90 (312) 909 11 21
E-posta: info@dimin.com.tr

Dimin Madencilik San. ve Tic. AŞ

Dimin Madencilik 2008 yılında metalik madencilik alanında çalışmalar 
yürütmek amacıyla Dimer Grup tarafından kurulmuştur. Kurulduğu 
günden itibaren dünyanın hızla değişen ve gelişen koşullarına uyum 
sağlayarak sektörün lider şirketlerinden biri haline gelmiştir. Demir ve 
krom madeni işletmelerinin yanı sıra, henüz araştırma ve geliştirme aşa-
masında olan potansiyeli yüksek metalik maden sahalarına da sahiptir. 

Dimin Madencilik demir cevheri üretimi yapmayı sürdürdüğü 
Avnik Demir İşletmesi Türkiye’nin önde gelen demir cevheri üretim 
sahalarından birisidir. Üretilen cevher, tesislerde pelet keki haline 
dönüştürülerek, laboratuvarında kalite kontrolü yapıldıktan sonra yurt 
içi ve yurt dışı piyasalarına sunulur. Dimin Madencilik hem Türkiye’de 
hem de dünyada yeni maden sahaları aramaya devam etmektedir.

Krom cevheri üretimi yapılan Beyşehir Krom işletmesinde ise kon-
santre ve parça krom üretimi yapılmaktadır. 

600’e yakın çalışanıyla Türkiye ve dünyada arama ve geliştirme çalış-
malarına devam eden Dimin Madencilik, sunduğu ürün kalitesi ve 
güvenilirliği ile 20. yılını doldurmuş olup, sektörün parlayan yıldızı 
olmaya devam etmektedir.

Sorumluluklarımız
Dimin Madencilik iş güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmek 
adına faaliyet yürütülen bölgelerde yürürlükte olan tüm iş sağlığı ve 

güvenliği kanunlarına uyarak sorumluluklarını eksiksiz yerine getir-
mektedir. Tüm işletmelerde riskler tanımlanıp değerlendirilerek, 
öncelik sırasına göre süreçler geliştirilmektedir.

Geleceğe yönelik atılan her adımda, çevre odaklı düşünce tarzını 
benimserken, sürdürülebilir gelecek amaçlı çevre hedefimizi 
gerçekleştirebilmek adına “Doğayı korudukça doğa da bizi korur...” 
sloganı Dimin Madenciliğin prensibi haline gelmiştir. Bunun için de 
ilgili mevzuatlara bağlı şekilde çevre dostu teknolojiler kullanarak, 
çalışanlarını bilinçlendirerek, madencilik faaliyetleri sırasında ve 
sonrasında sahaların doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını 
örnek bir şekilde yürüterek geleceğe yatırım yapmaktadır.

Madencilik sektörüne farklı bir kalite anlayışı sunan Dimin 
Madencilik; ürün kalitesini müşteri beklentilerinin üzerinde tutarak, 
müşteri geri bildirimleri doğrultusunda kalite ve hizmet konusunda 
kendisini geliştirmeye devam etmektedir. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Güçlü ve çağdaş bir topluma ulaşabilmek için toplumun evrensel 
değerlerine saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı 
sağlayacak duyarlı bireylerin yetişmesine ihtiyaç olduğu düşüncesi 
ile Dimin Madencilik sosyal sorumluluk projeleri de yürütmektedir. 
Bu amaçla özellikle eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş 
nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktadır.
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DMT
www.dmt-group.com.tr

TÜV Nord’un madencilik konusunda danışman bir yan kuruluşu olan 
DMT, alanında lider bir firmadır. DMT Madencilik Danışmanlık ve 
Mühendislik Bölümü Almanya, Türkiye, İngiltere, Rusya, Hindistan, 
Güney Afrika, Kanada ve Endonezya’da bulunan ve 7 grup şirketten 
oluşan stratejik ağıyla, dünya madencilik endüstrisine destek ve yardım 
konusunda köklü bir geçmişe sahiptir. DMT, madencilik projelerinin 
her aşamasında projelerin daha da geliştirilmesi için müşterilerine 
geniş kapsam ve disiplinli danışmanlık ve mühendislik hizmetleri 
sunmaktadır. Bu hizmetler arama-araştırma, kaynak ve rezerv tahmin-
lerinden, madenin ilk ‘Kapsamsal, Ön Fizibilite ve Fizibilite’ çalışmaları 
da dahil, madenin işletme ömrü boyunca geçireceği finansman, izin, 
inşaat, işletme ve son aşaması olan kapanma ve rehabilitasyona dek 
uzayan çalışmaları kapsar. DMT teknik kapsamlı durum saptama (Due 
Diligence), inceleme/denetim, risk değerlendirmesi ve kalite güvencesi 
de dahil olmak üzere bağımsız teknik değerlendirmeler sağlama konu-
sunda uzmanlaşmıştır. Bu hizmetler arasında uluslararası borç veren 
kurumlara ve yatırımcılara teknik güvence sağlanması, borsada halka 

ilk sunum ve dünya borsa listelerine girilmesi, devralma, birleşme ve 
elden çıkarmalar için destek ve yasal işlemlerde ‘uzman tanık’ olarak 
desteğine başvurulan önemli kuruluşlardan birisidir. DMT, iş sahibi ya 
da kredi veren kurumlarının bağımsız mühendisi olarak hareket etmek 
de dahil olmak üzere işletme/üretim optimizasyon çalışmaları, mesleki 
eğitimler, proje yönetimi ve inşaat denetimi çalışmalarını da üstlen-
mektedir. Uluslararası müşterilerimiz arasında her ölçekteki madencilik 
şirketleri, bankalar ve diğer finansman kuruluşları, keşif ve geliştirme 
şirketleri, hukuk firmaları, devlet kurumları, yardım kuruluşları ve yatı-
rımcılar da bulunmaktadır. DMT’nin deneyimi neredeyse tüm maden 
hammaddelerini kapsamaktadır ve personelimiz küresel ofis ağları ara-
cılığıyla tüm dünyadaki değişik projelerde çalışma konusunda deneyim 
kazanmıştır. Madencilik sektöründeki köklü deneyimiyle aynı zamanda 
yeraltı gaz havalandırma sistemleri, yangın önleyici uygulamalar, kaya 
mekaniği, konveyör taşıma sistemleri, su yönetimi, bileşen deneyleri ve 
çelik halat testleri ile kok kömürü işleme teknolojisinde müşterilerine 
uluslararası kalitede uzmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Earth. Insight.  Values.

Serving the Turkish  
Natural Resources Sector  
Geology - Mining Consulting & Engineering

Our Services
 Evaluation of Resource and Reserve Data  
 Deposit Modelling 

 Exploration Geophysics  

 Hydrogeology and Water Management  

 Coal Mine Safety  

 Gas Management in Coal Mines  

 Greenfield Mine Planning and Development  

 Mine Production Planning and Design  

 Bankable Investment Studies (Scoping-, Pre- and Feasibility-)  

 Due Diligence 

 Competent Person‘s / Mineral Expert‘s Reports  

 Safety and Operational Training 

DMT Group  

Tel +90 538 829 60 17  (Turkey)  

Tel +49 201 172-1507  (Mining) · consulting @dmt-group.com  

Tel +49 201 172-1917  (Geology) · exploration@dmt-group.com  

www.dmt-group.com

Türkiye Doğal Kaynaklar 
Sektörünün Hizmetinde
Jeoloji-Maden Mühendisliği ve Danışmanlık
Hizmetlerimiz

 Kaynak ve Reserv bilgilerinin değerlendirilmesi (JORC,NI 43-101, vs)
 Cevher Keşif ve Modellemesi
 Keşif Jeofiziği
 Hidrojeoloji ve Su Kontrolü
 Jeotermal Enerji

 Kömür Madenlerinde Güvenlik
 Kömür Madenlerinde Gaz Kontrolü
 Bakir Sahalarda Maden Planlaması ve Geliştirme
 Maden Üretim Planlaması ve Tasarımı

 Bankalarca Geçerli Yatırım Araştırmaları ( Saha Araştırması, Ön-Fizibilite ve 
      Fizibilite Çalışmaları)

 Durum Tespiti (Due diligence)
 Bilirkişi ve Cevher Uzmanı Raporları

 Güvenlik ve Çalışma Eğitimi
 Uluslararası Standartlara Uygun Yangın Testleri ( Konveyör Bant, Hidrolik 

      Sıvılar, Plastikler)
 Soğutma ve Isıtma Kontrol Sistemleri, Havalandırma Sistemleri Mühendisliği

DMT GmbH & Co. KG 
Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi
Ayazmadere Cad. Pazar Sk. Bareli Plaza No: 2-4 Kat: 4 Gayrettepe 
TR 34349 Beşiktaş, Istanbul 
Tel        +90 212 293 2980        Fax +90 212 293 3844
Mobil +90 535 206 7175        turkey@dmt-group.com

Ayazmadere Cad. Pazar Sok. Bareli Plaza No: 2- 4 Kat: 4 Gayrettepe TR 34349
Beşiktaş, İstanbul | Tel: +90 (212) 293 29 80 | Faks: +90 (212) 293 38 44
E-posta: turkey@dmt-group.com

DMT GmbH&Co. KG Mrk. Almanya İstanbul Mrk. Şubesi
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Doğu Biga Madencilik
www.dogubigamadencilik.com

Dünyanın sayılı altın üreticilerinden biri olan 
Kanada merkezli  Alamos Gold’un Türkiye 
iştiraki olan Doğu Biga Madencilik’in öncelikli 
hedefi, sahip olduğu uluslararası deneyimi 
Türkiye’ye taşımak ve Çanakkale’deki projelerini 
dünyada örnek gösterilebilecek hassasiyetle 
yönetmek. 
Ülkemizdeki maden arama çalışmalarına 
2010 yılında başlayan şirketimiz,Çanakkale’de 
yürüttüğü projelerle bölgenin zenginliği ülke 
ekonomisine kazandırmayı amaçlıyor.
Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerimiz ile 
Doğu Biga Madencilik olarak bölgeye yaklaşık 500 milyon ABD 
Doları yatırım yapmayı planlıyoruz. İşletme dönemi harcama tuta-
rını ise 1 milyar ABD Doları olarak hesaplıyoruz.
Şirketimizin bölgeye yapacağı yatırımların yanı sıra sunacağı çok 

önemli katkılardan biri de kuşkusuz istihdam alanında olacak. Şirket 
bünyesindeki işletmelerde yüzde 80’i yörede yaşayan iş gücünden 
olmak üzere 1000 kişi doğrudan istihdam edilecek. Hizmet alımla-
rıyla birlikte bu rakamın 2000 kişiyi aşması bekleniyor.

Doğu Biga Madencilik San.Tic. AŞ
Rabindranath Tagore Caddesi 10/1 06550 Yıldız / Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 439 64 39 I  Faks: +90 (312) 438 50 05 
E-posta: info@dogubigamadencilik.com

Tel: 0312 439 64 39 I  Faks: 0312 438 50 05 I Rabindranath Tagore Caddesi 10/1 06550 Yıldız / Çankaya / Ankara
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ri DNC Proje 

www.dncproje.com

Site Mah. Baha Sok. No: 2/28 Ümraniye/İstanbul
Tel: +90 (216) 969 76 10 
E-posta: satis@dncproje.com

DNC Proje Müh. Elektrik Taahüt San. Tic. Ltd. Şti.

Günümüzde ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren 
üretim tesisleri için en büyük zorluk; yüksek enerji maliyetleri, artan 
operasyonel giderler ve zorlu rekabet koşullarıdır. Bu işletmelerin 
temel amaçları olan, varlıklarına devam edebilmek ve sürdürülebilir 
büyüme sağlamak için, enerji verimliliğini arttırmak ve üretim mali-
yetlerini azaltarak operasyonel verimliliği sağlamak bir seçenekten 
çok zorunluluk haline gelmiştir. 

İşletmelerin daha verimli olması ve sürdürülebilir şekilde büyü-
mesine katkı sağlamak amacıyla kurulan DNC Proje Mühendislik 
Elektrik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. maden tesisleri için elektrifi-
kasyon, otomasyon ve üretim yazılımı gibi konularda proje, servis 
ve ürün tedariği sağlamaktadır. Kurucusunun ve çalışanlarının uzun 
yıllardır oluşmuş deneyimleri doğrultusunda sadece çimento 
fabrikaları ve maden tesislerine yönelik hizmet vermekte ve gerek 
bağımsız olarak gerekse de birlikte projelere imza attığı iş ortak-
larıyla, kaliteyi ön planda tutarak katma değer yaratan yenilikçi 
çözümler sunmaktadır.

Bu doğrultuda 2018 senesi başında kurulan DNC Proje; çimento 
fabrikalarının ve maden tesislerinin kendilerine özgü proseslerine, 
beklentilerine ve iş yapış şekillerine bağlı olarak, kısa zamanda 
önemli ve referanslı işlere imza atarak daha önce kazandığı kişisel 
güvenleri kurumsal hale getirmiştir.

DNC Proje’nin hizmet verdiği konulara kısaca değinmek gerekirse;

Dijital Dönüşüm Projeleri (Endüstri 4.0)
Dijital dönüşüm yani bilinen diğer adıyla Endüstri 4.0 için hem 
donanımın uygun hale getirilmesi hem de üretim ve işletmenin 
ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan verilerin işlenmesi konusunda DNC 
Proje firmalara özel çözümler sunmaktadır. Bu çözümler; üretim 
tarafında kullanılan otomasyon yazılımı ile işletme tarafında kulla-
nılan ERP yazılımlarından marka bağımsız olarak uygulanabilmekte 
ve firmaların gerçek zamanlı verilerin görülmesi, raporlanması ve 
kontrol edilmesi gibi uygulamalarla operasyonel verimliliğe ve 
sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktadır.

Anahtar Teslim Otomasyon ve Taahhüt Projeleri
DNC Proje, otomasyon ve proses kontrol çözümlerinde sektörel 
proses bilgisi yüksek mühendislerle, projenizin en başından devreye 
alma aşamasına kadar olan her adımda çözüm sunabileceği gibi, 
gerektiği takdirde projedeki saha işleri için taahhüt hizmeti de sağ-

layarak projenizi anahtar teslimi tamamlayabilmektedir. Bu noktada 
projeye özel saha deneyimi ve bilgisi yüksek, referansları olan firma-
larla iş ortaklığı yapıldığı gibi global olarak sektörün büyük firmaları 
ile de stratejik partner olarak çalışılmaktadır.

E-House (Mobil Elektrik Odası)
Maden tesisleri, geniş sahalarda faaliyet gösteren ve sonrasında 
ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle alanı sürekli genişleyen fabrika-
larda elektrik odası gereksinimi oluşmaktadır. Bu doğrultuda DNC 
Proje, E-House (Mobil Elektrik Odası) çözümleri ile bu gereksinimleri 
oldukça hızlı, güvenilir ve pratik şekilde cevap vererek MCC, Sürücü 
ve Otomasyon Panolarını ortam şartlarının gerektirdiği şekilde 
dizayn edilmiş konteynırların içerisinde imal etmektedir. Tesisin 
ihtiyacı doğrultusunda üretim sahasında istenilen her yere monte 
edilerek elektrik odası için gerekli inşaat maliyetlerinden ve zaman-
dan ciddi tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca bu çözümle E-House’u 
gerektiğinde işletmede başka bir yere monte ederek yeni yatırım 
yapmaya gerek bırakmamaktadır. 

Zorlu Ortam Şartları için Özel Çözümler & Su Soğutmalı AG-OG 
Sürücüler
Maden tesislerinde gerek yer altında gerekse de yer üstün-
deki zorlu ortam koşulları (toz, nem, sıcaklık, korozyon vb.) 
elektriksel ekipmanların sık arıza yapmasına ve kullanım 
ömürlerinin kısalmasına sebep olarak, üretimde ciddi kayıplar 
ortaya çıkarmaktadır. DNC Proje, zorlu ortam koşulları için 
tesislere polikarbon LEŞ (lokal emniyet şalteri) ile kombinasyon 
kutuları, yanmaz buatlar ve su soğutmalı motor sürücüleri gibi 
çözümler sunmaktadır. Bu doğrultuda tesisin kritik noktalarında 
operasyonel riskleri minimuma indirerek üretimde süreklilik 
sağlanmaktadır.   

Bakım & Servis & Yedek Parça Desteği
Maden tesislerinde kullanılmakta olan ekipmanlar gerek ortam 
şartlarının zorluğu sebebiyle gerekse de planlı olarak periyodik 
bakımlara ihtiyaç duyarlar. DNC Proje maden tesislerinde yoğun 
olarak kullanılmakta olan özellikle motor sürücüleri, OG kesiciler, 
güç ve dağıtım trafosu gibi ekipmanlar için gerekli sertifikalara 
sahip, tecrübeli ve referanslı iş ortaklarıyla birlikte bakım ve servis 
desteği sağlayabilmektedir. Ayrıca bu ürünler için gerekli yedek 
malzemeleri de sürekli stoklarında bulundurmaktadır. Bakım, 
servis ve stoklu yedek parça desteğimiz ile kesintisiz üretime katkı 
sağlamaktadır.

DNC-165X235mm-ilan2.pdf   1   29.03.2019   13:39
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ri Drillon

www.drillon.com.tr

Dumlupınar Blv. N:6A/17 Floor:12 Armada Trade Center / ANKARA
Tel: +90 (312) 295 62 11 | Faks: +90 (312) 295 62 00
E-posta: info@drillion.com.tr

Drillon Sondaj San. ve Tic. AŞ

Drillon, global sondaj tecrübesine sahip, uluslararası bir ekiple 
kurulmuş, başarıya odaklanmış ve motivasyonu yüksek bir sondaj 
şirketidir. 

Başarıyı işin odağına alan ekibimizle, “her koşulda çözümü bul ve 
yeni bir çözüm üret” sloganı ile çalışmaktayız. 

Drillon ekibinin, tecrübeleri ve bilgi birikimi ile müşterilerimiz, kendi 
gereksinim ve beklentilerine özel çözümlere ulaşma imkânı elde 
ediyorlar. Ekibimizin, madencilik sektörünün dünya standartları 
ve gereksinimleri hakkında geniş bilgi sahibi olması nedeniyle ve 
bu sayede müşterilerimize en uygun maliyetle, yüksek standartlı 
çözümleri, dünya genelinde rahatlıkla sunabilmekteyiz. 

Müşterilerimizin kendi işlerine gösterdikleri özen ve emeğin, bun-
dan daha azına layık olmadığına inanıyoruz. 

Temel İlkelerimiz; 

   • Ekibimiz, çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ve müşterilerimiz 
için olmazsa olmaz ilkelerimizin başında “güven” gelmektedir. 

   • Bizce sözleşmeler birer bürokratik evrak değil, Drillon ile kuru-
lacak uzun soluklu bir stratejik ortaklığın ilk adımıdır. İşte bu 
nedenle Drillon olarak biz, her zaman rakamlardan öte kaliteye 
odaklanıyoruz. “Kalite” olmazsa olmazlarımızdan, işimizde 
vazgeçmediklerimizdendir.

   • Yüksek standartta hizmet sunumunun sağlanması ve sürdürül-
mesi, bir diğer ilkemizdir. Böylelikle müşterilerimize hizmet 
öncesi, hizmet sırasında ve sonrasında kaliteli ve uygun çözüm-
leri sunmayı hedefliyoruz.

Ve kuşkusuz Drillon olarak şunun farkındayız ki, amaç edindiğimiz 
yüksek standartlar ancak huzurlu ve işine odaklanmış çalışanlar ile 

sağlanabilir. Bu nedenle yerel çalışanlar ve profesyoneller açısından 
kurumsal insan kaynakları yönetimi, şirket politikamızın ana unsur-
larından birisini oluşturmaktadır. 

Çalışmalarımız, bireylerin değil sistemin sağlıklı işleyişini amaçla-
maktadır. Bu sayede Drillon, her nerede olursa olsun, çalışanlarına 
huzurlu bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Drillon olarak çalışma ortamlarımızda günümüz teknolojilerinin 
sunduğu en üst olanaklardan yararlanarak, özenli ve bilgili bir 
şekilde, çevre ve insan sağlığını korumayı kendi sorumluluğumuz 
olarak görmekte ve şirket politikamız olarak kabul etmekteyiz. 

“Sıfır kaza” vizyonu, ekibimiz için kilit öneme sahiptir ve ISG-Ç 
bilincinin yerleşmiş olması, Drillon ruhunun bir parçasıdır. Bizce “5 
dakikalık iş” yoktur. Çünkü, başarılı ve hızlı operasyonlar anı kurtara-
rak değil, iyi planlama ve yönetim ile başarılabilir. 

Drillon olarak, çevre duyarlılığı ve bilinci konusunda kazandığımız 
tecrübelerimizi sondaj operasyonları ile sınırlamadan, çalışma 
bölgelerimizdeki yerel topluluklarla paylaşarak dünya genelinde 
çalıştığımız tüm bölgelerde bu bilinci ve kültürel etkileşimi arttır-
mayı amaçlıyoruz. 

Global bir sondaj firması olarak, maden firmalarının yerel topluluk-
lar nezdinde yüzü olduğumuzu ve halkla ilişkilerin maden firmaları 
açısından önemini çok iyi biliyoruz. Bu açıdan, sağlıklı halkla ilişkile-
rin kurulmasını önceliklerimiz arasına alıyoruz. 

Drillon, global tecrübesi ile halka ilişkileri ve maden çalışmalarının 
halk üzerindeki algısını en iyi şekilde yöneterek, müşterilere “sıfır 
sorun” oluşturulmasını amaçlamaktadır.



THE PROFESSIONAL 
DRILLING EXPERIENCE
Drillon is a newly established drilling company with a 
globally experienced, highly focused and motivated 
multinational team from the drilling industry. With a 
success-oriented team our aim is to give our clients 

“the professional drilling experience”.

DRILLING CONSULTANCY
EQUIPMENT SUPPLY

www.drillon.com.tr

+90 312 295 62 11
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DTR Makina
www.dtrmakina.com

Yenisehir Mah. Sümbül Sok. No: 8/1 D:101 Pendik İstanbul 
Tel: +90 (544) 788 39 21 | Tel: +90 (533) 652 29 49
E-posta: sales@dtrmakina.com | E-posta: ramazan.ergin@dtrmakina.com

DTR Turkey Makine İthalat İhracat Ltd. Şti.

2009 yılından bu yana alanlarında en iyi Alman makine üreticileri-
nin temsilciliğini yapan DTR Turkey Makine, madencilik alanında da 
Alman BHS Sonthofen firması (dik milli ve darbeli kırıcılar), JÖST fir-
ması (vibro besleyici ve özel elekler) ve TOMRA firmasının (sensörlü 
ayrıştırıcılar) bayiliklerini yürütmektedir.
BHS Sonthofen, kırıcılar konusunda, yıllara varan tecrübesi ile en zor 
malzemelerde dahi istenen performansı en az kayıpla verebilmek-
tedir. Makine aksamının yıpranması ve bakım maliyetleri muadil 
firmaların kırıcılarına oranla çok daha düşük kalmaktadır. Dik milli 
kırıcı (RSMX) ve dik milli değirmen (RPM) modelleri, yüksek üretim 
miktarı, yüksek aşınma dayanımı (makine aksamları için), kanallarda 
düşük malzeme tıkanıklığı, düşük enerji sarfiyatı ve yüksek verimli-
likte kırılma sağlamaktadır. RPM modeli düşük tonajlarda (70 ton/
saat) çalışma imkânı sunarken, RSMX modeli yüksek tonajlarda (350 
ton/saat) ve daha düşük toz oranı ile çalışma imkânı sunmaktadır. 
JÖST firması vibro besleyici ve özel elekler konusunda dünyanın en 
iyi teknolojisine sahip firma olup, müşteri isteğine göre çok çeşitli 

elekleri sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimine bağlı olarak ürete-
bilmektedir. Bahsi geçen eleklere örnek olarak; finger rod elekler, 
flip-flow elekler, grecco elekler, circular motion elekler, kombine 
TOPCILLA elekler verilebilir. Bu sistemlerin ortak özellikleri; yüksek 
performans ve üretim kapasitesine sahip olmaları, düşük toz oranı 
ve enerji maliyeti sunmaları, 1 mm ve üstü malzemelerin mükem-
mel şekilde elenmesi, kendiliğinden temizlenme özelliği ile nemli 
ürünlerin dahi tıkanma olmadan elenebilmesi şeklindedir.
TOMRA firması maden ayrıştırma ve cevher zenginleştirmenin en 
etkili yolu olan sensörlü ayrıştırma makineleri (renk/NIR, lazer, 
x-ray) üretmekte olup, endüstriyel mineral sınıflandırma ihtiyacı 
duyan işletmelere çok çeşitli ticari avantajlar sunmaktadır. Belirtilen 
avantajlar, madencilik ve taşıma maliyetlerinde düşüş; enerji 
tüketimi ve su tüketimindeki azalma; kalite ve kapasitedeki artış; 
verimlilik ve geri kazanımdaki artış şeklindedir. Sensör bazlı ayrış-
tırıcılar ayrıca bir madencilik operasyonunun ömrünü önemli ölçüde 
arttırmayı mümkün kılmaktadırlar.

YER ALTI KAYNAKLARI
KONULU BİLİMSEL KAYNAK
Türkiye’nin İlk ve Tek, Bağımsız, Madencilik ve Yer 
Bilimleri Konulu Akademik Dergisi

Makale Gönderimi İçin:
info@mtbilimsel.com

www.mtbilimsel.com
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Mustafa Kemal MAh. 2123. Cadde No:2-D/501 Cepa Ofis Kule Çankaya/ Ankara
Tel: +90 (312) 473 63 15 | Faks: +90 (312) 473 63 16
E-posta: info@ekoton.com.tr

Ekoton Çevre ve Tarım Mühendislik Ltd. Şti.

Ekoton, güvenli ve yaşanabilir çevre için toprak ve su araş-
tırmalarına sürekli olarak katkıda bulunabilmek amacıyla 
çalışmaktadır.
Her geçen gün dünyamız daha zor sınavlara tabi oluyor, iklim deği-
şikliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi, artan nüfusun ihtiyaçları, 
gelişmiş sanayinin tüketim ve atıkları, kentleşmenin oluşturduğu 
sorunlar, fosil yakıtların aşırı üretilmesi ve tüketilmesi yaşanılabilir 
bir çevreyi her geçen gün tehdit ediyor.
Bu sorunlarla ilgili yapılan çalışmalar/araştırmalar için ekipman, 
yazılım ve hizmet temini ile profesyonellerin hizmetindeyiz.
Toprak Örnekleme ve Fiziksel Analizi
   • Toprak örnekleme çözümleri
   • Arazi sınıflandırma ve taban suyu belirleme ekipmanları
   • Suyun toprak içinde hareketi, hidrolik iletkenlik araştırma 

ekipmanları
   • Toprağın fiziksel özelliklerinin sahada ve laboratuvarda ölçüm 

cihazları
   • Toprak nemi, buharlaşma, toprak iletkenliğinin sürekli ve yerinde 

izleme cihazları
   • Toprakta ve ortamda CO2 ölçüm cihazları
   • Sulama yapmadan ağaç yetiştirme sistemi

Sonik Sondaj
   • Kayıpsız şekilde mineral örnek alabilen sonik sondaj makinaları
   • Aqualock piston örnekleme ekipmanı
   • Tek duvarlı karotiyer
   • Çift duvarlı karotiyer
   • Drill tracker sondaj yönetimi yazılımı
   • Tüm sondaj makinalarına uygun CPT ünitesi
   • Sonik wireline sistemi

Yer Altı Sularının Yönetimi
   • Yer altı sularını örnekleme ekipmanları
   • Yer altı sularında seviye ölçüm ve izleme cihazları
   • Yer altı sularında kalite ölçüm ve izleme cihazları

Yazılımlar
   • Yer altı suları ve çevresel etki modelleme yazılımları
   • Visual modflow flex, yer altı suyu akım kirlilik ve ısı taşınım 

modelleme
   • Aquachem, su kalitesi analizi grafik oluşturma, raporlama, modelleme
   • AquiferTest Pro, pompa, slug ve lugeon deneyleri veri analiz 

programı
   • HGA hydro geoanalyst, çevresel veri yönetim analizi ve görüntü-

leme yazılımı
Su Yolları Sızıntı Analizi Boya Deneyi Magnetometrik Rezistivite
   • Boya deneyi florimetre cihazları ve boyaları
   • Kaynak karışımı, baraj sızıntısı, jeotermal çözümler için rodamin 

uranin boyaları ve ölçüm cihazları
   • Magnetometrik rezistivite yöntemi ile yer altı suyu akış yolllarının 

tespit edilmesi ve raporlanması
Yüzey Sularının Yönetimi
   • Yüzey sularında, akarsularda debi ölçüm ve izleme cihazları
   • Yüzey suları örnekleme ekipmanları
   • Akışta bulunan sediment miktarı ölçüm sistemleri
   • Göllerin seviye, kalite ölçümü ve izleme cihazları
   • Göllerde oluşan alg oluşumunu kimyasal kullanmadan önleme 

sistemleri 
   • Göllerden dip ve katman örnekleme ekipmanları
   • Göllerin multibeam ile batimetri ölçüm cihazları
   • Baraj gölleri için su altı görüntüleme sonarlar

Bu ekipmanların tamamında dünyada kendini kanıtlamış, yüksek 
kalite standartlarıyla üretim yapan, kalite yönetim sistemleriyle 
bunun sürekliliğini sağlayan tedarikçi ağımız ile ülkemizde çalışma-
lar yapıyoruz.
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Siyavuşpaşa Mh.Sultan Selim Cd No:1 34182 Bahçelievler / İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 441 17 44 | Faks: +90 (212) 441 17 45
E-posta: info@engeotek.com

Engeotek Geosentetik Çözüm ve Çevre Teknolojileri

32 Yıllık Tecrübe ve Bilgi Birikiminin Sonucu...
1986 yılından bugüne ENGİN İZOLASYON bünyesinde yapılarda su 
yalıtımı konusunda edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimine, 1996 
yılından bu yana çevresel projelerde edindiğimiz geosentetik ürün-
ler uygulama, çözüm, bilgi ve tecrübesini de ekleyerek, Engeotek 
Geosentetik Çözüm ve Çevre Teknolojileri'ni kurduk. 

Geride bıraktığımız 32 yılda; 27.000.000 m²'yi aşkın izolasyon pro-
jesinin yanı sıra, 14.500.000 m²'nin üzerinde atık/çözelti depolama 
baraj sahası ve heap leach uygulamalarında uzman kadromuz ile 
verdiğimiz her hizmeti doğru,zamanında ve müşteri beklentilerinin 
ötesinde bir performans ile tamamladık.

Sizin İçin; 
   • Projenin başarılı ve sizin için faydalı sonuçlanması amacıyla; 

Doğru Teşhis, Doğru Ürün, Doğru Uygulama bileşenlerinin her 
birinin önemini bilerek çalışırız. 

   • Yaptığımız her işte çevre ve insan bilincine göre hareket ederek, 
pazar ihtiyaçlarına göre en yeni teknolojiye sahip ürünleri takip 
eder, ürün gamımızı ve hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınız doğrul-
tusunda sürekli geliştiririz. 

   • Projelendirme aşamasından işin teslimine kadar her aşamada 
kaliteden ödün vermeden, eksiksiz hizmet veririz. 

   • Yapı Yalıtımı ve Çevresel alanda edindiğimiz çeşitli teknik bilgi ve 
saha tecrübemiz ile çözümsüz gibi görünen detaylarınızı stan-
dartlara uygun olarak çözeriz.

Uygulamalarımız; Heap leach sahaları, maden atıkları depolama 
sahaları, çözelti madenciliği depolama sahaları, katı atık depolama 
sahaları, kül depolama sahaları, biyolojik atık depolama sahaları, 
tüneller, havuzlar, arıtma tesisleri, sulama kanalları, tank altı uygu-
lamaları, balık yetiştiriciliği havuzları, yapay gölet uygulamaları, 
dolgu ve zemin iyileştirme, istinat yapıları, su iletim kanal uygula-
maları, erozyon Kontrolü, HDPE ve PVC boru montaj uygulamaları.

Ürünlerimiz; HDPE/LLDPE Geomembran, Leak Location/High 
Temperature Geomembran, Drenaj Geokompoziti, Geosentetik Kil 
Membran (GCL), Örgüsüz Geotekstil (PES, PP), Örgülü Geotekstil, 
Geocell, Drenaj Neti, Erozyon ve Boşaltım Matları, Beton Koruma 
Gömlekleri, Geogrid ve Zemin Güçlendirme Malzemeleri, Gabion, 
HDPE ve PVC Drenaj Boruları.
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Tatlısu Mh. Nurettin Durman Sok. No: 9/1 34774 Ümraniye İstanbul 
Tel: +90 (216)524 10 00  
E-posta: info@epiroc.com 

Epiroc Makina AŞ

Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar endüstrileri için 
dünyanın önde gelen verimlilik tedarikçilerinden biridir. En gelişmiş 
teknolojileri kullanarak en yenilikçi delici makinaları, kaya kazıcıları, 
sondaj makinalarını ve inşaat ekipmanlarını geliştirip üretiyor, aynı 
zamanda güçlü iş ortaklarımızla birlikte dünya standartlarında 
çözümler, hizmetler ve sarf malzemeler sunuyoruz.

Epiroc adı, “kayada” anlamına gelir ve madencilik, kaya kazma ve 
doğal kaynaklara odaklandığımızı, müşterilerimize yakınlığımızı ve 
iş ortaklıklarımızın gücünü yansıtır
   • 13.000’den fazla çalışan
   • 150’den fazla ülkede müşteriler
   • Tüm dünyada ürün geliştirme ve desteğinin yanı sıra İsveç, ABD, 

Kanada, Çin ve Almanya’da üretim tesisleri
   • 145 yılı aşkın deneyim

Epiroc’tan Bekleyebilecekleriniz
İşbirliği
Müşterilerle ve iş arkadaşlarımızla yakın işbirliği içinde çalışarak, 
gereksinimlerinizi anlamaya ve çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. 
Sektöre odaklı yapımız, piyasanın taleplerine çabuk ve kararlı 
biçimde cevap vermemize olanak tanıyor.

Önemli konularda öncelik
Üretkenlik, güvenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik bizim için 
en önemli konulardır. Makinelerimiz, projelerinizin programa ve 
bütçeye uygun biçimde yürütülmesinde size yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Çalışmalarınızda her zaman en iyi sonuçları elde
etmenize yardımcı olmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız 
her işte çevre ayak izimizi azaltmak için çaba gösteriyoruz.

Yenilik
Yüksek performanslı makineler ve servis mükemmelliğinden, oto-
masyon ve birlikte
çalışma için en yeni araçlara kadar her alanda iyiyi daha iyi hale 
getirmek için gösterdiğimiz sürekli çaba ile daha fazla rekabet 
avantajı elde edin.

Kararlılık
Epiroc seçilmiş iş ortağınız olduğunda, sizi sürdürülebilir, etkili ve 
güvenli biçimde
destekleyen tutkulu bir ekip kazanmış olursunuz. Sözlerimizi yerine 
getiririz ve beklentilerinizden fazlasını karşılamak için çalışırız.

Hizmet Verdiğimiz Endüstriler
Madencilik ve doğal kaynaklar
   • Yer altı madenciliği
   • Yer üstü madenciliği
   • Maden arama
   • Jeoteknik uygulamalar
   • Taş ocakları
   • Kuyu sondajı
   • Petrol ve gaz

Altyapı
   • Yer altı inşaat mühendisliği
   • Yer üstü inşaat mühendisliği ve kentsel 

gelişim
   • Yıkım ve geri dönüşüm

United. Inspired.

Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size

güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı 

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan 

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

Geleceğe 
hazırız.

epiroc.com
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TOSB Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:24/2 41420 Çayırova/ Kocaeli
Tel: +90 (262) 658 13 40 | Faks: +90 (262) 658 05 27   
E-posta: info@ersel.com 

Ersel Ağır Makine San. ve Tic. AŞ

1987 yılında kurulan ERSEL AĞIR 
MAKİNE SAN. ve TİC. AŞ, 2002 yılından 
itibaren TOSB Organize Sanayi Bölgesi 
Çayırova /Kocaeli adresinde faaliyetle-
rini devam ettirmektedir.

2018 yılından itibaren aynı organize 
sanayi bölgesi içerisinde yaptığı yeni 
tesislerinde taşınan madencilik, 
çimento, savunma sanayi, enerji 
sektörü, gemi sanayi ve genel makine 
sanayiine yönelik faaliyetlerde 
bulunmaktadır.

ERSEL, 180 çalışanı ile 35.000 m2 
kapalı, 55.000 m2 açık alanda faali-
yetlerini devam ettirmektedir.

ERSEL hitap ettiği sektörlerdeki ihtiyaçlar ve firma hedefleri 
doğrultusunda sürekli yenilenme ve gelişme gayreti içinde 
olmuştur.

1987 yılından itibaren hizmet vermiş olduğu madencilik sektöründe 
ilklerin öncüsü olmuş ERSEL, 2006 yılında ülkemizde ilk kez “Dik 
Valsli Değirmen” ve Konik kırıcı üretimini gerçekleştirdiği gibi, 2012 
yılında yine bir ilke imza atarak, ülkemizde yerli üretim olan ilk “SAG 
Değirmeni” imal etmiştir.

İlki 2012 yılında ikincisi de 2016 yılında imal edilen SAG değirmenler 
Azerbaijan International Mining firması altın madeninde sorunsuz 
çalışmaktadır.

Gerek iç pazarda, gerekse dış pazarda, günden güne marka bilinirliği 
daha da artan ERSEL, madencilik ve çimento sektörüne yönelik, 
bilyalı değirmen, çubuklu değirmen, sag değirmen, dik valsli değir-
men, konik kırıcı, çeneli kırıcı, seperatörler, silindirik elek ürünlerinin 
yanı sıra, müşterilerine anahtar teslimi komple öğütme devresi ve 
cevher zenginleştirme tesisleri çözümleri de sunmaktadır.

ERSEL, bünyesinde bulundurduğu dökümhanesiyle birlikte, sahip 
olduğu uluslararası kalite güvence sistemlerinin başarıyla uygu-
lanmasıyla, üretimin ilk ve son aşamasına kadar sürdürülebilir 
kaliteden ödün vermeden, yenilikçi ve araştırmacı kadrosuyla, 
madencilik sektörünün ihtiyaçlarına daha yüksek orandan cevap 
verebilme azmi ve gayretindedir.



TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.Cadde No:24/2 41420 Çayırova/KOCAELİ-TÜRKİYE
T:+90 (262) 658 13 40 info@ersel.comF:+90 (262) 658 05 27 www.ersel.com

HAMMADDE/ÇİMENTO DEĞİRMENLERİ

DİK VALSLİ DEĞİRMENLER

AĞIR REDÜKTÖRLER

KÖMÜR ÖĞÜTME TESİSLERİ KOMPLE ÖĞÜTME TESİSLERİ

BİLYALI DEĞİRMENLER DİK VALSLİ DEĞİRMEN REDÜKTÖRLERİ

ÇEVRE DİŞLİ VE PİNYON DİŞLİLER SLAG ÖĞÜTME DEVRESİ
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Tel: +90 (216) 581 64 00 | Faks: +90 (216) 581 64 99
E-posta: esan@esan.com.tr

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. San. ve Tic. AŞ

Türkiye’nin önde gelen madencilik kuruluşları arasında yer alan 
Esan, 1978 yılında seramik sektörüne kaliteli ham madde sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Esan bugün 40 yıllık gelişim ve değişim 
hikayesi ile Türkiye’nin lider endüstriyel mineral ve metalik maden 
üreticilerinden biri olarak yolculuğuna devam etmektedir. 1979 
yılında Türkiye’nin ilk kil zenginleştirme tesisini, 1985 yılında ise 
Türkiye’nin ilk feldspat flotasyon tesisini kuran ve sektöründe birçok 
ilki gerçekleştiren Esan, dünyanın en büyük sodyum feldspat üreti-
cisi ve Türkiye’nin en büyük kurşun ihracatçısıdır. 

“Doğal kaynakları insana, çevreye, geleceğe duyarlı şekilde arama, 
üretme ve değerini artırarak dünyaya sunma” misyonu doğrultu-
sunda faaliyetlerini sürdüren Esan, yolculuğuna seramik sektörüne 
ham madde üretmek amacıyla başlamış olsa da bugün birçok iş 
alanına ve dünyaya yayılan bir üretici olmasının ötesinde, hizmet 
sağladığı çok sayıdaki sektörle hayatın çeşitli alanlarına dokunan bir 
kuruluş haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri değişmez önceliği 
olan insana, çevreye ve topluma duyarlılığının yanı sıra modern 
yöntemlerin peşinde, yenilikçi fikirlerden ilham alan, durmaksızın 
arayan, gelişen ve geliştiren olma anlayışı ile varlığını sürdürmek-
tedir. Değişim ve gelişimi bir şirket kültürü olarak benimseyen Esan, 
endüstriyel ham maddelerden metalik madenlere, katma değerli 
ürünlerden, laboratuvar, mühendislik ve danışmanlık hizmetlerine 
uzanan geniş portföyü ile yurt içi ve yurt dışında hizmet vermektedir.

Geniş ürün yelpazesiyle günlük hayattaki birçok ürünün üretilme-
sinde katkısı olan Esan, yüksek satış hacmi ile Türkiye’nin en büyük 
116. sanayi kuruluşudur (İSO 500). Bugün için Esan’a ait ocaklardan 
40 tanesi faaliyette olup, bu ocaklardan çıkarılan madenler Bozüyük, 
Balya, Çanakkale, Çine, İnlice, Yeniköy ve Milas’ta bulunan tesislerde 
işlenmektedir.

Hâlihazırda 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Esan’ın, yurt 
dışında 7 ülkede temsilcilikleri bulunmaktadır. İtalya, Ukrayna ve 
Çin’deki ofisleriyle müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 
çalışan Esan’ın yurt dışındaki gelişimi; Kosova, Portekiz, Makedonya 
ve son olarak Kazakistan’daki arama faaliyetleri ile sürmektedir.

Esan gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla yeni madenler aramanın 
yanında, mevcut ürün ve süreçlerini teknolojik olarak geliştirerek de 
ürün çeşitliliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Bentonit 
kaynaklarının işlenerek farklı bir alanda kullanılması amacıyla 
yaptığı araştırmalar sonucunda 2010 yılında ilk nihai ürünü olan 
“Pisipisi” kedi kumunu geliştirmiş ve piyasaya sürmüştür. Esan, 
dünyada sayılı firma tarafından üretilen Nanokil ile ilgili de çalış-
malar yapmış ve mineralin yanmazlık, mekanik mukavemet, gaz 
geçirgenliği ve antibakteriyellik özelliklerini iyileştirerek Türkiye’de 
endüstriyel ölçekte Nanokil üreten ilk kuruluş olmuştur. Bugün bir 
Ar-Ge Merkezi olma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Esan sektöre 
daha fazla katkı sağlamak ve yeni çözümlerle insan hayatına değer 
katmak için çalışmaktadır. 

Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile başlattığı “Hedef Sıfır Kaza” 
yaklaşımıyla gerek çalışan gerekse toplum sağlığına azami önem 
gösteren Esan, faaliyette bulunduğu bölgelerde çevresel ve sosyal 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel toplum-
ların sürdürülebilir şekilde kalkınması amacıyla, yerel istihdam ve 
satın alma politikaları, bölgedeki iş gücüne eğitimler yoluyla nitelikli 
eleman özelliği kazandırılması, toplumsal fayda sağlayacak spon-
sorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun vadeli projeler yürütmektedir. 
Esan’ın sürdürülebilirlik yolundaki bir diğer politikası ise faaliyetle-
rinin çevre ve komşular üzerindeki etkilerini minimize etmektir. Bu 
amaçla kapsamlı çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi çalışmaları, 
enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı için akıllı çözümler, toz 
kontrol sistemleri gibi proaktif yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitas-
yon çalışmaları yapılmaktadır.
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www.etibakir.com.tr

37900 Küre, Kastamonu, Türkiye
Tel: +90 (366) 751 20 04 | Faks: +90 (366) 751 20 38
E-posta: info@etibakır.com.tr

Eti Bakır AŞ (Küre İşletmesi)

Özelleştirme projesi kapsamında Cengiz Holding tarafından alınan 
kuruluş, Küre Kastamonu ve Murgul Artvin tesislerinde bakır 
madenciliği, Samsun’daki tesislerde de bakır izabe ve elektroliz işlet-
meciliği yapmaktadır. Eti Bakır Kastamonu Küre tesislerinde; yıllık 
1.350.000 ton tüvenan bakır cevheri, 175.000 ton bakır konsantresi 
ve 200.000 ton pirit konsantresi üretimi, Murgul tesislerinde; 1 
açık,1 yer altı madeni ile yılda 3.650.000 tonun üzerinde tüvenan 
bakır cevheri, 120.000 ton bakır konsantresi üretilmekte ve Samsun 
İzabe Tesislerine bakır konsantresi temin edilmektedir. 

Karadeniz Bölgesi’ndeki bakır cevheri yataklarının değerlendirilmesi 
amacıyla 1973 yılında üretime geçen Küre ve Samsun tesisleri 2004, 
Murgul tesisleri ise 2006 yılında Holding bünyesine katılmıştır. 
Bunlara ek olarak Etibank’a ait İzmir Halıköy’deki antimuan işletmesi 
2007 yılında özelleştirme yolu ile satın alınmıştır. Samsun tesisleri şu 
anda ülkemizde cevherden bakır üretimi yapan tek tesistir. Samsun 
tesisleri, izabe ve sülfürik asit ile konsantratör fabrikalarıyla da 
hizmet vermektedir. Ayrıca Murgul Maden İşletmesi bünyesinde 20 
MW kurulu güce sahip hidroelektrik enerji santrali, üretim lisansı 
kapsamında enerji üretimine devam etmektedir. 

Samsun Bakır İzabe Tesisi ve Elektroliz İşletmesi
   • Yılda 70.000 ton katot bakır üretilmektedir.
   • Yılda 400.000 ton sülfürik asit üretilmektedir.
   • Yaklaşık 450 personel çalışmaktadır.
   • Cengiz Holding’in genel kalite anlayışına uygun olarak üretimin 

arttırılması ve tesislerin modernizasyon çalışmaları devam 
etmektedir.

   • Ayrıca 350.000 ton/yıl kapasiteli gübre tesisi de faaliyete 
geçmiştir.

Kastamonu-Küre Bakır İşletmesi 
   • 1 yer altı madeni faaliyettedir.
   • Yılda 1.350.000 tonun üzerinde, ortalama %2,5-%2,8 bakır içe-

rikli tüvenan cevher çıkartılmaktadır.
   • Yılda 175.000 ton, ortalama %17-18 bakır içerikli konsantre 

üretilmektedir.
   • Tesisin tamamında 716 personel çalışmaktadır.
   • Halen modernizasyon, kapasite arttırma ve yeni rezerv bulma 

çalışmaları devam etmektedir.
   • Tesiste piritten kobalt ayrıştırma araştırmaları devam etmektedir.
   • 960 metrelik derinliği ile ülkemizin en derin ve kapasiteli ana 

ihraç kuyusu işletmeye alınmıştır. 

   • Faaliyetleri biten sahalarda 350.000 adet fidanlama yapılmış 
olup, rekreasyon ve rekültivasyon işlerine devam edilmektedir.

Artvin-Murgul Bakır İşletmesi
   • 1 açık ve 1 yer altı madeni faaliyettedir.
   • Yılda 3.650.000 tonun üzerinde, ortalama %0.50-0.65 bakır içe-

rikli tüvenan cevher çıkartılmaktadır.
   • Yılda 120.000 ton, ortalama %18-20 bakır içerikli konsantre 

üretilmektedir. 
   • İşletmede yaklaşık 670 kişi çalışmaktadır. 
   • Murgul Maden işletmesi bünyesinde 20 MW kurulu güce sahip 

hidroelektrik enerji santrali yer almaktadır.

İzmir-Halıköy Antimuan İşletmesi
   • 1 yer altı madeni faaliyettedir.
   • Yılda 20.000 tonun üzerinde, %3,5-4,5 antimuan içerikli tüvenan 

cevher çıkartılmaktadır.
   • Yılda 1.050 ton %69 antimuan içerikli konsantre üretilmektedir. 
   • İşletmede yaklaşık 120 kişi çalışmaktadır. 
   • Yer altı hazırlık ve rezerv geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 
   • Yer altı ve yer üstü tesislerinde kapasitenin arttırılması için iyileş-

tirme ve modernizasyon yatırımları devam etmektedir.

Çorum Kömür İşletmesi
   • İşletmede hâlihazırda rödovansçı vasıtası ile üretim yapılmaktadır.
   • 1 açık ocak madeni faaliyettedir.
   • Yılda 20.000 tonun üzerinde, 2100 kcal/kg kömür ve %2,5 S 

(kükürt) üretimi yapılmaktadır.
   • İşletmede 13 kişi çalışmaktadır. 

Eti Bakır AŞ Küre Yeraltı İşletmesi, ana ihraç 
kuyusu kule kısmının havadan görünümü.



Metal Madenciliği, metalurji kimya
alanlarında faaliyet gösteren şirketimiz;

Tek Kuruluştur.
ÜRÜNLERİMİZ:

% 18 - 23 Bakır içerikli Bakır Konsantresi

% 42 - 48 Kükürt içerikli Pirit Konsantresi

% 99,9  Bakır içerikli Elektrolitik Bakır

% 99 - 97  H2SO4 içerikli Sülfürik Asit

% 65,69  Antimuan içerikli Antimuan Konsantresi

Aşıköy Mevkii
Küre - KASTAMONU
Tel: 0366. 751 20 60

0366. 751 20 04
Fax: 0366. 751 20 38
www.etibakir.com.tr

E t i b a k ı r  A . Ş .  B i r  C e n g i z  H o l d i n g  K u r u l u ş u d u r .

Ülkemizde Mineralden Bakır Üreten

ETİ BAKIR A.Ş.KÜRE MURGUL

SAMSUN
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Everest Sondaj

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok No:54 Söğüt Çankaya/
ANKARA | Tel: +90 (312) 970 19 41 | Fax: +90 (850) 220 04 51
E-posta: everestsondaj@mail.com.tr

Everest Sondaj Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.everestsondaj.com.tr

EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK Eylül 2016 yılında jeofizik mühen-
disi olan Ergin GEDİK tarafından kurulmuştur. Everest Sondaj, 
sondaj operasyonları içinde, sektörün önde gelen firmalarının her 
kademelerinde görev yapmış ve 10 yıllı aşkın sondaj operasyon 
tecrübesi ve uzun yıllarda kazanılmış deneyimle sektöre profesyo-
nel, kaliteli, ekonomik, yenilikçi ve şeffaf hizmet vermek, ayrıca 
sektörün alternatif arayışlarını karşılamak, yenilik katmak amacı 
ile kurulmuştur. 

Kuruluşumuzdan itibaren maden sektörünün metalik, enerji ve 
endüstriyel hammadde arama sondaj operasyonlarında rol aldık 
ve aktif operasyonlarımız halen devam etmektedir.  Tecrübeli ve 
uzman kadroya sahip olan Everest Sondaj verilen görevlerde; kali-
teye verdiği önem, zoru başarma azmi, özverili çalışma, sorumluluk 
bilinci ve anlayışı ile güven esasına dayanarak tamamen müşteri 
memnuniyeti ilkelerinden asla vazgeçmeyerek, sektörde kendini 

kanıtlamış ve görevlerini başarı ile tamamlamıştır. Başarı ve sürek-
liliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan 
Everest Sondaj ailesi, büyüyen ve teknolojik makine parkı ile sizlere 
bugün ve gelecekte sondaj operasyonları ve danışmanlığı hizmetleri 
vermeye devam edecektir.

Hizmetlerimiz; karotlu maden arama sondajları, jeoteknik sondajlar, 
oryantasyon, kuyu içi ölçüm vb. gibi operasyonları kapsamaktadır.



Abonelik  için
abonelik@mayeb.com.tr

Madenciden Madenciye... Madenciden Madenciye... 

www.madencilikturkiye.com
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FKK Grup şahıs şirketi olarak Samsun’da faaliyet göstermektedir. 
Firma ileriyi gören iki müteşebbis Tayyip Altuncu ve Ahmet Avni 
Altuncu kardeşler tarafından 1957 yılında kauçuk sektöründe üretim 
yapmak amacıyla kurulmuştur. FKK Grup kurulduğu günden bugüne 
otomotiv, maden, liman, endüstriyel ürünler, tekstil ve inşaat sek-
törleri için üretim yapan dünyanın en önemli yedek parça üreticileri 
arasında yerini almıştır. Bugün itibari ile Altuncu ailesinin ikinci ve 
üçüncü kuşak üyeleri firmanın yöneticileri durumundadır. 

FKK Grup Samsun’da biri 10 bin metrekare, diğeri 3 bin metrekare 
kapalı alan olmak üzere iki fabrikada, Çorum OSB’de 60 bin metre-
kare açık, 3 bin metrekare kapalı alanda maden ve otomotiv sektörü 
üzerine üretimini sürdürmektedir. Bu üç tesisin yanında FKK’nın, 
2016 yılında açılan İstanbul Tuzla Birlik OSB’de 4 bin metrekare 
kapalı alan üzerinde üretim yapan dördüncü tesislerinde ise vul-
kollan ve poliüretandan mamul teker üretimi yapılmaktadır. Firma 
ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yer alan pazarlama ofisleri ile 
müşterilerine hızlı ve sonuç odaklı çözümler üretmektedir.

FKK Grup otomotiv sektörü için süspansiyon takozları, maden 
sektörü için kauçuk değirmen astarları ve lifterbarları, kauçuk ve 
poliüretan elekler, denizcilik sektörü için liman usturmacaları, tekstil 
ve sanayi sektörü için vulkollan seydel silindirler ve forklift tekerleri, 
inşaat sektörü için de köprü mesnetleri üreterek müşterilerine dünya 
standartlarında ürünler üreterek hizmet vermektedir.

FKK Grup’un ürettikleri kauçuk değirmen astar ve lifterbarlar, değişik 
maden sektöründeki bilyeli değirmenlerin yanı sıra, SAG değirmen-
ler, AG değirmenler, FGD değirmenler ve yıkama tamburlarında 
kullanılmaktadır. Ayrıca çapı 3,5 metreden, çapı 11,5 metreye kadar 
olan maden öğütme değirmenlerinde astar & lifterbar proje tasarımı 
ve üretimi yapma kapasitesine sahip olan firma, yapmış oldukları 
özel tasarım ve formülasyon ile müşterilerinin öğütme verimliliğini 
artırmaktadır.

Dünya madencilik sektöründe bayrağımızı gururla dalgalandıran 
FKK, dünyadaki en önemli maden fuarlarında da ülkemizi temsil 

etmektedir. Bugüne kadar, Bauma 
Münih Almanya, Maden Türkiye İstanbul, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Las 
Vegas Minexpo, Rusya’da Mining World 
Moscow, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
MENA Mining Show Dubai, Kanada 
Quebec IMPC ve Kazakistan Mining 
World Central Asia fuarlarına katı-
larak dünyadaki marka bilinirliliğini 
güçlendirdi.

Pazarlama stratejimiz ihracat yaptığımız 
ülke sayısını 7 kıtada 196 ülkeye çıkar-
tarak ülkemizi dünya pazarlarında en 
iyi şekilde temsil etmektir. Firma olarak 
amacımız dünya çapında en güvenilir 
ve öncülük eden yedek parça üreticisi 
olmaktır.

FKK Grup
www.fkk.com.tr

Kerimbey Mahallesi Işık Sok. No:2 55300 Tekkeköy / Samsun 
Tel: +90 (362) 80 90-91 | Fax: +90 (362) 266 80 94
E-posta: info@fkk.com.tr

FKK Güney Oto Lastik Takoz San. ve Tic. AŞ

www.fkk.com.tr /fkkguneyoto

ProfesyonellerinTercihi...

ENDÜSTRİSİ

LİMAN USTURMAÇA ÇÖZÜMLERİ

LİMAN



www.fkk.com.tr /fkkguneyoto

ProfesyonellerinTercihi...

ENDÜSTRİSİ

LİMAN USTURMAÇA ÇÖZÜMLERİ

LİMAN
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www.flsmidth.com

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 Tepe Prime İş Merezi B Blok 
No: 17 06510 Çankaya-Ankara
Tel: +90 (312) 287 85 46 | E-posta: info-tr@flsmidth.com

FLSmidth Ltd. Şti.

FLSmidth, kurulduğu 1882 senesinden beri, 137 senelik bilgi birikimi 
ve tecrübesi ile küresel olarak madencilik ve çimento endüstrileri için 
lider ekipman ve servis sağlayıcısıdır. FLSmidth, tek ekipmandan, 
anahtar teslim cevher hazırlama tesisleri ve çimento fabrikalarına 
kadar, dizayn, inşaat, devreye alma ve operasyon aşamalarındaki 
servisler de dahil olmak üzere her şeyi sağlamaktadır.
Bugün, 50’den fazla ülkede bulunan ofislerimiz ve yaklaşık 13.000 
kişeden oluşan uzman kadromuz ile stratejik planlamadan başla-
yarak operasyonel işlemlerin tüm safhalarında müşterilerimizin 
yanıbaşındayız.
FLSmidth, konusunda uzman danışmanlık, mühendislik ve teknik 
hizmetler ile desteklenen dünya standartlarındaki ürünler, tesisler 
ve sistemler alanında öncü roldedir. Zengin bilgi birikimimiz ve 
kaynaklarımız, en zor şartlar ve gereklilikler için bile, dünyanın 
heryerinde ‘Tek Kaynak’ olarak çözüm sağlayabilmemiz anlamına 
gelmektedir.

Madencilik Endüstrisinde ‘Tek Kaynak’
FLSmidth;

   • Metalurjik Testler
   • Cevher Karakterizasyonu 

      Çalışmaları
   • Kırma-Eleme
   • Öğütme
   • Sınıflandırma
   • Flotasyon
   • Susuzlandırma, Katı-Sıvı 

      Ayırımı ve Atık Yönetimi
Alanlarında ‘Tek Kaynak’ olarak hizmet vermektedir.
FLSmitdth, güvenilirliği ve kalitesi ile tanınan ABON, Buffalo, CEntry, 
Conveyor Engineering, Dawson Metallurgical Laboratories, Decanter 

Machine, Dorr-Oliver, EIMCO, ESSA, FFE, Fuller-Traylor, KOCH, 
Knelson, Krebs, Ludowici, MAAG Gear, Mayer Bulk, M.I.E. Enterprises, 
Möller, MVT, PERI, Phillips Kiln Services, Pneumapress, RAHCO, 
Raptor, Roymec, Shriver, Summit Valley, Technequip, WEMCO, Vecor 
ve Ventomatic gibi endüstrinin lider markalarını bir araya getirerek, 
benzersiz başarılara ulaşmış bir portföy yaratmıştır.
Bütün bunların birleşimi olarak FLSmidth, madencilik endüstrisinin, 
altın, bakır, demir, kömür ve fosfat gibi hemen hemen bütün sektör-
lerine ‘Tek Kaynak’ olarak ekipman, sistem ve servis sağlayıcısı olarak 
hizmet vermektedir.
FLSmidth, sülfürlü ve oksitli bakır cevheri zenginleştirmesinde 
kullanılan, akım şemasının her aşamasında ki bütün ekipmanları 
sağlamaktadır.
Altın prosesinde ise endüstri özelinde uzman teknolojilerin yanında 
neredeyse bütün FLSmidth cevher hazırlama ekipmanları kulla-
nılmaktadır. Altın kazanımı ve liç sistemlerinin yanında FLSmidth 
bünyesinde bulunan malzeme transferi teknolojileri de özellikle 
yığın liçi operasyonlarında cevherin liç sahasına taşınması için 
kullanılmaktadır.
Benzer şekilde, FLSmidth fosfat ve potas minerallerinin prosesi 
(geniş bir aralıklıkta çeşitli katı sıvı ayırımı sistemleri kullanılmakta-
dır) için gerekli tüm ürün portföyüne sahiptir.
FLSmidth, kömür yıkama tesislerinin akım şemasında kullanılan 
tüm ekipmanlarına sahip olmasının yanında gene bu endüstride 
kullanılan, madenden kömürü taşıyan, stoklayan ve homojenleşti-
rien malzeme transfer sistemlerini de tedarik etmektedir.

Flsmidth Ekipmanları ve Servisleri İle Birlikte Rekabetçi Olun
FLSmidth olarak sizlerin gelecekte karşılaşacakları enerji ve emisyon 
ile ilgili ortaya çıkacak zorluklara çözüm sunabilmek adına yoğun 
şekilde yatırım yapmaktayız. Bu ise, ‘Tek Kaynak’ olarak en zorlu 
ihtiyaçlarınıza bile sürdürülebilir çözümle sunabileceğimiz anlamına 
gelmektedir.

   • Filtrasyon
   • Çamur Pompaları
   • Değerli Metal Kazanımı
   • Termal prosesler
   • Malzeme Transferi
   • Otomasyon
   • Mühendislik ve

      Modernizasyon Servisleri

BRINGING BETTER
SOLUTIONS TO LIGHT
in the mining industry

            

imiz ile 
işbirliği yapmak ilerlemenin ilk adımıdır. Elde 
edilen verilerin ve ekipman etkinliğinin analiziyle, 
performansı optimize eder ve sürdürülebilir 
üretkenlik sunarız.

Bir üst seviye verimlilik artışı sağlamanıza nasıl 
destek olacağımızı keşfedin!

 Yenilikçi 
Dijital Çözümler 
Başarıya ulaşmak için çıkılan yol her zaman kolay değildir. Ama sizi anlayan ve aynı 
amaçlar doğrultusunda beraber yürüyebileceğiniz bir yol arkadaşı ile bu süreç daha da 
kolaylaşır.
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edilen verilerin ve ekipman etkinliğinin analiziyle, 
performansı optimize eder ve sürdürülebilir 
üretkenlik sunarız.

Bir üst seviye verimlilik artışı sağlamanıza nasıl 
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 Yenilikçi 
Dijital Çözümler 
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kolaylaşır.
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FORAMEC
www.foramec.com

Ostim OSB 1262. Cadde No:6  06374 Ankara
Tel: +90 (312) 395 30 90 | Faks: +90 (312) 395 30 94
E-posta: info@foramec.com

FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2006 yılından günümüze gelen tecrübeli kadrosu ile Ankara mer-
kezli firmamız FORAMEC; madencilik, tünelcilik, ağır altyapı ve 
enerji projelerine makine ile ekipman tedariği yapmaktadır.

Firmamız tedarik hizmetlerinin yanı sıra; servis, mühendislik ve 
danışmanlık alanlarında da başarılı çözümler sunmaktadır. 

İş ortaklarımız arasında; Normet (Maden ve Tünel Makineleri), 
CRCHI (Tünel Açma Makineleri), DSI Underground (Tahkimat 
Sistemleri), MineARC (Sığınma İstasyonları), Schöma (Tünel ve 
Maden Lokomotifleri), MSD (Tünel Vagon Sistemleri), Marti Technik 
(Konveyör Sistemleri), Unicrane (Segment Kalıpları), Montes 
(Maden ve Tünel Toz Bastırma Sistemleri), Nokian (İş Makinesi 
Lastikleri), Nordic Lights (İş Makinesi Aydınlatma Sistemleri), Be-Ge 
(Hava, Kara ve Deniz Araçları için Koltuk Sistemleri), Haeny (Tünel ve 
Madenler için Enjeksiyon Sistemleri), Solinst (Yer altı Suyu Ölcüm ve 

İzleme Aletleri) gibi ciddi, güvenilir ve her biri kendi iş alanında lider 
firmalar bulunmaktadır. 

Firmamız ayrıca tesis ve enerji projelerine çeşitli tip ve markada 
vanalar, borular, bağlantı elemanları, pompalar ve benzer teknik 
ekipmanlar, iş makinelerineyse lamba, koltuk, kamera, egzoz sis-
temleri gibi diğer teknik ekipmanlar da tedarik etmektedir. 



EĞİTİM VE TANITIM
ORGANİZASYONLARI
Madencilik Sektörüne Yönelik Her Türlü Etkinlik 
Organizasyonu MAYEB Ltd.’nin MT Etkinlik Markası 
Adı Altında Gerçekleştirilmektedir

Etkinlikler Konusunda Bilgi Alabilmek İçin:
info@mayeb.com.tr

www.mayeb.com.tr/etkinlik
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www.gmmuhendislik.com.tr

Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:86/3 06550 Çankaya/Ankara 
Tel: +90 (312) 478 54 56 | Faks: +90 (312) 478 54 58 
E-posta: info@gmmuhendislik.com.tr

G&M Mühendislik Sondaj Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.

G&M, Mühendislik Sondaj Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi 1994 yılı temmuz ayında iki jeoloji 
mühendisi ortaklı limited şirketi olarak kurulmuştur. 
Faaliyetlerine yeraltısuyu arama, derin su kuyuları 
açım ve inşaasıyla başlamıştır. 1995 yılı sonunda temel 
sondajları ve zemin etütlerini, 2006 yılında ise jeoter-
mal ve maden sondajını çalışma alanlarına ekleyerek 
günümüze kadar jeoloji mühendisliği dalında hizmet 
vermektedir. 

G&M, çalışmalarını 10 jeoloji mühendisi, 1 maden 
mühendisi, 5 petrol mühendisi ve 120 yardımcı perso-
nelle gerçekleştirmektedir. 

G&M, Her türlü maden ve kömür sahalarında; 6 adet 
hidrolik Boart Longyear LF 90D ve 3 adet mekanik karotlu sondaj makinesi ile 2100 metre derinliğe kadar sondaj yapılabilmektedir. 

Jeotermal sondajlarda ise 4000 metre derinlikte kuyu açabilecek 
kapasiteye sahiptir.

G&M, günümüze kadar başta MTA, Tübitak, İller Bankası, DSİ, Köy 
Hizmetleri, ASKİ ve Belediyeler gibi birçok kamu kurum ve kuru-
luşlarına müteahhit ve taşeron olarak hizmet vermiştir. Ayrıca özel 
sektörde maden, kömür, su, jeotermal yatırım şirketleri ile proje, üst 
yapı, alt yapı firmaları ve sanayi kuruluşlarına v.s. jeoloji mühendis-
liği hizmetleri vermektedir.

G&M, Maden sondajlarında yüksek karot verimiyle, 45°-90° arası 
eğimde çalışma imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca kuyularda jeofizik 
testler, doğrultu-eğim ölçümleri, karot yönlendirmesi, log hazır-
lanması gibi her türlü mühendislik çalışmaları yapmak şirketimizin 
hizmetleri arasındadır.
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Maden Sondajı
Jeotermal Sondaj
Su Sondajı
Jeoteknik Etüt Hizmetleri

Maden Sondajı
Jeotermal Sondaj
Su Sondajı
Jeoteknik Etüt Hizmetleri

Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:86/3 Çankaya/Ankara

Tel: (312) 478 54 56 - 57 www.gmmuhendislik.com.trinfo@gmmuhendislik.com.tr

“yeraltını teknolojiyle buluşturduk”“yeraltını teknolojiyle buluşturduk”
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www.geografik.com.tr

Adres: Koru Mah. 2558.Cadde No: 4/31A Çayyolu/Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 400 0 500 | +90 (532) 246 69 84
E-posta: info@geografik.com.tr

GeoGrafik Coğrafi Bilgi Teknolojileri

HARİTA • ÖLÇME • ANALİZ

Geografik Coğrafi Bilgi Teknolojileri
GeoGrafik, 2013 yılında harita ve arazi mühendisliğine yönelik 
teknoloji tedarikçiliği yapmak ve coğrafi veri üretimi hizmetleri 
sağlamak amacıyla, mesleğine aşık heyecanlı haritacılar tarafından 
kurulmuştur. Geçen süre içerisinde Hi-Target markasının yetkili 
bayisi olmuş, kısa süreler içerisinde “en başarılı bayi” tanımlaması 
ile ödüllendirilmiştir. Akabinde DJI ve Wingtra markalı insansız hava 
araçlarının da satış ve eğitim faaliyetlerini üstlenen GeoGrafik, jeo-
dezik araçlardan sonra fotogrametrik alanda da faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Sadece donanım tedarikçiliği ile değil, sektörel ihtiyaç-
lara cevap veren CAD/GIS ve Arazi yazılımlarının geliştirilmesinde 
de aktif roller üstlenmektedir. Son olarak batimetrik (Su Altı) ölçme 
sistemlerini de uhdesine katarak, coğrafi ve özgün verinin üretilmesi 
vizyonunu daha da geliştirmiştir. 

GPS, GNSS, Totalstation ve Jeodezi
Hi-Target markasının “en başarılı bayi” tanımlaması ile ödüllendirdiği 
GeoGrafik, bu markanın çok çeşitli ürün yelpazesini eksiksiz olarak 
sunabilmektedir. RTK/CORS GNSS alıcıları, El tipi GPS alıcıları, refe-
rans istasyonları, totalstation, nivo, uzaklık ölçer ve lazer tarayıcılar, 
firmanın sunduğu başlıca ürün grupları arasındadır. Aynı zamanda 
bu ölçme araçlarının yazılım tarafında da aktif roller üstlenmekte, 
özellikle üretilmiş ham verilerin doğru değerlendirilmesine yönelik 
hissedilebilir ölçekte teknik destek sunmaktadır.

İHA, Drone ve Fotogrametri
Dikey iniş/kalkış özellikli WINGTRA, ülkemizde GeoGrafik tarafından 
da temsil edilen etkili ve iddialı bir hava aracıdır. Yüksek çözünür-
lüklü kamerası, GNSS destekli otomatik pilotu ve havada uzun süre 

kalabilme yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Bununla birlikte DJI 
Enterprise marka droneların satış faaliyetleri ile fotogrametrik 
değerlendirme yazılımlarının tedarikçiliği de firmanın faaliyet alan-
larında yer almaktadır.

CAD/GIS Çözüm ortaklığı
GeoGrafik, kurucularının geçmiş tecrübelerinde var olan CAD ve 
GIS yazılımlarının geliştirme süreçlerinde aktif bir pozisyonda yer 
almayı da ihmal etmemiştir. Araziden ofise kadar her türlü coğrafi 
verinin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde üretilmesini misyon edi-
nen GeoGrafik, bu anlamda donanım ile yazılım iletişimini doğru 
sağlayacak çözümler üretir ve müşterisine sunar.

Kiralama, Veri Üretimi ve Ölçme Hizmeti
GeoGrafik, satış ve çözümünü sunduğu 
her donanım ve yazılımların kiralama-
sını yapabilmektedir. Aynı zamanda bu 
cihaz ve yazılım setlerinden oluşan bir 
ekipman parkını kullanarak bizzat ölçme/
değerlendirme, coğrafi veri üretimi ve 
harita hizmeti de verebilmektedir. Bu 
sayede ürünlerinin Ar-ge süreçlerini doğru 
yönetmenin yanında, vergi, amortisman 
ve iş gücü giderlerinden avantaj sağlamak 
isteyen müşterisine de sürdürülebilir bir iş 
akışı sunabilmektedir.
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www.geoplas.com.tr

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 23.Cadde No:10 Malıköy-Temelli/ANKARA
Tel: +90 (312) 267 16 21 
E-posta: info@geoplas.com.tr

Geoplas Plastik Zemin Tek. ve Kim. San. Tic. Ltd. Şti.

Sadık Şerefoğlu tarafından kurulan ve 1990 yılında üretim faali-
yetlerine başlayan GEOPLAS, günümüzde 250 kişilik deneyimli ve 
dinamik çalışan kadrosu ile Türkiye geosentetik pazarının lider ve 
öncü bir kuruluşudur.

GEOPLAS, dünyada ürün çeşitliliği açısından tek çatı altında geosen-
tetik ürünlerin tamamının üretimini yapabilen lider bir firma olarak 
çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız Ankara Başkent Organize 
Sanayi Bölgesinde 28.000 m²’si kapalı olmak üzere toplam 60.000 m² 
alan üzerinde dört ayrı üretim tesisinde hizmet vermektedir.

2017 yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğumuz yatırımlar ile 
madencilik sektöründe adım atan firmamız, GEOCLAY markası adı 
altında zenginleştirilmiş kil [Sodyum Bentonit] üretimine başla-
mıştır. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile sondaj sanayi ve döküm 
sanayinde kullanılan teknik toz bentonitlerin yanı sıra "CLEARCAT" 
markası altında kedi kumu imalatına da başlamıştır. Firmamız üre-
tim tesislerinde; PVC-HDPE-LLDPE Geomembranlar, Geotekstiller, 
Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi ürünleri, Geosentetik Kil Örtü, Drenaj 
Plakası, Su Tutucu Bantlar, Geogrid, Geocell [HDS], Geonet, Boru 
Kalkanı [Rock Shield], Güvenlik Alan Perdesi, Kiremit Altı Örtüsü gibi 
inşaat sektöründe kullanılan ürünlerin yanı sıra hayvancılık sektörü, 
ayakkabı sektörü, halı ve ev mobilyaları sektörüne de yardımcı mal-
zemeler üreterek hizmetlerini sürdürmektedir.

Kamu ve özel sektördeki başarılı çözüm ortaklığı GEOPLAS’ın temel 
misyonunu oluşturmaktadır. Firmamız, üretim ve saha uygulamala-
rının yanı sıra üretimini yaptığı ürünlerin kullanımına ilişkin proje 

safhasından şantiyedeki uygulama safhasına kadar danışmanlık 
hizmeti de vermektedir.
GEOPLAS, gelişen teknolojiyle birlikte değişen gereksinimleri kar-
şılamak amacıyla 2007 yılında kurulan Ar-Ge birimi ile urun analiz 
laboratuvarı ve üniversitelerle yapılan ortak çalışmalarla geosen-
tetik sektöründe dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Yurt 
içinde DSİ, TCDD, TCK, belediyeler, madencilik ve enerji firmalarının 
birçok çevresel projelerinde geniş ürün yelpazesiyle çözüm ortağı 
olmaktadır.

GEOPLAS, 2012 yılında Uluslararası Geosentetikler seminerini 
Ankara’da düzenleyerek Amerika Geosentetikler derneği kurucu-
ları ve yöneticileri, Avrupa’dan bir çok kurum ve akademisyenin 
de katılımıyla Türkiye’deki kamu kurumları ve üniversiteleri de 
içine alan geniş kapsamlı bir semineri düzenleyerek sektörün 
gelişmesi ve büyümesi için Türkiye’de ilk olan bir organizasyonu 
gerçekleştirmiş ve bir çok yurtiçi projelerinin yanı sıra Doğu 
Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta doğu ülkelerine ihracat 
gerçekleştirmektedir. Yıllık cirosunun %25’ini ihracatla gerçekleş-
tiren firmamız ülke ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu 
yaşamaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra çevre bilincine de birinci 
derece önem veren firmamız "BAŞARI EN İYİ YOLDA YÜRÜMEK 
DEĞİL, YÜRÜDÜĞÜNÜZ YOLDA EN İYİ OLMAKTIR" ilkesiyle üretim 
ve hizmetlerine devam edecektir. Kendisini sürekli geliştiren ve çağa 
ayak uyduran yapısıyla GEOPLAS, sektöründe araştırma ve yenilikçi-
liğin öncü firması olmanın gururunu taşımaktadır.
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www.geosurvey.com.tr

Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:116/1 Eyüp/İstanbul
Tel: (212) 627 68 58  
E-posta: info@geosurvey.com.tr

Geomembran Bütünlük Testi Süpervizyon ve Kontrol

GEOSURVEY olarak maden işletmeleri ve endüstriyel tesislerin çevreyle 
barışık işler yapmasına katkı sağlıyoruz. Çevresel kirlenmeyi önleyecek 
teknolojileri, doğal yaşamın devamı ve kalitesinin sağlanması adına 
hizmete dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyor, 
çevreye atık karışmaması amacıyla yapılmış olan projelerinizin, son 
kontrol ve denetimlerini, uzman teknik personellerimiz, yüksek tek-
nolojili ekipmanlarımız ile yaparak sızdırmazlığını belgelendiriyoruz. 
Akılcı, hızlı ve ekonomik çözümleri sunarak, geosentetik ürünlerin 
projelerinize sağladığı performansı bir adım daha ileriye taşıyoruz.

American Society for Testing and Materials standartlarına 
cevap verecek şekilde, süpervizörlük hizmetlerimizde uluslararası 
akreditasyon ve kalibrasyona sahip sertifikalı uzman personel ve 
ekipmanlarımızla, projelerinizin her aşamasında kaliteden ödün 
vermeden işin teslimine kadar eksiksiz hizmet vermekteyiz.

Hizmetler:
Geosentetiklerle ilgili her türlü teknik konuda Süpervizörlük ve 
Ekspertizin yanı sıra, tamamlanmış olan geomembran katmanı 
üzerinde Liner Integrity test yöntemiyle sistemin bütünlüğünün 
kontrol edilmesi, Süpervizyon ve Kalite Kontrol Testlerinin 
yerinde gerçekleştirilmesi hizmetlerini vermekteyiz.

1- Liner Integrity Test:
Bu yöntem ASTM D7953 standardına göre, geomembran uygulaması 
tamamlanmış sahaların bütünlüğünü ve hasarsızlığını kontrol eder. 
Değişen yönetmeliklerle birlikte, kapsamı genişleyen sızdırmazlık sis-

temlerinin kalite kontrolünün sağlayarak, sistemdeki herhangi bir hasar, 
kusur veya hata varsa bunların tespitini kolay ve hızlı bir şekilde yapar.

2- Süpervizyon:
Sahanızda devam etmekte olan geosentetik uygulamalarını yüksek 
tecrübeli süpervizörlerimiz ile sahada sizin adınıza yönetiriz. 

3- Inspection:
Vakum Testi: Bu yöntem ASTM D5641 standardına göre, tamirat ve 
güçlendirme (yama) alanlarında yapılmaktadır.

Hava Basınç Testi: Bu yöntem ASTM D5820 standardına göre, bir 
hava kanalıyla ayrılan, birbirine paralel, çift dikişli füzyon kaynakla-
rının sürekliliğinin test edilmesinde kullanılmaktadır.

Kaynak Mukavemet (Tansiyometre) Testi: Bu yöntem ASTM 
D4437 standardına göre, tamamlanmış geomembran panel kay-
naklarının başarısının tespitine yöneliktir. 

4- Raporlama:
   • Kullanılmakta olan tüm ekipmanların kalibrasyon işlemleri.
   • Projeniz kapsamında tedariki yapılmış olan geosentetik mal-

zemelerin, üretici test raporlarının kontrolü ve laboratuvar 
testlerinin raporlanması.

   • Proje kapsamında devam eden teknik çalışmaların günlük 
kayıtları.

   • Kalite kontrol testlerin logları ve nihai sonuç raporu.
   • Liner Integrity testi sonrası sızdırmazlık kontrol sonuç raporu.

Faaliyet Alanlarımız
Heap Leach (Yığın Liçi) Cevher Stok Alanları, Maden Atıkları 
Depolama Sahaları, Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Depolama Sahaları, 
Çözelti Madenciliği Depolama Sahaları, Kül Depolama Sahaları, Katı 
(Evsel) Atık Depolama Sahaları, Tank Altı Uygulamaları, Su İletim 
Kanalları, Arıtma Tesisleri, Yapay Gölet ve Havuz Uygulamaları.
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Misyonumuz
Rekabetçi fiyatlarla JORC gereksinimlerini karşılayan profesyonel kalite 
güvenceli, yüksek verimli ve güvenli sondaj hizmeti sağlamak.

Stratejimiz
   • Avustralya’dan Türkiye’deki şirketlere deneyimli ve kalifiye son-

dörler sağlamak
   • Avustralya ve uluslararası standartları karşılamak üzere yerel 

çalışanları eğitmek
   • JORC Standartlarını karşılayacak kapasitede RC ve DD ekipmanları 

işletmek

Kuruluş
   • Mt Magnet Drilling Australia tarafından 2013 yılında 

kurulduk.
   • Nisan 2013’te, RC200 Avustralya’dan ve Hanjin D&B Carrier Güney 

Kore’den ithal edildi.
   • RC200 günde 200 metre sondaj kapasitene sahiptir. 

Büyüme Süreci
   • 2016 yılında artan talebe karşılık verebilmek için günde 300 

metre sondaj yapabilen RCD 300’ü filomuza kattık.
   • GMS25T Bullcarry Carrier’da aynı yıl filomuza katıldı.

Gaziantep, İslâhiye’deki Çalışmalarımız
   • 2016 yılında artan talebe karşılık verebilmek için günde 300 

metre sondaj yapabilen RCD 300’ü filomuza kattık.
   • GMS25T Bullcarry Carrier da aynı yıl filomuza katıldı. 

Erzincan, İliç Çöpler Altın Madeni’ndeki Çalışmalarımız
   • 3 yılda toplam 75.000 metre sondaj.
   • Ayrıca kuyu ölçümleri konusunda uzman olan kardeş firmamız MGM 

tarafından temin edilen Northseeker Gyro ile ölçüm hizmeti.

Balıkesir, Ayvalık Gömeç’teki Çalışmalarımız
   • RCD 300’ün ilk durağı olan Gömeç’te yaklaşık 6.000 metre sondajı 

başarıyla tamamladık.
   • Profesyonel sondaj ekibimiz en zorlu zemin koşullarında bile 

verimli şekilde çalışabilme yetisine sahiptir.
   • İlk Türk sondörümüzün eğitimini başarıyla tamamladık.

Hakkımızdaki Görüşler
“...örnekleme yaparak sanayideki standartlara ulaşmak veya üzerine 

çıkmak; örnekleri işlerken mümkün olduğu kadar en üst düzeyde koru-
mak; minimum atık...”CSA Uluslararası Denetçi, Türkiye 2013

“Birçok sezondur engebeli ve zor arazide 6 adet Mt Magnet Sondaj kulesi 
ile çalışılmıştır. Arama kampı oldukça büyük, zaman zaman 50 kişinin 
üzerinde çalışanı barındırmış bir kamptı. Mt Magnet Drilling olarak 
arama takımı ile tüm süre boyunca iş bitene kadar çalıştık...”
Renaissance Minerals Ltd., Avustralya 2013

“Mt Magnet Drilling 15.000 metrelik RC ve elmas sondaj programını pro-
fesyonelce, maliyet etkin ve güvenli bir biçimde tamamlamıştır. Yüksek 
üretim düzeyine veri güvenilirliği ve güvenliğinden ödün vermeden 
ulaşmıştır...” Aditya Birla Minerals, Avustralya 2011

www.globalmagnetsondaj.com

Büyükesat Mh. Mahatma Gandhi Cd.  No: 91/7 Çankaya - Ankara
Tel: +90 (542) 660 99 55 
E-posta: emre@globalmagnetsondaj.com

Global Magnet Sondaj San.ve Tic. AŞ

 Global Magnet 
Sondaj



Bilgi için: Emre Ünal

Büyükesat Mh. Mahatma Gandhi Cd. No: 91/7 Çankaya - Ankara

+90 542 660 99 55

emre@globalmagnetsondaj.com

www.globalmagnetsondaj.com
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Goldenberg Madencilik

Göktürk Merkez Mah. 1.Begonya Sok. Arcadium Life III St.2/108 
Eyüpsultan/İstanbul | Tel: +90 (212) 809 47 30 | Faks: +90 (212) 809 47 31
E-posta: info@goldenbergmaden.com

Goldenberg Madencilik Tic. AŞ

www.goldenbergmaden.com

GOLDENBERG
MADENCILIK TIC. A.S.

Goldenberg Madencilik Ticaret AŞ, polimetalik, demirdışı metalik, 
kıymetli metaller, kıymetli ve yarı kıymetli doğal taş ve mineraller, 
nadir metal içerikli maden ocaklarının işletilmesi ve cevherlerin zen-
ginleştirilmesi, yatırım ve ihracatı konusunda uzman bir kuruluştur.

Türkiye’de hali hazırda işletme ve arama ruhsatlı, boksit, bakır, 
çinko ve kurşun maden sahalarında uzman kadrosu ile Ar-Ge 
çalışmaları yürüten Goldenberg AŞ, uluslararası ofisleri ile ÇİN HALK 
CUMHURIYETİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KOLOMBİYA, DUBAİ, 
HONG KONG, İSPANYA, ALMANYA, POLONYA, İSRAİL’de faaliyet göste-
ren son kullanıcı tesislere ihracat yapmaktadır. 

2019 yılı itibarıyla özellikle boksit üretimi, yatırımı ve ihracatı ile 
Hatay bölgesinde önemli bir üretici olan Goldenberg AŞ, 2023 
Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş yıl dönümünde, 4.000.000 ton 
boksit üretimi ve ihracatı hedefindedir.

Goldenberg AŞ, yurtiçi üretim faaliyet-
leri ile birlikte Latin Amerika, Orta Asya, 
Afrika ve Eski Yugoslavya ülkelerinde, 
yeni maden sahaları geliştirme, yatırım 
ve işletme faaliyetleri yürütmektedir. 

Goldenberg AŞ, madencilik faaliyet-
lerinden elde ettiği tecrübeyle, orta 
ve uzun vadede, maden sahalarında 
üretimini yaptığı cevherleri daha 
katma değerli hale getirip, nihai ürün 
haline getirmek üzere “Üniversite ve 

Sanayi” işbirliği ile çalışmalar yürütmektedir. Yüksek teknoloji 
ve know how gerektiren yatırımlar için ise Goldenberg Ar-Ge 
bölümü, yurtiçi ve yurtdışı teknik çalışmalarını yoğun olarak 
sürdürmektedir. 



ALUMINA GRADE  

CEMENT  GRADE

METALLURGICAL  GRADE

BULK 

BAUXITE  IS  OUR 

JOB !

info@goldenbergmaden.com

member of Bros Holding Inc.

30.000 WMT BULK BAUXITE  LOADING



92 92
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri Golder Associates Türkiye

www.golder.com

Hollanda Cad. 691. Sok. Vadi Sit. No: 4 Yıldız, 06550 Ankara
Tel: +90 (312) 441 00 31 | Faks: +90 (312) 441 07 14
E-posta: infotr@golder.com

Golder Associates Ltd. Şti.

Golder Associates; doğal kaynaklar ve mühendislik projelerine yöne-
lik çevre hizmetleri, jeoteknik hizmetler ve yerbilimleri çalışmaları 
konularında uzmanlaşmış, sahibi ve hissedarları kendi çalışanları 
olan, uluslararası bir danışmanlık şirketidir. Golder Associates 1960 
yılında Kanada’da kurulduğu günden bu yana, Afrika, Asya, 
Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da 30’dan 
fazla ülkede bulunan yaklaşık 165 ofisi ve bu ofislerde görev yapan 
6,500’ün üzerinde çalışanının katkıları ile müşterilerine hizmet ver-
mektedir. Büyüme trendimiz ve hizmet çeşitliliğimiz, sürekli değişim 
halinde olan bu küresel ortamda faaliyet gösteren müşterilerimizin 
talepleri ile uyum sergilemektedir. 
Golder Associates Türkiye, 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur 
ve özellikle madencilik, enerji, üretim ve ulaştırma sektörlerinde 
Türkiye ve çevre ülkelerde hizmet vermektedir. Ana uzmanlık alanları 
arasında; Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları, Çevresel 
Veri Toplama çalışmaları, hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar, 
su temini çalışmaları, yeraltı suyu modellemesi, maden jeolojisi, 
uluslararası standartlara uygun (JORC / NI 43-101) kaynak ve rezerv 
tahmini, asit kaya drenajı çalışmaları, jeoteknik değerlendirmeler, 
yığın liç ve atık depolama tesis tasarımları, maden planlaması ve 
fizibilite çalışmaları yer almaktadır. Dinamik ve deneyimli kadro-
suyla sektörün önde gelen firmaları için Türkiye, Afrika, Orta Doğu, 
Orta Asya ve Balkanlar’da çok sayıda projeyi başarıyla gerçekleştiren 
Golder Associates Türkiye, uluslararası finans kuruluşları destekli 
birçok projede de yer almış ve almaya devam etmektedir. 
Golder Associates Türkiye, uluslararası deneyimlerini kullanmakta 
ve müşterilerine madencilik faaliyetlerinin her alan ve aşamasında 
hizmet verebilmektedir. Golder Associates uluslararası deneyimle-
rine dayanarak müşterilerinin sorun ve ihtiyaçlarına ekonomik ve 
inovatif çözümler sunmakta ve projelerinde özellikle Türkiye’yi ve 
Türk madencilik sektörünü tanıyan ve dünya çapında deneyimi olan 
uzmanlar ile çalışılmaktadır.
Golder Associates Türkiye, yığın liçi ve atık depolama tesisi tasarımı 
çalışmaları kapsamında Türkiye’de birçok büyük ölçekli projenin 
fizibilite ve detay tasarımlarını gerçekleştirmiştir. 2015 yılından 

başlayarak Tükiye’nin önde gelen projelerinde yığın liçi ve atık 
depolama tesisi inşaatlarında kalite güvence, kalite kontrol ve inşaat 
yönetimi desteği hizmetlerini uluslararası standartlarda başarı ile 
yürütmektedir. Hidrolojik ve hidrojeolojik çalışmalar kapsamında su 
temini, su yönetimi, su kalitesi örneklemeleri ve değerlendirmeleri, 
sahaların yeraltı suyu özelliklerinin belirlenmesi gibi birçok farklı 
çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen 
veriler kullanılarak sahaların üç boyutlu yeraltısuyu sayısal modelleri 
hazırlanarak tesislerden kaynaklanabilecek potansiyel etkiler ve bu 
etkilerin önüne geçilebilmesi için gerekli önlemler belirlenebilmek-
tedir. Bu hizmetlere ek olarak dünyada ve ülkemizde önemi her 
geçen gün artarak anlaşılan asit kaya drenajı çalışmaları ve çevresel 
etkileri önleyici işletme önlemlerinin belirlenmesi çalışmaları sunul-
maktadır. Çevresel etki değerlendirme çalışmalarına ilave olarak 
ocaklara gelecek su miktarları, susuzlaştırma ve şev tasarımları 
gerçekleştirilmektedir. JORC ve NI 43-101 standartlarında kaynak, 
rezerv tahmini ve fizibilite çalışmaları kapsamında Golder Associates 
bünyesinde bulunan farklı cevher tipleri üzerine uzmanlaşmış ve 
uluslararası standartlara uygun teknik raporlar için imza yetkileri 
olan uzmanlar (Qualified Person - QP) ile çalışılmakta ve projeler 
uluslararası proje finansmanına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
Kıymetli metal madenciliğine ilave olarak kömür madenciliğinde de; 
jeoloji, kaya mekaniği, açık ocak ve yeraltı işletme tasarımları ve fizi-
bilite konularında da geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir. 
Golder Associates Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği’nin bir üyesidir ve sürdürülebilir kalkınmanın, projelerin 
ve faaliyetlerin bir parçası haline getirilmesi bilinci ile hareket 
etmektedir. “Dünya’nın gelişimi için mühendislik hizmetleri sunmak 
ve Dünya’nın doğal dengesini ve bütünlüğünü korumak” misyonu, 
“Mükemmele ulaşmak, çözümler üretmek ve fark yaratmak” vizyonu 
ile kurulan Golder Associates, projelerini uluslararası standartlara 
göre hazırlayarak Türkiye’deki madencilik sektörü için en ileri teknik 
çözümler üretilmesi, sorunlara inovatif yaklaşımlar getirilmesi ve 
çevreye olan duyarlılığın artması yönünde önemli adımlar atmaya 
devam etmektedir.

EKSİKSİZ ÇÖZÜMLER İÇİN GOLDER’A DANIŞIN
Açık Ocak & Yeraltı Madenciliği, Maden Jeolojisi, Jeoteknik Mühendisliği, Zemin & Kaya Mekaniği, Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme, Çevresel Durum Değerlendirme, Çevresel Veri Toplama Çalışmaları, Hava Kalitesi ve Gürültü, Jeokimya ve Asit Kaya
Drenajı, Hidroloji ve Hidrojeoloji, Maden Su Yönetimi, Maden Atık Yönetimi, Maden Kapama Planları, Kaynak ve Rezerv Tahmini, Risk
Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uzaktan Algılama Uygulamaları, Sürdürülebilir Çözümler, Fizibilite Çalışmaları

Arama       Ön-Fizibilite Fizibilite      Tasarım      İnşaat       İşletme       Kapama      Kapama Sonrası / İzleme

MADEN YAŞAM DÖNGÜSÜ



MÜKEMMELE ULAŞMAK, ÇÖZÜM ÜRETMEK, FARK YARATMAK…
EKSİKSİZ ÇÖZÜMLER İÇİN GOLDER’A DANIŞIN
Golder Associates kurulduğu 1960 yılından bu yana sahibi ve hissedarları kendi çalışanları olan yapısı,
çalışma kültürü ve ortamıyla çalışanlarına mesleki gelişim fırsatları ve mükemmelliğe ulaşma özgürlüğü
sunmaktadır. Bu özellikleri ile alanlarındaki en iyi uzmanları bünyesine çeken Golder Associates, uzmanlık ve
hizmet alanlarını geliştirmeye devam ederken; Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da
30’dan fazla ülkede bulunan yaklaşık 165 ofisindeki 6500’den fazla çalışanıyla istikrarlı büyümeyi
yakalayarak, müşterilerine eksiksiz çözümler sunmaktadır.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
Çevresel Durum Değerlendirmesi
Çevresel Veri Toplama Çalışmaları
Hava Kalitesi, Gürültü ve Vibrasyon
Jeokimyasal Karakterizasyon/AKD
Hidroloji ve Hidrojeoloji
Maden Su Yönetimi ve Su Balansı
Maden Atık Yönetimi
Maden Kapama Planları
Fizibilite Çalışmaları

Yığın Liç ve Atık Barajı Tasarımları
Kaynak ve Rezerv Tahmini

Maden Jeolojisi 
Jeoteknik Mühendisliği

Zemin ve Kaya Mekaniği
Açık Ocak ve Yeraltı Madenciliği
Uzaktan Algılama Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Değerlendirmesi

Sürdürülebilir Çözümler

Hollanda Cad.  691. Sok.  Vadi Sit.  No. 4  | 06550 | Yıldız - Çankaya |  Ankara     
T: +90 312 441 0031  F: +90 312 441 0714  E: infotr@golder.com W: www.golder.com

GOLDER ASSOCIATES |  TÜRKİYE
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www.grindballs.com

Dilovası O.S.B. 2. Kısım D 2029 Sokak No:1 Dilovası / Kocaeli 
Tel: +90 (262) 502 11 11 | Faks: +90 (262) 502 11 12
E-posta: info@grindballs.com

Grindballs Bilya Çelik San. ve Tic. AŞ

Grindballs Çelik Bilya San. ve Tic. AŞ, Türkiye’de ve dünyada vasıflı 
çelik çubuk üretimi ve satış & dağıtımı konusunda sektörün lider 
firmalarını bünyesinde bulunduran Faydasıçok Holding'e bağlı şir-
ketler arasında bulunmaktadır. Madencilik endüstrisinde geniş bir 
deneyime sahip olan, Grindballs altın, gümüş, bakır, çinko, alümin-
yum, kurşun, demir, krom, çimento ve gazbeton gibi minerallerin 
öğütülmesi için yaygın olarak kullanılan yüksek kaliteli çelik bilyaları 
ve çubukları geliştirir ve üretir.
Grindballs ürünleri tüm dünyada üstün sertliği ve dayanıklılığı ile 
tanınmaktadır.

Grindballs, bir yandan yüksek üretim kapasitesi ile çalışırken diğer 
yandan ileri üretim teknolojileri kullanmaktadır. Tam otomatik 
üretim hatlarında, sürdürülebilir yüksek kalitede üretilen "Ballex" 
markalı öğütücü bilya ve "Barex" markalı çubuklar, yüksek dona-
nımlı çalışanlarımız ile müşterilerimize sunulmaktadır. 

16 mm - 140 mm arasında, müşteri şartnamelerine uygun, farklı 
çelik kalitelerinde üretilebilen Ballex markalı öğütücü çelik bilyalar, 
homojen bir mikroyapıya ve gelişmiş mekanik özelliklere sahiptir. 
Bu ürünlerin bilinen verimliliğinin temelinde, yüksek dayanıklılık 
ve aşınma direnci, geliştirilmiş sertlik, yüksek darbe dayanıklılığı ve 
düşük kırılma oranı bulunmaktadır. Bu sebepler ile Ballex ürünleri 
uzun ömürlüdür. 

Tamamen otomatik üretim hatlarında 50 mm – 120 mm arasında 
üretilen Barex öğütücü çelik çubuklar, homojen dağılım ve sıkı tane 
yapısına sahiptir.  Barex markalı ürünlerin ham maddesi olan vasıflı 
çelik çubukların üretiminde, basınçlı yüzey temizleme, yürüyen 
tabanlı fırınlar, kontrollü ve homojen ısı uygulama ve yönetim sis-
temleri kullanılmaktadır. Tam otomatik hatlarda haddelenmiş ham 
maddeler yüksek redüksiyon oranı, kusursuz mikroyapı ve homojen-
lik özellikleri sayesinde uzun ömürlüdür.

Grindballs ürünlerinin ham maddesi, Faydasıçok Holding şirketi 
olan ve IATF 16949 sertifikasına sahip HASÇELİK sıcak haddelenmiş 

vasıflı çelik çubuk üre-
tim tesisinden temin 
edilmektedir. Grindballs, 
TS EN 10060, TS EN 
10083-2 ve ASTM-E18-15 
standartlarına ve düzenle-
melerine uygun ürünlerle 
müşteri isteklerini tam 
olarak karşılamaktadır.

Grindballs, müşteri ve 
güven odaklı yaklaşımını 
sürdürerek tüm dünyada 
madencilik sektöründe 
en tercih edilen öğütücü 
bilya ve çubuk üreticileri 
arasında yer almak için 
çalışmalarına devam 
etmektedir.
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Mineral Resource Estimation
Resource Reporting Intelligence
Competent Person Reports
Laboratory Audits
Training and Courses
Sampling
QA/QC Analysis

0536 212 93 08

gskgeolgyconsulting@gmail.com

www.gskgeologyconsulting.com

Tel: +90 (0536) 212 93 08 
E-posta: gskgeolgyconsulting@gmail.com

gsk Jeolojik Jeofizik Maden Araştırma. Lab. Dan. Hiz.

gsk Jeoloji Danışmanlığı
www.gskgeologyconsulting.com

gsk Jeolojik Danışmanlık uluslararası standartlarda sertifikalı 
danışmanlık sunmakta ve bünyesindeki uzman danışmanlarla (QP 
ve/ veya CPG) madencilik ve maden arama konularında küresel 
standartlara uygun çözümler sunmaktadır.
Kaynak Kestirimi
gsk’nın kaynak kestirimi ile sunduğu veri optimizasyon hizmetleri, 
son derece yüksek doğruluk oranı ile öngörülerde bulunmaya imkân 
vermektedir. Karot analizlerini tekrar gerçekleştirmek, jeolojik 
modelleri yeniden yorumlamak ve yeni bir kaynak kestirim çalışması 
gerçekleştirmek, kaynak artışlarının daha yüksek doğruluk oranı ile 
tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gsk kaynak 
kestirim şirketlerine danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır. 
Laboratuvar Denetimleri ve QA/QC Analizleri
Madenlerde yaşanan verimlilik problemleri, kaynakları tahminleri-
nin doğruluğunu ve değirmenin beslenmesi safhasında verimliliği 
etkilemektedir. Bu noktada gsk sunduğu kalite güvencesi, dokü-

mantasyon, test süreci, numune alma ve hazırlama, analitik 
kimyada ve kalite kontrolü gibi hizmetlerle çözüm sunmaktadır.
Eğitim ve Kurslar 
gsk, madencilik ve maden arama endüstrisine eğitim ve profes-
yonel gelişim hizmetleri sunmaktadır. gsk tarafından sunulan ve 
müşterinin ihtiyacına ve talebine göre özelleştirilebilen eğitimler şu 
başlıklar altında toplanmaktadır; Örnekleme, QA/QC, Jeoloji.
Arama Hizmetleri
Uzman kadrosu ile gsk, saha araştırmaları arama sondajları tasarımı 
ve maliyet hesabı, risk değerlendirme ve denetleme, jeofizik ölçüm, 
kayıt ve yorumlama, karot analizi, bölgesel mineral ve CBS derleme-
sini içeren jeolojik CBS projelerinin hazırlanması konularında hizmet 
vermektedir. Şirket bünyesinde bulunan QP’ler ile maden kaynak-
larının değerlendirmesi, maden varlıklarının jeolojik durum tespiti, 
jeokimyasal haritalama, taşınabilir XRF denetimlerini ve yönetimini 
üstlenmektedir.
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Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi No:50/A-B 06550 Çankaya/ANKARA  
Tel: +90 (312) 447 26 46 | Faks: +90 (312) 495 15 45
E-posta: info@hidrogrup.com.tr

Hidro Grup Su Yapılari Denetim ve Müh. Hiz. Ltd. Şti.

Endüstri, enerji ve maden işletmelerinin, belediyelerin 
üretimden ve/veya tüketimden kaynaklı atıklarının 
çevreye zarar vermeden, düzenli depolanmasının sağ-
lanabilmesi için inşa edilecek maden atıklarının düzenli 
depolama tesislerinin, 

Yığın liçi tesislerinin ve ünitelerinin, asit üretme potan-
siyeli taşıyan ve/veya maden işlerinden ortaya çıkan 
pasaların depolama alanlarının, sızıntı suyu havuzları, 
yer seçimi, projelendirilmesi, inşaatında kullanılacak 
sentetik ve doğal yapı malzemelerinin değerlendiril-
mesinde, seçilmesinde, inşaat işlerinin her aşamasında 
tüm yerinde ve laboratuvar testlerinin takibi ve değerlendirilmesi, 
uygunluğunun belirlenmesi,

Baraj, gölet, tünel, sulama ve iletim yapıları, YAS tesisleri vb. su 
yapılarının yer seçimi, planlama çalışmaları, Avan, kati, uygulama 
projelerinin tasarlanması, proje raporlarının ve teknik şartnamele-
rinin hazırlanması,

Hidrojeoloji, hidroloji, deprem tehlike analizleri, jeolojik, jeoteknik, 
doğal yapı gereçleri etütlerinin yapılması ve raporlarının hazırlan-
masında, YAS akım modellemesi, kirlilik taşınım modellemesi ve 
değerlendirilmesinde, 

Gövde ve sedde dolgularında, cevher, pasa ve EOK yığın dolgularda, 
şev-palye sistemleri kazılarında, inşaat esnasında, inşaat tamamlan-
dığında ve işletme sürecinde, stabilite analizlerinin ve deformasyon 
analizlerinin yapılmasında 

Jeosentetik malzemelerin ve inşaatlarda kullanılacak doğal yapı mal-
zemelerinin projelerde değerlendirilmesinde kalite kontrol testlerinin 

şartnamelere ve standartlara uygun olarak planlanması, akredite 
laboratuvarlarda yapılmasının sağlanması ve elde edilen tanımlama, 
fiziksel, kimyasal ve mukavemet parametre değerlerinin projesinde 
istenilen değerler ile uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,

Ölçüm sistemlerinin projelendirilmesi, temin edilmesi, pro-
jesine uygun olarak yerleştirilmesi, ölçümlerin alınması ve 
değerlendirilmesi,  

Çevre su kaynaklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, işlet-
melerin ihtiyaç suyunun iletimi ve depolanması, işletmenin su 
yönetiminin ve su dengesinin hazırlanması, çevre suyunun drenaj-
ları, proje alanından uzaklaştırılmasında, taşkın koruma yapıların 
emniyet ve ekonomi temel alınarak çevre ile uyumlu yapıların plan-
lanması inşa edilmesinde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ ve diğer ilgili kurum ve kuru-
luşların mevzuatları çerçevesinde projelerin değerlendirilmesi, 
inşaatlarının yapılması aşamalarında danışmanlık, kontrollük ve 
denetim hizmetlerinin verilmesinde, raporlarının hazırlanmasında 

ve idarelere sunulmasında 
projelerinizin emniyet ve 
ekonomisini ön planlara 
çıkararak, iş güvenliği ve 
sağlığını kurallarına ve mev-
zuatlarına tam uyum, gizlilik 
kurallarınıza tam riayet anla-
yışımızla projelerinizde 
çözüm ortağınız olarak yanı-
nızda ve birlikte çalışmak 
temel hedefimizdir.

www.hidrogrup.com.tr

www.hidrogrup.com.tr

Su Yapıları; Etüt, Planlama, Proje, Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Atık Düzenli Depolama Tesisleri (Tehlikeli, Tehlikesiz, İnert Atıkların) Etüt, Planlama, Proje,
Danışmanlık, Denetim Hizmetleri

Hidroloji, Hidrojeoloji, Jeoloji-Jeoteknik ve Yapı Gereçleri Etüt Raporları ve Deprem Tehlike Analizleri

Gövde, Dolgu, Şev Stabilite Analizleri

Yeraltı suyu ve Kirlilik Taşınım Modellemeleri

Drenaj Sistemleri, Susuzlaştırma, Depolama, İsale Hatları

Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Geosentetik Kaplama Malzemeleri, Ürün Değerlendirimeleri ve Uygulama Aşaması

HİDROGRUP SU YAPILARI DENETİM ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Hilal Mah. Aleksander Dubçek Cad. No: 50/A-B 06550 Çankaya/ANKARA

T: 0312 447 26 46 - F: 0312 495 15 45 - info@hidrogrup.com.tr



www.hidrogrup.com.tr

Su Yapıları; Etüt, Planlama, Proje, Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Atık Düzenli Depolama Tesisleri (Tehlikeli, Tehlikesiz, İnert Atıkların) Etüt, Planlama, Proje,
Danışmanlık, Denetim Hizmetleri

Hidroloji, Hidrojeoloji, Jeoloji-Jeoteknik ve Yapı Gereçleri Etüt Raporları ve Deprem Tehlike Analizleri

Gövde, Dolgu, Şev Stabilite Analizleri

Yeraltı suyu ve Kirlilik Taşınım Modellemeleri

Drenaj Sistemleri, Susuzlaştırma, Depolama, İsale Hatları

Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Geosentetik Kaplama Malzemeleri, Ürün Değerlendirimeleri ve Uygulama Aşaması

HİDROGRUP SU YAPILARI DENETİM ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Hilal Mah. Aleksander Dubçek Cad. No: 50/A-B 06550 Çankaya/ANKARA

T: 0312 447 26 46 - F: 0312 495 15 45 - info@hidrogrup.com.tr
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Mimar Sinan Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Manolya Sok. No:2/5 Yarımca 41740 
Körfez Kocaeli | Tel: +90 (262) 528 50 39- 89 64 | Faks: +90 (262) 528 64 31  
E-posta: info@incolab.org

Incolab Uluslararası Gözetme Servisleri AŞ

Incolab
www.incolab.org

Hakkımızda...
1995 yılında kurulan firmamız, 2005 yılında TS EN ISO/IEC 
17020 standardından akredite edilmiştir. Uluslararası Gözetme 
Hizmetlerini bilimsel platformlarda güncel dünya standartlarını 
uygulayarak sunabilen yegane firmayız. Bilgi, tecrübe ve beceri biri-
kimini müşterisine en etkin şekilde aktarabilme özelliği ile ülkemiz 
ithalat ve ihracat dünyasının son 24 yılına damgasını vurmuş bir 
firma olmaktan gurur duymaktayız. Uluslararası Güvenilirlik kazan-
mış markamızı kalifiye personel ve akredite laboratuvarlarımızla 
daha üst seviyelere çıkarabilmek için yenilikçi yaklaşımlarımızla 
hizmetinizdeyiz.

Gözetme Hizmetlerimiz 
   • Draft survey 
   • Gemi ambar temizlik kontrolü
   • Gemi ambar sızdırmazlık kontrolü

   • Tartı kontrolü
   • Puantaj
   • Yükleme boşaltma nezareti
   • İstifleme kontrolü
   • Saha stok ölçümleri (ISO 171123-8GNSS, Multikopter Yöntemi)
   • Sevkiyat öncesi kontrolleri
   • Numune alımı, hazırlama, dağıtım ve şahit numune saklama
   • Kalite sınıflandırma 
   • Kira giriş çıkış yakıt ölçümleri
   • Konteyner CSC kontrolleri 
   • Ambalaj markalama paketleme kontrolleri
   • Kübaj ölçümleri
   • Vinç kapasite ölçümleri
   • Boş kapasite - hacim ölçümleri
   • Mekatronik kontroller
   • Radyasyon ölçümleri
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IzanLab
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:20 V-Blok No:3 Yenimahalle / ANKARA  
Tel: +90 (312) 387 00 79 | Faks: +90 (312) 387 00 46  
E-posta: info@izanlab.com

İzanlab Laboratuvarları AŞ 

İzanlab
www.izanlab.com

Laboratuvarımız, konusunda uzman kadrosuyla en son teknolojik 
ekipman ve enstrümantal cihazlar ile çimento, çimento hammad-
deleri, çimento katkı ve yardımcı maddeleri ile katı yakıtta kömür 
ve kok analizleri ve maden analizleri alanında hizmet vermektedir. 

Ankara merkezli 6 katlı laboratuvarımızda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı “Sera Gazlarının Emisyonunun Kontrolü ve Takibi 
Yönetmeliği” çerçevesinde her türlü girdi ürün katı yakıt ve ham-
maddelerde, ara ürünlerde, çıktı ürünlerde; Toplam Karbon (TC), 
Toplam İnorganik Karbon (TIC) ve Toplam Organik Karbon (TOC) 
analizlerinde de çalışmalar yapmaktadır.

Laboratuvarımız;
04.07.2017 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı tüm gereklilik-
lerini sağlayarak TÜRKAK tarafından AKREDİTE edilmiş ve AB-1189-T 
akreditasyon markası ile akredite rapor üretmektedir.

21.06.2018 tarihinde ise T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE 
YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından “ÇEVRE ANALİZLERİ 
YETERLİLİK BELGESİ“ni almıştır.

Sektörde çözüm ortağınız olarak; sizlere daha iyi hizmet sunabilmek 
amacıyla konusunda uzman kadromuzla, en son teknolojik cihazlar 
ile birlikte sektörün ihtiyacı olan yeni alanlar içinde çalışmalarımıza 
yön vermekteyiz.
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www.ketmak.com.tr

İstanbul Mermerciler San. Sit. Yapı Koop. 32 Sokak No:1Köseler Köyü/Dilovası/
Kocaeli/TÜRKİYE | Tel: +90 (262) 728 13 75 | Faks: +90 (262) 728 13 78
E-posta: ketmak@ketmak.com

KETMAK Makine ve Tesis İmalat San. Tic. AŞ

Krom, manyezit, mermer, 
granit, seramik, agrega, 
kum, kömür, feldspat ve 
diğer maden tesislerinin 
atık sularının arıtılması ve 
maden zenginleştirilmesi ile 
ilgili çalışmalarda kullanılan 
makine ve ekipmanların 
imalatı konusunda faaliyet 
gösteren KETMAK Makine ve 
Tesis İmalat San. Tic. AŞ, 1997 
yılında Mühendis Levent 
Ketenci tarafından kurul-
muştur. Son yıllarda gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm 
ve biyolojik arıtma projeleri konusunda da çalışmalar yapan şirket 
özellikle maden sektöründeki çalışma alanlarında öncü bir kuruluş 
haline gelmiştir. Kuruluşundan itibaren başta mermer sektörü 
olmak üzere maden ve endüstriyel arıtma sistemleri alanında 
yurt içi ve yurt dışında yaklaşık olarak 1200’ün üzerinde projeye 
imza atmış olan Ketmak, yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak için doğaya dost sistemler geliştirmektedir. Bugün, dün-
yanın 30 farklı ülkesinde Ketmak’ın kurmuş olduğu tesisleri görmek 
mümkündür.

Ketmak’ın dizaynını ve üretimini yapmış olduğu başlıca ürünler 
şöyledir:
   • Filtrepresler (630*630; 800*800; 1000*1000; 1500*1500, 

2000*2000)
   • Tikiner Sistemleri
   • Tikiner Redüktörleri
   • Sedimantasyon Tankları

   • Temiz Su Tankları
   • Çift Kademe Turbo Çamur Pompası
   • Tek Kademe Turbo Çamur Pompası
   • Hidrolik Çamur Pompası
   • Çift Devirli Santrifüj Çamur Pompası
   • Tek Devirli Santrifüj Çamur Pompası 
   • Flokülant Dozlama Üniteleri
   • Dalgıç Pompalar (40 Hp; 50 Hp; 75 Hp)
   • Pan Filtre
   • Kompakt Tesisler
   • Biyolojik Arıtma Tesisleri
   • Maden Yaşam Odaları

Ketmak’ın arıtma sistemlerini kurduğu tesislere lojistik destek sağ-
lamak amacıyla Ketmak Grup Şirketleri çatısı altında 2011 yılında 
KETPOL Arıtma Kimyasalları Paz. San. Tic. AŞ kurulmuştur. Ketpol, 
arıtma sistemlerinde önemli bir yere sahip olan arıtma kimyasalları 
ve filtre bezleri konusunda hizmet vermektedir.
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www.labris.com.tr

İncek Yolu - Taşpınar Mahallesi 2855.Cadde No: 68 İncek - Ankara
Tel: +90 (312) 499 32 55 | Faks: +90 (312) 499 33 35
E-posta: info@labris.com.tr

Labris Madencilik ve San. Ltd. Şti.

Labris, çeyrek asırdır dünyanın birçok ülke-
sinden sektöründe lider makine ve ekipman 
tedarikçilerinin Türkiye’de ve çevre ülkelerdeki 
temsilciliğini ve distribütörlüğünü yürütmekte-
dir. Günümüzde geniş ürün gamı ile Türkiye’de 
ilk ve tek firma olan Labris; tecrübeli, yeni-
likçi yönetimi ve kaliteli uzman kadrosuyla 
madencilik ve ağır sanayi makine ve ekipman 
pazarında öncü ve saygın bir yere sahiptir.

Labris; konveyör bant sistemleri ve aksesuarları, 
cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, 
yer altı madenciliği ve tünelcilik ile ilgili A’dan 
Z’ye bütün ihtiyaçlar için akla ilk gelen adresler-
den olmayı uzun yıllardır başarmıştır.

Temel felsefemiz her zaman; müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve sorun-
larını yerinde tespit ederek, bunlara yönelik en kısa sürede, doğru, 
kaliteli, güvenilir ve ekonomik çözümler sunmak ve satış sonrası 
desteğini en iyi şekilde sağlayarak sorunların çözülmesinde, müşteri 
memnuniyeti prensibi ile hizmet vermek olmuştur. 

Hedefimiz; genç, dinamik ve gelişen ekibimizle, yakın geçmişte gös-
termiş olduğumuz hızlı büyümenin ve baştan beri sahip olduğumuz 
değerlerin üzerine yenilerini katarak; kalite, güvenilirlik ve dürüstlük 
çerçevesinde verilen hizmetin daima en iyisini mümkün kılmaktır.

Çeyrek asırdır akıllara kazındığı gibi; BİZ SÖZ VERMEYİZ, İSPATLARIZ...

Malzeme Transfer Departmanı
   • Hafif, Orta ve Ağır Hizmeti Tipi Tüm Bantlar için Konveyör Bant 

Ekleme sistemleri 
   • Konveyör Bant Sıyırıcıları, Merkezleyicileri ve Diğer Aksesuarları

   • Kauçuk ve Seramik Tambur Kaplama 
   • Konveyör Bant Tedariği
   • Silo, Şut ve Bunker Dizaynı ve Kaplama Sistemleri
   • Özel Konveyör Sistemleri Dizayn ve Tedariği
   • Sıcak ve Soğuk Vulkanizasyon Hizmetleri

Cevher Hazırlama Departmanı 
   • Kırma, Eleme, Sınıflandırma Ekipmanları
   • Öğütme ve Ultra İnce Öğütme Sistemleri
   • Flotasyon, Gravite ve diğer Zenginleştirme Ekipmanları
   • Temel ve Değerli Metaller için Hidrometallürjik Proses 

Ekipmanları
   • Susuzlandırma çözümleri – Tikiner, Filter Pres, Belt Pres, vs.
   • Sülfirik Asit Tesis Ekipmanları
   • Kurutma ve Kalsinasyon Fırınları
   • Mühendislik ve Anahtar Teslim Tesisler

Yeraltı ve Tünel Departmanı
   • Alev Sızdırmaz Elektrik Ekipmanları
   • Havalandırma Sistemleri Dizayn ve Tedarik; Fan, Vantüp
   • Baş Lambaları ve Ferdi Oksijen Kurtarma Maskeleri
   • Gaz ölçüm, Personel ve Ekipman Takip Sistemleri
   • Çelik, Hidrolik ve Mekanize Tahkimat Sistemleri
   • Kömür Madenciliği Mekanize Hazırlık ve Üretim Ekipmanları
   • Yeraltı Taşıma Sistemleri; Monoray, Kulikar, Shunting Troley
   • Yeraltı Metal Madenciliği Hazırlık ve Üretim Ekipmanları; Kamyon, 

kepçe, delici, vs. 
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www.lapiskimya.com

Esentepe Mh. Cevizli D100 Güney Yan Yol Cd. Lapis Han No: 25 K: 6 Ofis No : 153 
34870 KARTAL-İSTANBUL | Tel: +90 (216) 599 01 20 | Faks: +90 (216) 599 01 30  
E-posta: info@lapiskimya.com

Lapis Kimya San. Tic. ve Ltd. Şti

Lapis Kimya; alanında deneyimli profesyonellerden oluşan, genç 
ve dinamik bir topluluktur. İlk etapta işletmelerin su şartlandırma, 
mühendislik ve işletme yardımcı kimyasalları ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere kurulan şirketimiz; oldukça kısa sürede yatırımlarını arttırarak, 
çinko ve bakır sülfat üretimini de bünyesine katmıştır. Sektörde 15 
yıllık deneyimi arkasına alan şirketimiz, yaptığı yatırımlarla düzenli 
olarak büyümekte ve üretim alanında da ülke ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman odağı-
mızda tutarak ve doğru sorular sorarak, işletmelerin ihtiyaçlarını 
belirliyor ve sürdürülebilir, akılcı, ekonomik çözümler sunuyoruz. 
Yatırımlarımızı sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek her 
geçen gün daha da büyüyoruz.
Değerlerimiz
Lapis Kimya olarak iş anlayışımız, insana ve doğaya saygıya dayanır. 
Müşterilerimizin uzun vadede kazançlı çıkacağı, sürdürülebilir ve 
akılcı çözümlerle uzun süreli, güvenilir ortaklıklar kurmak önceli-
ğimizdir. Dünyadaki yenilikleri ve teknolojileri takip ederek sürekli 
gelişim sağlamaya inanırız. Müşterilerimizin ihtiyaçları, gelişim 
anlayışımızın odak noktasıdır.
Misyonumuz
Lapis Kimya olarak misyonumuz; müşterilerimize doğa dostu, kaliteli 
ve yenilikçi çözümler sunarak çevre bilinci yüksek, akılcı, ekonomik 
ve sürdürülebilir projeler geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Vizyonumuz
Daima akılcı, ekonomik ve çevreci çözümler ile sektöründe öncü bir 
firma olmayı hedefleyen Lapis Kimya olarak amacımız, müşterileri-
mizin ilk tercih ettiği çözüm ortağı olmaktır.
Maden Kimyasalları
İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” 
sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve 
refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktörlerden biri 
olmuştur. İlk çağlardan günümüze, madenin ocaktan çıkarılıp satışa 
sunulmasına kadar geçen süreçte kimyasal maddelerin geniş olarak 

kullanılması söz konusudur. Çeşitli aşamalarda kullanılan kimyasal-
ların hepsi prosesleri için çok önemli olsa da; özellikle flotasyon veya 
liç gibi zenginleştirilme işlemlerinde kimyasalların kullanımı çok 
daha fazla önem taşımaktadır.
Lapis Kimya olarak; kritik öneme sahip olan madenlerimizin daha 
verimli elde edilmesi için akilci ve ekonomik ürünlerimizle sektöre 
hizmet etmekteyiz.
Aktivatörler ve Depresanlar

   • Bakır Sülfat Pentahidrat
   • Çinko Sülfat Heptahidrat
   • Kurşun Nitrat
   • Sitrit Asit Monohidrat
   • Sodyum Metabisülfit

Ksantatlar
   • Potasyum Amil Ksantat (PAX)
   • Potasyum Etil Ksantat (PEX)
   • Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX)
   • Sodyum Etil Ksantat (SEX)

PH Düzenleyiciler
   • Sülfamik Asit
   • Soda Külü
   • Oksalik Asit
   • Sülfürik Asit

Yüzdürücüler
   • Metil İzobütil Karbinol (MIBC)
   • Çam Yağı
   • 2 Etil Hegzanol
   • Butil Glikol
   • Dow Froth 250

Ditiyofosfatlar, Monotiyofosfatlar ve Tiyokarbamatlar

   • Karboksimetil Selüloz
   • Sodyum Hidrosülfit
   • Sodyum Sülfit
   • Aktif Karbon

   • Hidroklorik Asit / Tuz Ruhu
   • Kostik Soda ( Sıvı, Payet)
   • Bakır Sülfat Pentahidrat

   • Sodyum İzobütil Ksantat (SIBX)
   • Sodyum N-Bütil Ksantat (SNBX)
   • Sodyum Amil Ksantat

LAPİS KİMYA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Esentepe Mh. Cevizli D100 Güney Yan Yol Cd.

Lapis Han No: 25 K: 6 Ofis No : 153
34870 KARTAL-İSTANBUL/TURKEY

+90 216 599 01 20       +90 216 599 01 30        info@lapiskimya.com

Maden Kimyasallarında
Çözüm Ortağınız

www.lapiskimya.com



LAPİS KİMYA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Esentepe Mh. Cevizli D100 Güney Yan Yol Cd.

Lapis Han No: 25 K: 6 Ofis No : 153
34870 KARTAL-İSTANBUL/TURKEY

+90 216 599 01 20       +90 216 599 01 30        info@lapiskimya.com

Maden Kimyasallarında
Çözüm Ortağınız

www.lapiskimya.com
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LEMNİS YERBİLİMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
E-Blok No: B54 Gölbaşı/Ankara

E-Posta: bilgi@lemnis.com.tr
www.lemnis.com.tr

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi E-Blok No: B54 Gölbaşı/Ankara 
Tel: +90 (312) 485 15 70 | Faks: +90 (312) 485 32 65
E-posta: bilgi@lemnis.com.tr

LEMNİS Yerbilimleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

LEMNİS Yerbilimleri
www.lemnis.com.tr

LEMNIS Yerbilimleri Ltd. Ştd., 2011 yılında Ankara Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulmuştur. Öz görevi, üniver-
sitelerimizde geliştirilen nitelikli yerbilim araştırmalarından ülke 
ekonomisinin yararlanmasını sağlamaktır. Her probleme mevcut 
araştırma yöntemleri ile standart çözümler üretmek yerine, gerek-
tiğinde yeni yöntem ve bilgisayar yazılımı geliştirerek sorunlara 
gerçek çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

Hizmetlerimiz
Jeofizik yöntemler ile petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji gibi doğal 
kaynakların ve her çeşit maden ve endüstriyel hammaddelerin 
aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin saptanması, yer altı 
suyu ve jeotermal enerji araştırmaları alanında faaliyet göstermek-
teyiz. Tüm mühendislik ve fen bilimleri alanlarında, veri-işleme, 
spektral analiz ve optimizasyon konularında yöntem ve bilgisayar 
yazılımı geliştirilmesi amaçlarımız arasındadır.

Derin Maden Aramacılığı
Elektromanyetik tomografi yöntemleri ile elektrik santrali kurma hedefi 
için 33 jeotermal sahada üç-boyutlu elektriksel özdirenç modellemesi 
gerçekleştiren firmamız, aynı teknoloji ile derin maden sahalarının 
araştırılmasına öncülük etmeyi hedeflemektedir. Doğal kaynaklı elekt-
romanyetik yöntemin derinlik sınırlaması bulunmamakta, derinlikle 
saptanabilecek boyut büyümektedir. Elektromanyetik tomografi 
özellikle düşük özdirenç değerlerine duyarlı olduğundan, metalik 
cevherlerin aranması için ideal bir yöntemdir.



www.madencilikturkiye.com

Madencilik Türkiye Dergisi;
Türk Maden Endüstrisini takip edebileceğiniz

en detaylı kaynak...
Abonelik için;

www.mtmagaza.com
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ri MDT Madencilik
www.mdtmad.com

Barbaros Mh.Kardelen Sk.Palladium Tower No:2 K:10, 34746, Ataşehir, İstanbul
Tel: +90 (216) 687 03 57 | Faks: +90 (216) 687 03 03 | GSM: +90 (532) 484 96 06
E-posta: info@mdtmad.com

MDT Madencilik Tic.Ltd.Şti.

‘’Sunduğumuz Hizmetler Ülkemiz Madenciliğinin Garantisidir.’’
MDT Madencilik (MDT), maden projelerinin, başlangıcından 
bitişine kadarki süreci içeren maden değer zincirini göz önünde 
bulundurarak, tüm süreçlerini kapsayan mühendislik çözümleri 
üreten bir danışmanlık şirketi olarak 2011 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur. 
Ana hedefimiz, madencilik sektöründe güvenli, sürdürü-
lebilir, çevreye uyumlu yeni madenler geliştirmek, mevcut 
madenleri iyileştirerek etkili ve katma değeri yüksek bir işletmeye 
dönüştürebilmektir.
Sektörde geniş bir deneyime sahip olan MDT yerli ve yabancı 
uzmanları, madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu danışmanlık 
ve yönetim hizmetlerini sunmak için gerekli her türlü yetkinliğe 
sahiptir. 

Müşterilerimize Verdiğimiz Hizmetler
Maden yatırımları, her bir projenin kendine özgü doğasından kaynak-
lanan ve projenin yatırımcı açısından çekiciliğini ve sürdürülebilirliğini 
etkileyen riskler ve operasyonel zorluklar içerir. Bu riskler ve zorluklar, 
proje çalışmalarındaki olumsuzlukları anında ortaya çıkarabileceği 
gibi, projenin hayata geçirilmesinden yıllar sonra bile küresel ekono-
mik veya sosyo- politik değişimlerin etkisiyle sürüdürülebilirliği ve / 
veya kârlılığı etkileyebilir. 
Bu olası risklerin ortadan kaldırılmasını veya en az düzeye indi-
rilmesini hedefleyen MDT müşterilerine deneyimli ve uzman 
profesyoneller ile endüstride mevcut olan en iyi madencilik uygu-
lamaları ve teknolojileri kullanarak teknik hizmet vermeyi görev 
edinmiştir. Bu hedefler doğrultusunda MDT’nin müşterilerine sun-
duğu teknik hizmetlerden bazıları şunlardır: 

Mühendislik Hizmetleri
Maden, Jeoloji ve Jeoteknik Mühendisliği, Jeolojik 3D Blok 
Modelleme,Maden Metodu Seçimi, 3D Maden Tasarımı ve Termin 
Planlama (kısa ve/veya uzun vadeli), Kaynak ve Rezerv Hesaplamaları, 
Maden Finans Modeli, Yatırım ve İşletme Birim Maliyet Hesaplamaları, 
Tahkimat, Maden Ekipman Seçimi ve Optimizasyonu, Ekipman 
Bakım ve Onarım Planlama, Madenlerde Ulaşım ve Su Atımı, İş 
Gücü Planlama, Maden Prosedür ve Standartlarının Oluşturulması, 
Operasyonel İyileştirmeler (en iyi endüstri uygulamaları ışığında).

Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme Hizmetleri 
Kurumsal Risk Yönetimi; şirketi etkileyebilecek potansiyel olayları 
tanımlamak, riskleri şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak 
yönetmek ve şirketin hedeflerine ulaşması ile ilgili olarak makul bir 
derecede güvence sağlamak amacı ile oluşturulmuş; şirketin yönetim 
kurulu, üst yönetimi ve tüm diğer çalışanları tarafından etkilenen ve 
stratejilerin belirlenmesinde kullanılan, kurumun tümünde uygulanan 
sistematik bir süreçtir. Bu tanım doğrultusunda sunmuş olduğumuz 
risk yönetimi hizmeti, müşterilerimizin hedeflerine ulaşmasında engel-
leyici risklerin ve hedeflere ulaşımı kolaylaştıran fırsatların önceden fark 
edilerek yönetilmesini sağlayacak dinamik bir yaklaşımı içermektedir.
MDT ‘nin sunmuş olduğu Kurumsal Risk Yönetimi hizmeti, dünya 
genelinde kabul görmüş ISO 31001, ISO 31004, ISO 31010 ve ISO 73 
risk yönetimi rehberleri göz önünde bulundurularak, arama faaliyet-
lerinden maden rehabilitasyon çalışmalarına uzanan Maden Değer 
Zinciri boyunca, maden şirketlerinin ihtiyaç duyacağı entegrasyon 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlanmaktadır.

                             Diğer Hizmetler
Proje Yönetimi, Proje Risk 
Değerlendirmeleri, Fizibilite Çalışmaları 
(Masabaşı, Kavramsal, Kapsamsal, Ön 
fizibilite, Fizibilite), QP / QC Kaynak 
/ Rezerv Raporları (JORC, NI 43-101, 
SAMREC), Yatırım Değerlendirme, 
Stratejik Mineral Kaynaklar Yönetimi, 
Madenciliğe Destek Altyapıların 
Geliştirilmesi, Veri Depolama ve 
Yönetimi, Proje Finansı, Pazar Araştırması 
ve Analizi, İş Yönetimi ve Optimizasyon, 
Değişim Yönetimi, İş Akışı Planlaması ve 
Uygulaması, Maden Değerleme, Teknik 
Değerlendirmeler ve Denetimler.
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ri MEBSİS Mühendislik
www.mebsis.com.tr

Mutlukent Mah. Angora Bulv. Kardelen Apt. No:180/1 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 503 00 61 | Faks: +90 (312) 503 01 61 
E-posta: mebsis@mebsis.com.tr

MEBSİS Mühendislik San. Tic. AŞ

MEBSİS Mühendislik 2017 yılında yurtiçi ve yurtdışı maden arama 
çalışmalarında en güvenli ve en üstün sondaj hizmetini sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Deneyimini inovatif ve bilimsel fikirlerle 
birleştirerek, sondaj projelerinin ihtiyaçları doğrultusunda uygun 
çözümler üretip sektörde sağlam bir yer edinmeyi amaçlamak-
tadır. Şirketimiz hedefleri arasında sondaj hizmetlerinde en 
iyisi olmanın yanı sıra sektöre profesyonel destek sağlamak da 
bulunmaktadır.

Şirketimiz yönetici ve personellerinin kapsamlı operasyon tecrübesi 
ile her türlü maden, enerji, mühendislik sondaj hizmetleri ve sondaj 
danışmanlık gibi geniş bir portföyde müşterilerine çözüm sunabil-
mektedir. Merkezi Ankara’da bulunan MEBSİS Mühendislik, zamanın 
teknolojisine uygun araçlar ve ekipmanlarla donatılmış bir makine 
parkına sahiptir.

Şirket kurucularının tecrübesi 20 senelik bir geçmişe dayanmakta-
dır. Bu da MEBSİS Mühendislik’i var olan deneyimler ve birikimler 
sayesinde sektördeki problemleri bilen, hızlıca çözüm yaratabilecek 
ve gerekli aksiyonları alabilecek bir şirket haline getirmektedir. 
MEBSİS Mühendislik ulusal ve uluslararası projelerin kapsamına 

uygun sondaj hizmetlerini teslim edebilecek yetkinliktedir. Yurtiçi ve 
yurtdışı projelerde önemli deneyimler kazanmış yönetici ve operas-
yon ekibinden oluşan MEBSİS Mühendislik’in kurumsal felsefesini; 
çevreye duyarlı ve yüksek kalite standartlarında işler ortaya koyarak 
işverenin hedeflerine zamanında ulaşmasını sağlamak oluşturur. 
MEBSİS Mühendislik, karotlu, ters sirkülasyon (havalı) ve çok amaçlı 
sondaj makineleri ile uluslararası JORC ve NI 43-101 standartlarında 
hizmet vermektedir.

MEBSİS Mühendislik, tüm çalışanlarının, iş verenlerinin ve misafirle-
rin iş güvenliğini sağlamayı vadetmektedir. Düzenli gerçekleştirdiği 
toplantılar ve eğitimler ile sahada veya atölyede çalışan personelinin 
en üst seviyede iş sağlığı ve güvenliği üzerine farkındalığı olmasını 
sağlar. Sürekli iç ve dış mekanizmalar ile kendini geliştirmek için 
gerekli denetimleri yaptırır, alınan geri dönüşlere göre kendini 
sürekli geliştirir.

MEBSİS Mühendislik kendini tehlikenin öngörülmesi ve iş güven-
liğinin bir kültür olarak benimsenmesine adamıştır. Geliştirdiği 
iş güvenliği eğitim programları ile çağı yakalayan bir şirket 
olmuştur. Çalışanlarımız, iş sorumlulukları dahilinde sürekli eği-

tim programlarına tabi tutularak 
olası tehlike ve iş güvenliğini her 
yeni ortamda ve hayatlarının her 
anında farkındalıkları ve yer eden 
bilinç ile kendileri yönetebilirler. 
MEBSİS Mühendislik aynı zamanda 
çalıştığı tüm ortamlarda çevreye 
verdiği değeri en üst seviyede tut-
mayı da vadetmektedir. Amacımız, 
bulunduğumuz her ortamda 
sürekliliği olan ve geliştirilebilen 
çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
mükemmeliyeti sağlamaktır.

Yürüttüğümüz operasyonların 
sürdürülebilir başarıya ulaşma-
sındaki en büyük pay, şirketimize 
rehberlik eden değerlerimizdir. 
Şirketimizin vazgeçilmez değerleri 
iş sağlığı ve güvenliği, güvenilirlik, 
müşteri odaklı çözümler ve takım 
çalışmasıdır.

Mutlukent Mah. Angora Bulv. Kardelen Apt. 
No:180/1 Çankaya / Ankara

www.mebsis.com.trmebsis@mebsis.com.tr

T: +90 312 503 00 61 F: +90 312 503 01 61
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ri MEKA Global
www.mekaglobal.com

Ostim Sanayi Sitesi 1233. Sok. No: 26-28-30 Yenimahalle 06370 Ankara
Tel: +90 (312) 397 91 33 | Faks: +90 (312) 397 10 34
E-posta: sales@mekaglobal.com

MEKA Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. AŞ

MEKA 1987’de kurulmuş, beton santralleri, kırma 
& eleme tesislerinin üretimine odaklanmış olan, 
öncü-profesyonel bir firmadır. Türkiye’nin en büyük 
üreticisi olarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını belirlemek, 
proje planlama, tasarım, mühendislik, üretim, kalite 
kontrol, devreye alma, operatör eğitimi ve satış sonrası 
destek gibi tam ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. 
Son teknoloji kullanılarak en yüksek kalite ile üretilen 
ürünlerimizi ve aynı zamanda mevcut tesislere kusur-
suzca entegre olabilen yedek parçalarını sunmaktayız.

Bugün MEKA 330 çalışanı, 40 mühendisi, gelişmiş 
makine teknolojisi ve 4 adet modern tesisi ile ileriye 
doğru ve sağlam adımlar atarak sektörün önemli bir 
üreticisi olmuştur. 

75’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile 
Dünya’nın 5 kıtasında varlığından söz ettirmeye 
devam etmektedir. Bugün, çok önemli alt yapı projelerine sunmuş 
olduğumuz esnek çözümlerimize geniş çapta ilgi duyan, sektöründe 
profesyonel, birçok müşteri için bir çözüm ortağıyız.

Sektöre yenilik getirmek, tasarlamak ve son teknolojiye ayak uydurmak 
için AR-GE faaliyetlerimizi yaklaşık 30 yılı aşkın süredir geliştirmekteyiz.

2019 yılı başında uzun AR-GE çalışmalarının sonucu olarak geniş 
ürün yelpazemize BAUMA, Munich fuarında sergilemiş olduğumuz 
uzman yurt dışı firma iş birliğiyle üretilen Paletli Mobil Kırıcı, Kuzey 
Amerika’ya ihracatı başlayan son teknoloji Yatay Elek ve aynı ünitede 
değiştirilebilir anvil yapısıyla açık-kapalı rotor Dik Milli Kırıcı (VSI) 
eklenmiştir.
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METRANS®
www.metrans.com.tr

Çerkeşli İmes OSB İmes Bulvarı No:5, 41455 Dilovası/Kocaeli
Tel: +90 (444) 47 30 | Faks: +90 (262) 290 87 87
E-posta: metrans@metrans.com.tr

Metrans Makine Endüstrisi Ürünleri San. ve AŞ

METRANS®, endüstriyel pompalar, hava kompresörleri ve diğer 
tamamlayıcı ekipmanlarla sıvı akışkan transferi uygulamaları 
konusunda faaliyet gösteren, sektörün öncü firmalarından biridir. 
Faaliyetleri her türlü sıvı akışkanın transferinde kullanılan pom-
paların, hava kompresörlerinin ve ekipmanların mühendisliği, 
yurtdışından temini, ihtiyaca göre montajı, işletmeye alınması ile 
satış sonrası hizmet, yedek parça temini ve bakımların yerine geti-
rilmesinden oluşmaktadır.

1991 yılında kuruluşundan beri fark yaratan hizmetlerini deneyimli 
bir ekiple müşterilerine sunmakta olan firmanın geniş müşteri 
portföyü içerisinde, maden sektörü önemli bir rol oynamaktadır. 
Zor uygulamalar konusunda uzman olan METRANS®, müşterilerine 
en iyi hizmeti vermeyi kendisine amaç edinmiştir. Geniş bir ürün 
yelpazesine sahip olan METRANS®’ın madencilik sektörüne yönelik 
çözüm sağladığı uygulamalar ve başlıca ürünleri: 

   • ABEL: Elektrik Motor Tahrikli Diyaframlı ve Pistonlu Pompalar  
   • ALMATEC: Hava Tahrikli Diyaframlı Pompalar
   • BREDEL: Hortum (Peristaltik) Pompalar
   • HANWHA: Yağsız Santrifüj Hava Kompresörleri
   • JOHSTADT: Burgulu Pompalar
   • LEWA: Dozaj Pompalar ve Paket Sistemler
   • Lutz: Varil ve Konteyner Pompaları
   • URACA: Pistonlu Yüksek Basınç ve Yıkama Pompaları
   • Wilden: Hava Tahrikli Çift Diyaframlı Pompalar
   • Blacoh: Akış Dengeleyiciler
   • Todo: Kuru Bağlantı Kaplinleri
   • Çamurlu su ve çamur transferi
   • Köpüklü çamur transferi
   • Dozajlama
   • Filtrepres besleme
   • Korozif kimyasal transferi

   • Asit transferi
   • Alkali transferi
   • Arıtma kimyasalları transferi
   • Drenaj

TÜRK MADEN ENDÜSTRİSİNİN 
LİDER MARKASI
Türk Maden Endüstrisi Hakkında Detaylı Bilgiye
Sahip Olmak İstiyorsanız Madencilik Türkiye
Sizin İçin En İyi Alternatiftir

Madencilik Türkiye Dergisi’nde Yer Alabilmek İçin:
tanitim@mayeb.com.tr

www.madencilikturkiye.com



TÜRK MADEN ENDÜSTRİSİNİN 
LİDER MARKASI
Türk Maden Endüstrisi Hakkında Detaylı Bilgiye
Sahip Olmak İstiyorsanız Madencilik Türkiye
Sizin İçin En İyi Alternatiftir

Madencilik Türkiye Dergisi’nde Yer Alabilmek İçin:
tanitim@mayeb.com.tr

www.madencilikturkiye.com
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www.metso.com

Macun Mah. Anadolu Bulvarı 179 Sokak No: 4/A Yenimahalle-Anakara
Tel: +90 (312) 387 36 00 | Faks: +90 (312) 387 36 05
E-posta: sales.turkey@metso.com

Metso Minerals AŞ

Metso madencilik, agrega, geri dönüşüm ve proses 
sektörlerinde doğal kaynakların sürdürülebilir işleme ve 
akışı için ekipman ve hizmet sunan dünya lideri endüstri 
şirketidir. Benzersiz bilgi birikimimiz ve yenilikçi çözüm-
lerimizle müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini 
artırmalarına, riskleri azaltmalarına ve karlılıklarını artır-
malarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz, 50’den fazla 
ülkede, 13.000’i aşkın personelimizden oluşan geniş bir 
hizmet kapsamı ve global ağ ile desteklenmektedir. 

Madencilik sektörü için kilometre taşı olarak sayılan, 
Nordberg, Svedala, Skega, Trellex gibi firmaları bün-
yesine katan Metso, sahip olduğu bilgi birikimi ile tüm 
dünyada müşterilerine hizmet vermektedir.  

Metso Madenciliğin Olduğu Her Yerde
Geçtiğimiz yıllar içerisinde madencilik endüstrisi, dünyada ve buna 
paralel olarak Türkiye’de hızlı bir büyüme kaydetmiştir. Beklentiler 
bu büyümenin gelecekte de devam edeceği yönündedir. Hızlı 
şehirleşmeye ve sanayileşmeye bağlı olarak endüstriyel ürünlere 
artan talepler, maden ürünlerine olan talep artışını da beraberinde 
getirmiştir.  Artan talep daha kompleks ve düşük tenörlü madenlerin 
işletilmesini kaçınılmaz kılmış, bu durumda ise operasyon maliyet-
leri ve tesis verimliliği can alıcı unsurlar olarak öne çıkmıştır.

İşte tam da bu noktada, Metso’nun aralarına dünya devlerinin de 
bulunduğu müşterilerine sunduğu çözümler ön plana çıkmaktadır. 
Madencilik endüstrisinde lider bir firma olarak, müşterileriyle 
yakın iş birliği içinde çalışan Metso, ispatlanmış başarıları ve bilgi 
birikimi ile ekipman ve proseslerinin sürekli çalışır kalması sağla-
yarak müşterilerinin performanslarını ve karlılıklarını artırmasına 
katkıda bulunmaktadır. Metso, teknoloji ile proses bilgi birikimini 
birleştirerek ve müşterilerine madencilik faaliyetleri boyunca en 
etkili çözümleri sunarak toplam maliyeti düşürmelerinde yardımcı 
olmaktadır.  

Birçok madencinin Metso’yu seçmesinin altında yatan sebep, 
Metso’nun kırma-eleme, öğütme, cevher zenginleştirme, yedek 
parça, bakım-onarım ve hatta tecrübeli iş gücünün de dahil olduğu 
geniş bir tedarik zincirini kapsayan en üst düzey ekipman ve hizmet 
tedarikçisi olmasıdır.  Dünya genelinde ve Türkiye’de müşterilerimiz 
için uzun vadeli itibar ve kanıtlanmış sonuçlar söz konusu olduğunda 
seçimin her zaman Metso olduğunu görüyoruz.  

Geniş Satış ve Servis Ağı ile Her Zaman, Her Yerde Yanı Başınızda
6 kıtada, 70 ayrı lokasyonda faaliyet gösteren satış ve servis mer-
kezleri ile müşterilerinin her zaman yanı başında olan Metso, dünya 
genelinde 2.000’e yakın servis teknisyeni ile şu ana kadarki en büyük 
servis merkezi ağına sahip olarak hizmet verdiği coğrafyayı daha da 
genişletmiştir. Stratejik dağıtım merkezlerimiz ve ambarlarımız 7 
gün 24 saat müşterilerimize doğru parçayı, tam zamanında temin 
edebilmek için çalışmaktadır.  

Metso’dan Çevre Dostu Ekipman ve Tesis Uygulamaları
Limitli ham madde, enerji ve temiz su kaynakları üreticileri doğal 
kaynakların verimli kullanılması için çözümler bulmaya zorlamak-
tadır. Biz, müşterilerimize enerji ve su kullanımını azaltabilmeleri 
için destek verirken aynı zamanda ekipmanları ve çevre dostu uygu-
lamalarımız ile gürültü ve toz emisyonlarını azaltabilmede çözüm 
ortağı olmaktayız. 

Metso Ekipman ve Proses Çözümleri
   • Döner Konik Kırıcılar
   • Çeneli Kırıcılar
   • Konik Kırıcılar
   • Darbeli Kırıcılar 
   • Dik Milli Kırıcılar 
   • Elekler 
   • Besleyiciler 
   • Apron ve Wobbler Besleyiciler 
   • Mobil Kırma Eleme Üniteleri 
   • HRC Yüksek Basınçlı Öğütme Merdanesi

   • Öğütme Ekipmanları  
   • Ayrıştırma Ekipmanları 
   • Havalı Ayrıcılar
   • Flotasyon Ekipmanları
   • Manyetik Seperasyon 
   • Filtreler
   • Çamur Pompaları 
   • Pyro Proses Ekipmanları
   • Laboratuvar Ekipmanları



Bilyalı değirmenlere göre %50’ye           
kadar varan enerji tasarrufu ve öğütücü         
ortamında daha az malzeme tüketimi

Büyük farkı böyle yaratıyoruz #TheMetsoWay

Metso VERTIMILL®, karıştırmalı değirmen teknolojisinde bir 
endüstri standardıdır. Dünya genelinde enerji verimliliği ile 
bilinen bu ekipman, %35 ila 50 arasında enerji tasarrufu ve 
bilyalı değirmenlere göre öğütücü ortamda daha az miktarda 
malzeme  tüketimi ile konsantratör tesislerinde karlılığa önemli 
ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dikey yapı, daha yüksek miktarda 
üretimi mümkün kılarken aynı zamanda tesislerde daha az alan 
kaplamaktadır. Geleneksel bilyalı değirmen teknolojisine göre 
sahip olduğu birçok avantaj ile Metso VERTIMILL®, çok sayıda 
uygulama için en düşük toplam mülkiyet maliyetini mümkün 
kılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: metso.com/vtm

#TheMetsoWay

Vertimill_Metso.indd   1 16.11.2018   14:55:11
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Micromine

Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2710 Sok. Anadolu 12 Evler Sit. No 10 Çayyolu-ANKARA 
Tel: +90 (312) 241 5571 | Faks: +90 (312) 241 9273
E-posta: gesiyok@micromine.com

MICROMINE Turkey

www.micromine.com

Micromine kapsamlı ve kullanımı kolay bir maden arama ve maden 
işletme tasarımı yazılımıdır ve birbiri ile entegre cevher modelleme, 
madencilik tasarım, kaynak hesabı, açık ocak optimizasyon ve 
termin (scheduler) araçlarını sunar. Yeni Micromine 2016 sürümü 
içerdiği 10 modül ile ihtiyaç duyduğunuzda istediğiniz işlevselliği 
size verecek esnekliğe sahiptir. 

Core, Exploration, Wireframing ve Resource Estimation modülleri, 
maden aramada kullanılan temel modüllerdir. Sondaj dahil; arama 
verilerinin yönetimi, analitik, istatistik ve jeo-istatistik işlevsellikleri 
ile daha ileri arama projeleri için gereklidir.

Implicit Modelling modülü, yapısal sınırların veya tenör sınırla-
rının hızla elde edilmesini sağlar. RBF (Radial Basis Functions) 
kullanarak tenör kabukları, litoloji sınırları ve fay yüzeylerini 
modeller. 

Stratigraphic Modelling modülü; kömür, fosfat, bor, boksit, trona 
gibi tabakalı yataklarda modelleme için idealdir. Daha kesinlikle ve 
hızla damar blok model oluşturulur.

Mining modülü, maden mühendisleri için özellikle tasarlanmıştır ve 
hem yer altı hem de açık ocak maden işletmelerinin plan ve tasa-
rımlarının hazırlanmasında güçlü ve sezgisel araçlar sunar. 

Scheduler modülü, Micromine ile tamamen entegredir. Long-term 
scheduler ile gelen Planner, belirlenen periyotlar içerisinde şirket 
objektifleri ile uyumlu tonaj ve tenörde cevher üretim termin opti-
mizasyonunu sağlar. 

Short-term cevher üretim planlama da şirket objektifleri ile buluşan 
optimum ton ve tenörde cevher üretim prosesini veren akıllı bir 
çözümdür.

Core, Exploration, Wireframing ve Resource Estimation modülleri maden aramada kullanılan temel modüllerdir. 
Sondaj dahil arama verilerinin yönetimi, analitik, istatistik ve jeo-istatistik işlevsellikleri ile daha ileri arama 
projeleri için gereklidir.Implicit Modelling modülü, yapısal veya tenör sınırlarını hızla elde edilmesini sağlar. 
RBF (Radial Basis Functions) kullanarak tenör kabukları, litoloji sınırları ve fay yüzeylerini modeller. 

 
Pit Optimisation modülü, bir maden yatağında farklı metalürjik ve ekonomik parametreler kullanılarak en karlı 
açık ocak tasarımının yapılmasını sağlar. Aynı zamanda cevher stok ve zaman içinde indirgenmiş analizlerde 
kullanılır. Pit Optimisation modülü Micromine ile tamamen entegredir. Diğer uygulamalar ile veri alışverişinde el 
ile işlem yapmaya gerek yoktur.

Micromine Head Office, Perth, Australia
Level 2, Hampden Road, Nedlands,  WA 6009, Phone +61 8 9423 9000, Fax +61 8 9423 9001
marketing@micromine.com
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MPES Mühendislik

Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:72/3 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 440 81 14 
E-posta: info@mpes.com.tr

MPES Mühendislik Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

www.mpes.com.tr 

MPES (Mine & Process Engineering Solutions), cevher hazırlama ve 
madencilik sektörlerine hizmet sunmaktadır. Öğütme başta olmak 
üzere, cevher hazırlama alanında uzman bir ekibe sahiptir. Maden 
ekipman seçimi, ocak tasarımı/optimizasyonu, maden planlaması 
ve yatırım analizi konularında da hizmetler vermektedir. Faaliyet 
alanlarımızın temeli tesis performansını artırmak ve ekonomik 
geriye dönüşü hızlandırmak üzerine kurulmuştur. Optimizasyon 
çalışmalarındaki verimlilik artış hedefimiz %5-20 arasındadır. 
Amacımız; üreticilere yeni yatırım ve mevcut yatırımın iyileştirilmesi 
çalışmalarında, farklı ve tarafsız bir perspektif sunabilmektir. ABD, 
Peru, Meksika ve Fransa gibi bir çok noktada profesyonel ortaklıkları 
ve referansları olan MPES’in en son teknolojileri kullanarak verdiği 
hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:
   • Mühendislik Hizmetleri

 » Teknik Rapor (Kapsam Çalışmasından Fizibiliteye)
 » Madencilik (Jeotekten Maden Planlama ve Ekonomik Analize)

 » Ekstraktif Metalürji ve Cevher Hazırlama (Tesis Tasarımından 
Tesis Optimizasyonuna)

   • Yazılım 
 » MPES Yazılımları (DEMSoft, Bilyalı Değirmen Hesaplayıcısı, 
Maden Ekipman Seçme)

 » Temsilcilikler (USIM PAC, BILCO, ECHANT)
   • Mühendislik Sürekli Eğitimleri

 » İleri Seviye (Deneyden Modellemeye, Modellemeden Tesis 
Tasarımına, Tasarımdan Optimizasyona ve Tesis Sorumluları için 
Tesis Optimizasyonu)

 » Temel Seviye (Kırma, Öğütme, Optimizasyon, Modelleme ve 
Simülasyona Giriş, Profesyonel Mühendis nasıl olunur?)

Öne çıkan Refranslarımız:
   • Tesis Optimizasyonu: KALTUN
   • Yazılım: ŞİŞECAM, ESAN, REMAS 
   • Eğitim: ESAN, REMAS
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ri MRT Maden Sanayi 
www.mrtmining.com

Sümer Korusu Postacı Halil Sokak No:4/2 34450 Tarabya / İstanbul
Tel: +90 (212) 299 2000 | Faks: +90 (212) 299 2010
E-posta: info@mrtmining.com

MRT Maden Sanayi ve Ticaret AŞ

MRT Maden Sanayi dünya çapındaki en verimli ekonomik maden 
rezervlerini ve göze hitap eden güzellikte ki mermer rezervlerini 
ortaya çıkarmak ve işleterek ekonomiye kazandırmak için 2013 
yılında kuruldu. Son yıllarda Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki 
rezerv araştırmalarını eş zamanlı sürdüren MRT ayrıca Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde mermer ve maden işletmelerini çalıştırmaya 
devam etmektedir.

MRT’nin başarısının sırrını rezervlerinin kalitesi, müşteri odaklı 
çalışmalar yürütmek ve bölgelerinde lider konumda olan müşteriler 
ile çalışma şansına sahip olmanın getirdiği doğal kombinasyon 
oluşturmaktadır.

MRT sürdürülebilir maksimum üretim verimliliğini sağlamak için 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına sürekli devam etmekte ve özel 
önem vermektedir.

MRT her bir müşterisinin iş ortağı olduğuna inanır, iş ilişkilerine ve 
müşterilerinin başarısına büyük önem verir.

MRT pazarlama stratejisini sürekli yeni müşteriler aramak üzerine 
değil, mevcut müşterileriyle birbirini besleyen uzun soluklu ilişkiler 
yaratarak birlikte büyümek üzerine kurar.

MRT İstanbul ofisinde günlük yönetimsel, finansal, muhasebesel 
ve ihracat operasyonlarını yöneten yetkin bir ekip ile çalışmaktadır. 
Şirket ayrıca ocaklarında üretim ve satış operasyonlarını yöneten 
yetkin ekipler istihdam etmektedir.

Bugün, MRT tüm çalışanlarına ve paydaşlarına saygı, iş güvenliği 
ve çevre politikalarına, rezerv geliştirme, ürün kalitesi ve müşteri 
hizmetleri konularına odaklanmış bulunmaktadır.  

MRT’nin 2019 yılı başlangıcı itibariyle ikisi İzmir’de birisi Balıkesir’de 
olmak üzere toplam üç mermer ocağı vardır. Sürekli Ar-Ge çalış-
maları ile yeni mermer ocakları arayan MRT 2019 yılında açmayı 
planladığı iki adet gri ocağı daha vardır.

Şirket, ilk göz ağrısı olan Claros Grey® ürünü ile birlikte yakaladığı 
başarıyı sonrasında yeni ocakları ile ürün gamına eklediği İzmir 
Grey, Splendor®, Infinito® ve Dolcewhita® adlı ürünleri ile sürdü-
rüyor. İzmir Ocaklarından çıkarttığı gri mermerler Çin, Hindistan, 
Endonezya, İtalya ve Amerika pazarlarından talep görüyor. Hiç şüp-
hesiz ki son eklenen seleksiyonları İzmir Grey ve Splendor® ile MRT 
Maden sektörde isminden söz ettirmeye devam edecek. 

MRT mevcut ocaklara ek olarak, bu yıl açacağı yeni gri ocakları ile 
özellikle gri renkli mermer tedarikinde iyi bir çözüm ortağı olmaya 
devam edecek.



www.mrtmining.commrtmining mrtmining mrt-mining-inc.

We work with passion in order to establish sustainable and reliable partnerships and to be your lasting solution partner from our own quarries.

Feel the real grey, Claros Grey®

Claros Grey® / İzmir Quarry
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ri NA-ME Endüstri
www.na-me.com.tr

Başkent OSB 18. Cadde No: 35 Temelli Sincan/ ANKARA 
Tel: +90 (312) 395 14 96 | Faks: +90 (312) 395 14 98
E-posta: na-me@na-me.com.tr

NA-ME Endüstri Ürün. San. ve Dış Tic. AŞ

1982 yılından beri faaliyet gösteren NA-ME Endüstri AŞ kom-
pozit (CTP-FRP) ızgara üretimi konusunda Türkiye’de lider, direk 
üretiminde ise sayılı firmalar arasındadır. Merkezi, kalıphane ve 
metal atölyeleri Ankara İvedik OSB’de, kompozit (CTP-FRP) üretimi 
Başkent OSB’de bulunan firma, yaptığı yatırımlar ile büyümeye 
devam ediyor.

Tek vardiya ile yılda 60.000 m² kapasite ile CTP-FRP ızgara ve kapak, 
15.000 m² kapasite ile CTP-FRP plaka, 5.000 adet kapasite ile 
CTP-FRP direk, 450 ton kapasite ile YYPE ızgara ve plaka üretimi ger-
çekleştiren firma, 2001 yılından bu yana TS EN ISO 9001:2015 kalite 
yönetim sistemi çerçevesinde tüm ürünlerine ait TSEK belgeleri ile 
yurtiçi ve yurtdışında birçok projede yer almaktadır.

Kompozitler metal muadillerinin 4’te 1’i ağırlığındadır, buna 
karşın yüksek mekanik mukavemete sahiptirler. Anti koroziftirler; 
çürümezler, paslanmazlar ve okside olmazlar, boya-bakım gerektir-
mezler, anti-bakteriyeldirler.

İş güvenliğinin önemli olduğu ortamlarda elektrik iletmemesi, ısıl 
geçirgenliğinin düşük olması büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Ayrıca eklenen kimyasal katkılar sayesinde alev geciktiricili olarak 
üretilebilmektedirler.

Kompozit (CTP-FRP) ızgaralar, kapaklar ve plakalar her türlü 
endüstriyel tesiste, fabrika ve sanayi kuruluşlarında, tersane, rafi-
neri ve arıtma tesislerinde tüm platformlarda, yürüme yollarında, 

köprülerde, üst geçitlerde, araç yüküne maruz kalacak geçitlerde, 
kablo kanallarında, yağmur suyu kanallarında, havalandırma men-
fezlerinde, kuranglezlerde ve iş güvenliğinin önem arz ettiği tüm 
alanlarda kullanılır.

Kompozit (CTP-FRP) direkler ise bayrak, kamera, aydınlatma ve 
meteorolojik ölçüm direği olarak birçok projede kullanılmaktadır.

Devam eden yatırımları ile birlikte Ür-Ge çalışmalarına da ağırlık veren 
firma, kapasitesini daha yüksek oranlarda kullanarak, yurtiçi ve yurt-
dışından daha çok firmaya hitap etmeyi amaçlamaktadır. Firma bugün 

üretiminin %20’sini ihraç 
etmektedir. Azerbaycan, 
Romanya, Bulgaristan, 
Makedonya, Danimarka, 
Gürcistan, İran, Kazakistan, 
Kuveyt, Rusya, Suudi 
Arabistan, Türkmenistan ve 
Ürdün başta olmak üzere, 
uluslararası sularda seyre-
den, Türkiye’ye uğrayarak 
muhtelif gereksinimlerini 
karşılayan uluslararası gemi-
ler ise firmanın fiilen yurt 
içinde gerçekleşmesine 
rağmen yurt dışına yaptığı 
satışları oluşturmaktadır.
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Projelerimiz
Mogan Gölü Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Projesi
Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük iç su dip 
temizliği projesi olan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizliği 
projesinde Newtech Kimya kullanılan koagülant ve flokülant-
ları, Geomea Mühendislik ise kullanılan geotekstil tüp olan 
Filtertube® ürünlerinin tedarikçisi olarak rol almış olmaktan 
gurur duymaktadır. 

MTA Sondaj Atık Çamuru Susuzlaştırma Projesi
MTA ile yürütülen çalışmalarda, Türkiye’de ilk defa sondaj çamuru-
nun bertarafı için Geomea Mühendislik Filtertube® ürünlerini 

tedarik ederek projede önemli bir noktada yer almıştır.  Sondaj 
çamurlarının bertarafı aşamasında kullanılan Filtertube® ürünleri 
sondaj çamurunun susuzlaştırılarak katı halde bertarafı için uygun 
bir metot olmuştur.  

Belgelerimiz
   • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sertifikasyonu
   • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sertifikasyonu 
   • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sertifikasyonu
   • ISO 10002:2015 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi
   • Filtertube® CE Belgesi

Newtech Kimya - Geomea
www.newtech-chemicals.com.tr

Araştırma ve uygulama deneyimi on yıldan fazla olan Newtech Kimya 
altın, gümüş, kurşun-çinko, bakır, krom, kömür, kum, silis, agrega, 
seramik, mermer, manyezit, granit, feldspat ve diğer maden tesislerinde 
üretim sonucu açığa çıkan atıkların susuzlaştırılması için kullanılan koagü-
lant ve flokülantlar ile birlikte madenlerde temiz su ihtiyacının sağlanması 
için kullanılan reverse osmoz sistemlerinin ihtiyaçları olan antiskalantları 
tedarik eden ve tedarik süreçlerinde profesyonel şekilde teknik hizmet 
veren tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bir Türk firmasıdır.

Newtech Kimya, imza attığı kaliteli projelerle ismini ve sektördeki yerini 
daima sağlamlaştırarak, yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve 
özel sektör kuruluşlarına karşı taahhüt ettiği tüm bu projeleri başarıyla 
yürütmektedir. Sektöründeki isim ve güvenilirliğine yakışır kalitede pro-
jeler hazırlayarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını zamanında karşılamaya ve 
uzun vadeli işbirliği kurmaya önem vermeyi prensip haline getirmiştir. 

Ar-Ge, uygulama ve satış ekibine sahip olan Newtech Kimya, 
sorunları çözme odaklı, müşterilerinin ortak hedeflerini gerçekleş-
tirebilecek kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla profesyonel teknik 
hizmet ile birlikte sunmaktadır. Tescil edilmiş Newfloc® ve Newplus® 
markalarımız ile sizlere artı değer katıyoruz. 

Ürünler:
   • Maden Proses ve Susuzlaştırma Kimyasalları (Koagülantlar ve 

Flokülantlar)
   • Su Şartlandırma Kimyasalları (Antiskalantlar vb.)
   • Petrokimya Endüstrisi Kimyasalları
   • Atık Su ve İçme Suyu Arıtma Kimyasalları
   • Kağıt Proses Kimyasalları 
   • Özel Su Arıtma Kimyasalları

Geomea Mühendislik
Geomea Mühendislik, madencilik 
ve farklı sektörlerde susuzlaştırma 
proseslerinde kullanılan geotekstil 
tüplerini Filtertube® markası ile 
tedarik eden, Ar-Ge ve mühen-
dislik tasarımlarını tamamen 
Türkiye’de yapan yerli sermaye ile kurulmuş Türk mühendislik 
firmasıdır.   

Maden ürünlerinin üretimi sonucu açığa çıkan atıkların uygun 
bir şekilde bertarafı ve katı şekilde depolanması için Filtertube® 
ürünleri kullanılmaktadır. Katı-sıvı ayrımı için mükemmel bir 
metot olan Filtertube®, susuzlaştırma proseslerinde ilk yatırım 
maliyeti gerektirmeden susuzlaştırma proseslerinde avantaj 
sağlamaktadır. 

Bunların yanı sıra tekrar işlenmesi mümkün olan maden 
atıklarının stabil bir şekilde depolanması için mükemmel 
bir yöntemdir. Bu metotla bertaraf edilen atık malzeme 
Filtertube® içerisinden çıkarılarak tekrar proses edilebilir. Bu 
işlem dünya çapında özellikle metalik madenlerde yaygınlıkla 
uygulanmaktadır.

Kullanım Alanları
   • Göl ve Baraj Dip Çamurlarının Susuzlaştırılması
   • Maden Atıklarının Susuzlaştırılması ve Katı Halde Depolanması
   • Sondaj Çamurunun Susuzlaştırılması ve Katı Halde Depolanması
   • Endüstriyel Atık Su Arıtma 
   • Sahil ve Kıyı Koruma

Orhan Gazi Mh. Mimsan San. Sit. 1714. Sk. No:8 Esenyurt/İstanbul
Tel: +90 (212) 438 71 34 | Faks: +90 (212) 438 71 35  
E-posta: info@newtech-chemicals.com

Newtech Kimya AŞ
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ri Ocean Partners
www.oceanpartners.com

Feneryolu mah.Bağdat cad. Sarıköşk Apt. No:103 D:1 34724 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 (216) 336 95 95
E-posta: o.ustabas@mynex.com.tr

MYNEX Madencilik ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ocean Partners, demir dışı metallerden 
çinko, kurşun, bakır cevher ve konsant-
relerini, altın, gümüş ve ikincil maden 
ürünlerini Türkiye’nin Gemlik, İzmir, 
Mersin, Antalya ve Trabzon gibi ana 
limanlara yakın bulunan depolarda 
stoklayarak yurt dışına ihraç etmektedir.

Ocean Partners ekibi olarak sahip 
olduğumuz teknik, ticari ve finansal 
öngörüyle Türk madencilerine on yılı 
aşkın süredir başarılı ticari hizmetler 
sunmaya devam ediyoruz. Maden 
mühendisi, jeolog, metalürji mühendisi 
ve finansçı öz geçmişlerimizle ticari 
hizmetlerin her alanına uzmanlık geti-
riyoruz. Ocean Partners demir dışı metal 
madenlerinde Türkiye’nin öncü maden 
firmaları ile çalışmaktadır. 

Ocean Partners Türkiye, Kanada, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Meksika, 
Moğolistan, Peru, Güney Afrika, İsviçre, 
Tayvan, İngiltere, Amerika, Avustralya, 
Şili, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’de 
faaliyetlerini sürdürmektedir.



OCEAN PARTNERS, DEMİR DIŞI METALLER’DEN ÇİNKO, KURŞUN, BAKIR 
CEVHER VE KONSANTRELERİNİ, ALTIN, GÜMÜŞ VE İKİNCİL MADEN ÜRÜNLERİNİ 
TÜRKİYE’NİN GEMLİK, İZMİR, MERSİN, ANTALYA VE TRABZON GİBİ ANA 
LİMANLARA YAKIN BULUNAN DEPOLARDA STOKLAMAKTADIR

ÜRÜNLER
· Bakır Konsantresi
· Çinko Konsantresi
· Kurşun Konsantresi

· Oksitli Çinko Cevheri
· Kurşun Cevheri
· Oksitli Çinko Konsantresi

· İkincil Ürünler
· Nikel Cevheri
· Altın Konsantresi

· Krom Cevheri
· Demir Cevheri
· Gümüş

MYNEX MADENCİLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Feneryolu mah.Bağdat cad. Sarıköşk Apt. No:103 D:1 34724 Kadıköy - İstanbul - Türkiye

Tel: +90 (216) 336 95 95 E-Mail: o.ustabas@mynex.com.tr



13
0

13
0

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T F

irm
a R

eh
be

ri

vana, aktuatör & emniyet ekipmanları

Otkonsaş
www.otkonsas.com

Koşuyolu Mahallesi Ali Nazıma Sokak No:24 34718 Koşuyolu-İstanbul
Tel: +90 (216) 326 39 39 | Faks: +90 (216) 545 98 76
E-posta: sales@otkonsas.com

Otkonsaş Otomatik Kontol Sis. Üre. Taah. ve Tic. AŞ

Otkonsaş, 30 yılı aşkın süredir birçok temsilcisi olduğu firma ve 
tecrübeli mühendis kadrosu ile ağır endüstriye hizmet vermektedir. 
Ağır endüstrinin ihtiyaç duyduğu endüstriyel vanaların seçimi, 
tedarik edilmesi ve devreye alımı konusunda uzmanlaşan firmamız, 
özellikle zorlu proseslerde yer almaktadır. 

Aşındırıcı ve korozif akışkanların ve proseslerin var olduğu madenci-
lik endüstrisinde kendine son yıllarda iyi bir yer edinerek Otkonsaş, 
özellikle anahtar teslim projelerde ihtiyaç duyulan tüm ekipman-
ların seçiminden teslimine yürüttüğü başarılı süreçle adından söz 
ettirmektedir. Çalışmakta olan tesislerin iyileştirmesinin yanı sıra; 
yeni yatırımlarda da yatırımcıların, mühendislik firmalarının ve 
müteahhitlerin çözüm ortağı olarak vana, aktuatör ve saha enstrü-
manları konularında son yıllarda Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 
Türkî Cumhuriyetler’de endüstriyel projeler sonuçlandırdık. 

Maden endüstrisinin zor prosesler içermesi ve firmamızın bu proses-
lere özel çözümlerinin olması son yıllarda firmamızın bilinilirliğini 
oldukça artırmıştır. Geniş ürün yelpazemiz sayesinde bir maden 
prosesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm manuel ve aktuatörlü vanalar, 

yedek parçalar ve malzemeler tedarik edilebilmektedir. Yeni kurula-
cak bir tesisin tüm vanalarını tedarik edebilmemiz firmamızı rakipsiz 
kılmakta ve yatırımcıları teknik ve finansal açıdan rahatlatmaktadır. 

Vana konusunda sahip olduğumuz tecrübeyi geniş mühendis ve 
teknisyen kadromuzla destekleyerek müşterilerimize doğru ens-
trümanın seçimi, teknik özelliklerin hazırlanması, tedarik, stok, 
montaj ve devreye alım, bakım, onarım, test konularında çözümler 
sunmaktayız. Rakiplerimizden farklı olarak; doğru prosese doğru 
vana ve aktuatörün seçimi, montajı ve devreye alımı gibi konula-
rında çözümler sunarken, 2017 yılında kurmuş olduğumuz Enkosaş 
firmasında da bu vana ve aktuatörlerin bakım, onarım, test işlem-
lerini yapabilmekteyiz. Böylece yeni yatırımlarında bizi tercih eden 
firmalar, uzun yıllar güvenle çalışabileceği bir çözüm ortağına sahip 
olmanın avantajını yaşayacaktır. 

Otkonsaş bugüne kadar, bakır, nikel, altın, demir, bor, gümüş vb. 
maden proseslerine endüstriyel ekipman tedarik etmiş ve mühen-
dislik çözümleri sunmuştur. Akışkanın aşındırıcı veya korozif olması, 
basınç veya sıcaklığın çok yüksek/alçak olması firmamızın çözüm 

üretmesini engellememekte, aksine 
bizi bir adım öne çıkarmaktadır.

Otkonsaş çözülemeyeni teknik ve 
ticari olarak çözmeyi amaç edinmiş-
tir ve bunu 30 yıldır prensiplerinden 
ödün vermeden sürdürmektedir. 
Teknik ekibin mühendis olması nede-
niyle, proje takip ve çözümlemesinde 
müşterilerini hızlı çözüme götü-
rebilen firmamız, Türkiye’nin en 
bilindik müteahhitleriyle Türkiye, 
Fas ve Kazakistan başta olmak 
üzere birçok maden projesinde 
yer almıştır ve halen almaktadır. 
Ayrıca, maden projesinde vana 
tedarik etmenin ötesinde, talep 
edilen kalemlerin stokunu da tuta-
bilmekteyiz. Bu sayede işletmeleri 
stok maliyetinden kurtararak acil 
durumda ihtiyaç duyulan yedek 
parçanın çok kısa sürede işletmede 
olmasını sağlayabilmekteyiz.
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Öksüt Madencilik

Turan Güneş Bulv. Hollanda Cad. 3/5 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 408 87 00 | Faks: +90 (312) 442 88 30
E-posta: info.omas@centerragold.com 

Öksüt Sanayi ve Ticaret Madencilik AŞ

www.oksutmadencilik.com.tr

Şirket Hakkında
Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, uluslararası altın madeni şirketi 
Centerra Gold Inc.’in Türkiye’de faaliyet göstermekte olan işletme şirketidir. 
Şirketin kuruluş amacı, Türkiye’de maden arama faaliyetleri kapsamında 
belirlenen işletilmeye müsait, ekonomik kaynakların operasyonudur.
Öksüt Altın Madeni Projesi
Öksüt Madencilik tarafından, Kayseri ili, Develi ilçesi civarında planlan-
makta olan Öksüt Altın Madeni Projesinde (Öksüt Projesi), açık ocak 
madencilik metoduyla çıkartılacak cevher, yığın liçi yöntemiyle işlenerek 
altın üretimi gerçekleştirilecektir. Proje sahası, Ankara’ya kuş uçuşu 
yaklaşık 290 km uzaklıkta ve Kayseri ilinin yaklaşık 45 km güneyinde 
bulunmaktadır. Projenin finansman ortakları arasında, uluslararası alanda 
faaliyet gösteren Unicredit ve EBRD finansman kuruluşları bulunmaktadır.
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre
Öksüt Madencilik, Uluslararası finans anlaşmaları ve gereklilikleri 
kapsamında, Ekvator Prensipleri, Uluslararası Finans Kuruluşu 

(IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nin çevresel ve 
sosyal standartları dahilinde uluslararası danışmanlık ve denetim 
şirketleriyle işbirliği içinde yüksek iş sağlığı, güvenliği ve çevre stan-
dartlarında faaliyet göstermektedir. 
Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 
Öksüt Madencilik, tüm madencilik faaliyetleri kapsamında yöre 
halkı, devlet kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
içerisinde faaliyet gösterdiği yöreye katkı sağlayacak sosyal sorum-
luluk projeleri geliştirmeyi amaç edinmiştir.



Madencilik Türkiye Dergisi, Türk Maden Endüstrisi 
Hakkında En Güncel Bilgiler ve Tanıtımlarınız için
Madencilik Türkiye Dergisi, Türk Maden Endüstrisi 
Hakkında En Güncel Bilgiler ve Tanıtımlarınız için 

En İyi Alternatiftir...

“Madencilik Türkiye” Mayeb Ltd.’in Tescilli Markasıdır“Madencilik Türkiye” Mayeb Ltd.’in Tescilli Markasıdır

www.madencilikturkiye.comwww.madencilikturkiye.com

Haberler 
 Tanıtımlar
  Söyleşiler
   Makaleler
    Değerlendirmeler
     ve çok daha fazlası ...

Haberler 
 Tanıtımlar
  Söyleşiler
   Makaleler
    Değerlendirmeler
     ve çok daha fazlası ...

En İyi Alternatiftir...

“Madencilik Türkiye Dergisi
Türk Maden Endüstrisinin Altın Markası”

“Madencilik Türkiye Dergisi
Türk Maden Endüstrisinin Altın Markası”
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ri Pasinex Madencilik
www.pasinex.com

Zeytinli Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No:607-A Seyhan/ADANA
Tel: +90 (322) 453 31 71 | Faks: +90 (322) 454 66 86
E-posta: info@pasinex.com

Pasinex Arama ve Madencilik A.Ş.

Pasinex Arama ve Madencilik AŞ, Kanada merkezli, Toronto (TSX) 
ve Frankfurt (PNX) borsalarına kote Pasinex Resources şirketinin 
yüzde yüz iştirakidir. Pasinex, halen Adana Kozan Pınargözü 
Madeni’nde dünyanın en yüksek tenörlü (DOS) çinko ve kurşun 
cevheri üretimi ve satışı yapmaktadır. Bunun dışında ABD Nevada 
da Spur Projesi sülfürlü çinko, Adana Kozan Akkaya projesinde 
oksitli ve sülfürlü çinko kaynak geliştirme çalışmalarına devam 
etmektedir. Pasinex ayrıca Sivas Koyulhisar Gölcük Bakır pro-
jesinde de sondajlı arama etüt ve rezerv geliştime çalışmaları 
yapmaktadır.  

İştigal konuları: Yurtdışı ve yurtiçi maden arama-etüd ve işletmeciliği

İşletmeler: Adana – Kozan Horzum AŞ Çinko - Kurşun İşletmesi, 
Sivas Gölcük Bakır Şantiyesi, Nevada Spur Projesi (ABD).

Projeler: Adana-Horzum Arama ve Madencilik AŞ, Sivas-Koyulhisar 
Bakır Arama ve Etüd Sahası, Kozan-Akkaya Çinko Projesi, ABD-
Nevada Spur Çinko Projesi.

Ürünler: Çinko ve kurşun (DOS) üretim, satış, ihracat.



Pasinex Resources Limited, Türkiye - Adana Bölgesi'nde iki ve 
ABD - Nevada Bölgesi'nde bir sahada çinko cevheri üretim ve 
arama faaliyetleri yürüten bir maden şirketidir.

Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası (PNX)'nda işlem görmekte 
olan Pasinex; Adana'da yer alan ve son derece yüksek tenörlü
bir çinko madeni olan Pınargözü Madeni'nin %50'sine sahiptir. 
Pınargözü Madeni'nde 2018 yılında %32 tenörlü 31.000.000 
pound çinko üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Pınargözü yüksek tenörlü çinko oksit madeninin bulunduğu 
fay hattının devamında, yine şirketin %50 sahibi olduğu 
Akkaya Çinko Projesi yer almaktadır. Akkaya'da halihazırda 
iki sondaj makinası ile henüz keşfedilmemiş yüksek tenörlü 
çinko yataklarının ortaya çıkarılması için arama sondajları 
sürdürülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri, Nevada'da yer alan Spur Projesi ise 
yeni bir keşif olup siyah şeyllerin içerisinde ortaya çıkarılan çinko 
sül�tler yüksek tenörlü çinko oksitlerin altında yer almaktadır. 
Bu önemlidir çünkü dünya çinko üretiminin %18'ini karşılayan 
en büyük 5 çinko madeninden 4'ü şeyl formasyonları içerisinde 
yer almaktadır.

Pasinex Orta Torosların Güney-Doğusunda 
yer alan Adana Bölgesi'nde, Pınargözü ve 
Akkaya olmak üzere iki çinko sahasında 
arama, etüd ve madencilik çalışmalarını 
yürütmektedir.

PASINEX.COM
Kanada Adres: 82 Richmond Street East,
Toronto, Ontario, M5C 1P1 
+1 416 861 9659

Türkiye Adres: Zeytinli Mh.  Turhan Cemal 
Beriker Blv. No 607 A  Seyhan Adana 

+90 322 459 9020

Yüksek Tenörlü Çinko Üretimi ve 
Yeni Fırsatların Araştırılması
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ri Polly Boot
www.pollyboot.com.tr

Selimşahlar Mah. Burcu Sokak No:8 Şehzadeler - Manisa
Tel: 444 39 35 | Faks: +90 (236) 236 14 35
E-posta: info@pollyboot.com.tr

Sarı Vadi İş Güvenliği Mal. İç ve Dış Tic.San. Ltd. Şti.

Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların ilk poliüretan iş güvenliği çizmesi 
üreticisi olan POLLYBOOT, siz değerli tüketicilerimiz ve iş ortaklarımız 
ile güvenli, kaliteli ve konforlu çizme üretim serüvenine yükselen bir 
trend ve innovasyon ile devam ediyor.

Şirket, 2009 yılında ilk makine montajı, hammadde ve ürün dene-
meleri ile poliüretan çizme üretimine başlamıştır. 2010 yılında ilk CE 
sertifikalı ürün üretimine geçiş ile ilk kalıbımız GALAXY modeli ile 
dünyaya ilk adımımızı attık.

2013 yılında kısa sürede oluşan yoğun talep üzerine ikinci enjeksiyon 
makinesi alımı ile 8000 m2 kapalı alanı olan fabrikamıza taşındık. 
2015 yılında yapılan Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirilip 
üretimine başlanan PU+TPU ilave malzemesi ile çizmelerimiz ve 
yeni ürün gamımız olan Orion grubu kasık ve göğüs çizmelerimizin 

üretimi başladı. Bunun yanı sıra kendi tesislerimizde ürettiğimiz özel 
POLLY PU SPECIAL iç tabanlığımız ve Shock Absorber Topuk Sistemi 
ile üretilen çizmelerimiz tüketicilerimiz ile buluştu.

2017 yılında Galaxy Power kalıbı ile ilk kompozit burun ve kevlar 
ara tabanlı çizmelerimiz piyasaya sürüldü. 2018 yılnda 3. enjeksiyon 
makinemiz devreye girdi ve yıllık kapasitemiz 500.000 çift/yıl kapa-
sitesine ulaştı.

Artı THERMO kalıbımız devreye girdi ve 26 ülkeye ihracat sevi-
yesine ulaştı. Hemen arkasında hızlı bir çalışma ile PU-KAUÇUK 
ELEKTRİKÇİ,PU KAUÇUK çizmelerimiz piyasalara sunuldu.

Yıl 2019, POLLYBOOT’ta serüven tüm tedarikçi ve müşterilerimiz ile 
birlikte yaşanmaya devam ediyor.

.pollyboot.com.tr444 39 35
SARI VADİ   
İŞ GÜVENLİĞİ
MALZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ

 

www
info@pollyboot.com.tr



.pollyboot.com.tr444 39 35
SARI VADİ   
İŞ GÜVENLİĞİ
MALZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ

 

www
info@pollyboot.com.tr

MADENCİLİK SEKTÖRÜNE 
YÖNELİK KİTAP-DERGİ SATIŞI 
Madencilik ve Yer Bilimleri Alanındaki Kitap ve 
Dergilerin Satışı MT Mağaza Adı Altında 
Gerçekleştirilmektedir

www.mtmagaza.com

Kİitap ve Dergi Satışı İçin:
info@mtmagaza.com
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PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ®, 1996 
yılından beri maden, çimento, enerji, pet-
rol-gaz ve petrokimya sektörleri başta olmak 
üzere endüstriyel alanlarda yurtiçi ve yurtdışı 
müşterilerine entegre mühendislik ve teknik 
müşavirlik hizmetleri vermektedir.   

Bağımsız bir “Teknik Müşavirlik ve 
Mühendislik Kuruluşu” olan PROMER 
Müşavirlik Mühendislik AŞ®, 
   • Fizibilite çalışmaları, 
   • Temel mühendislik, 
   • Satın alma teknik desteği, 
   • Detay mühendislik, 
   • İnşaat yönetimi ve kontrolörlüğü, 
   • Devreye alma 

Hizmetlerini projelerin uzmanlık gerektiren ihtiyaçlarına uygun 
olarak seçtiği uluslararası çözüm ortakları ile birlikte müşterilerinin 
hedef ve beklentilerini uluslararası standartlarda ve güncel enstrü-
manlarla sağlamaktadır. 

PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® tasarım hizmetleri 
çerçevesinde; 
   • Teknolojik (temel) tasarım, 
   • Geoteknik, 
   • Mimari, 
   • İnşaat, 
   • Mekanik tesisat ve ekipman, 

 
Tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Tüm tasarım çalışmalarını 3 
boyutlu ve gerçek zamanlı BIM ile yürüten PROMER Müşavirlik 
Mühendislik AŞ®, bu sayede inşaat ve montaj esnasında fark 
edilebilen birçok inşai sorunlar başta olmak üzere, tasarım-imalat 
uyumsuzluklarının oluşmasını önlemekte, mühendislik ve yapım 
koordinasyonunu modern tekniklerle sağlamaktadır. 

PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® müşavirlik hizmetleri 
kapsamında; proje ile ilgili satın alma çalışmalarında teknik destek 
sağlamaktadır. Satın alma stratejisinin oluşturulması, ihale paketle-
rinin belirlenmesi ve satın alma teknik dokümanlarının hazırlanması 
ile satın alma ekibinin tedarikçilerden topladığı tekliflerin teknik 
değerlendirmelerini yapmakta ve satın almaların projelerin hedefleri 

çerçevesinde sonlandırılmasını sağlamaktadır. Projenin organizas-
yon yapısına bağlı olarak, satın alma hizmetlerini “Müşteri’nin Satın 
Alma Ekibi’ne” entegre olarak da yürütebilmektedir.

PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® kontrollük hizmetleri kapsa-
mında ise; tesisin inşaat ve montajı esnasında inşaat kontrolörü ve 
teknik müşaviri olarak görev almaktadır. Tüm yatırımın iş programı 
ve bütçesini izleyerek, elde edilen verileri günlük, haftalık ve aylık 
raporlarla müşteriye aktarmaktadır. Ayrıca; sahada oluşturulan 
inşaat yönetim ekibiyle, gerçekleştirilen imalatın projesine uygun, 
beklenen kalite seviyesinde ve belirlenen sürede gerçekleşmesi sağ-
lanmaktadır. PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ®, tüm bu saha 
hizmetlerini kendi geliştirdiği ERP sistemi ile sürekli takip etmekte 
ve müşterilerinin izlemesine imkân vermektedir.

PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® mühendislik hizmetlerini 
gerçekleştirdiği tesislerin devreye alma hizmetlerini sağladığı gibi 
mühendislik hizmetlerini üstlenmediği tesislerin de devreye 
alma hizmetlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu çerçevede; PROMER 
Müşavirlik Mühendislik AŞ®, devreye alma prosedürlerini hazırla-
yarak, devreye alma süreçlerini yönetmekte ve operasyonel yönetim 
için eğitim dokümanlarını hazırlamaktadır. Devreye alma süreçle-
rinde, gerek yerli gerek ise yabancı uzmanları ile yer alan PROMER 
Müşavirlik Mühendislik AŞ®, tesisi operasyona hazır hale getirerek 
tasarım, satın alma, inşaat ve montaj aşamalarından oluşan tesis 
kurulumunu sonlandırmaktadır. 

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 entegre yönetim sistemi 
TUV NORD tarafından sertifikalandırılan PROMER Müşavirlik 
Mühendislik AŞ®, mühendislik ve müşavirlik endüstrisindeki en son 
teknikleri ve yürürlükte olan uluslararası standartları kullanarak, 
sorumluluğunu aldığı projeleri belirlenen bütçe ve süre dahilinde 
tamamlaması ile müşterilerinden haklı övgüler almaktadır.

Promer Müşavirlik Mühendislik
www.promerengineering.com.tr

Mutlukent Mah. 5. Cadde 1967. Sk. (Eski 95. Sk.) No:14 06800 Ümitköy-Ankara 
Tel: +90 (312) 235 79 00 | Faks: +90 (312) 235 76 31
E-posta: info@promerengineering.com.tr

Promer Müşavirlik Mühendislik AŞ

   • Elektrik tesisatı, 
   • Enstrümantasyon, 
   • Otomasyon, 
   • Borulama, 
   • Alt yapı 
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ri RSC 
www.rscmme.com

45 Ventnor Avenue West Perth WA 6005, Australia 
Tel: +61 8 94 67 1444 
E-posta: info@rscmme.com

RSC Mining and Mineral Exploration

RSC, küresel madencilik ve aramacılık sektörüne uluslararası stan-
dartlarda sözleşmeli jeolojik danışmanlık ve raporlama hizmetleri 
sunmaktadır. RSC’nin, özellikle madencilik endüstrisinde kabul gören 
standartlardaki raporlama (JORC, NI 43-101 ve SAMREC gibi) tecrü-
besi çok fazla olup, her yeni işimizde müşteri beklentilerinin ötesine 
geçecek bir teknik mükemmellik anlayışıyla çalışmaktayız.  Ekibimiz, 
herbiri alanında uluslararası deneyime sahip jeologlar, jeofizikçiler, 
jeokimyacılar, kaynak uzmanları, proje yöneticileri, veri yönetimi ve 
CBS uzmanlarından oluşmaktadır. Müşterilerimiz arasında yerel firma-
ların yanısıra Avustralya, Kanada, Singapur ve Londra gibi uluslararası 
borsalarda işlem gören çok sayıda madencilik şirketi de bulunmaktadır. 

RSC, madencilik döngüsünün bütün aşamalarında; aramadan geliştir-
meye, ilk üretime almadan tam ölçekli işletmeye geçirmeye kadarki tüm 
süreçlerde geniş deneyime sahiptir. Portföyümüzde, dünyanın hemen 
her kıtasında, karaların yanısıra denizaltı madenciliği üzerine de çok 
çeşitli emtialar üzerine yürüttüğümüz çalışmalarımız bulunmaktadır.

Merkez ofislerimiz Avustralya ve Yeni Zelanda’da bulunmakla bera-
ber, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki destek 
ofislerimiz aracılığı ile, Türkiye’deki müşterilerimizin taleplerini en 
iyi şekilde yerine getirmemizi sağlayan, dünya çapında köklü bir 
endüstri profesyonelleri ağına bağlıyız. 

RSC, dünya genelinde arama projelerini yönetmede uzmanlaş-
mıştır ve müşterilerinin ihtiyaç ve durumlarına özel uyarlanmış 
anahtar teslim danışmanlık hiz-
metleri sunmaktadır. Jeolojik 
danışmanlık çözümlerimiz, saha 
öncesi araştırmalardan, arama 
programı oluşturulmasına; 
bütçe planlamasından sondaj 
yönetimine; lojistik desteklerden 
proje yönetimine ve kaynak-re-
zerv tespitine kadar geniş bir 
yelpazeyi içermektedir. RSC, dün-
yanın herhangi bir yerine uyum 
sağlamasına ve çalışmasına olanak 
sağlayan, farklı kültürleri temsil 
eden, uluslararası deneyimli geniş 
bir uzman jeolog kadrosuna sahip-
tir. Araştırma ekiplerimiz, en son 
jeofizik ve jeokimyasal yöntemler 

hakkında sürekli eğitilmekte ve en iyi teknik donanıma sahiptirler. 
Aramacılık söz konusu olduğunda, RSC dünyanın her yerine müşteri 
ve proje odaklı, yetkin arama ekipleri göndermeye hazırdır.

RSC, jeolojik hizmetler skalasının tamamında müşteri odaklı 
danışmanlık servisleri sunar: Deneyimli uzman jeologlarımız 
ve uluslararası destek ekibimizle birlikte, müşterilerimiz için 
dünyanın her yerinde çözümler üretmekteyiz.  Tüm projele-
rimizde, müşterilerimizin teknik ihtiyaçlarını en hızlı şekilde 
karşılarken, ticari gizliliklerine de en üst derecede hassasiyet 
göstermekteyiz.

Jeolojik Danışmanlık
   • JORC ve NI 43-101 Raporlama
   • Yetkin Kişi Raporları
   • Kaynak ve Rezerv Tahmini
   • Küresel Madencilik Raporları
   • Uzman Bilirkişi Raporları
   • Laboratuvar Denetimleri
   • Kalite (QA/QC) Sistemleri
   • Kurumsal Eğitimler ve Kurslar

Aramacılık Hizmetleri
   • Haritalama
   • Proje Yönetimi
   • Hedef Belirleme

GLOBAL  
FOOTPRINT

LARGE  
NETWORK
2,000+ GLOBAL   
NETWORK OF 
GEOLOGISTS AND  
CONSULTANTS

Au

HMS

U

Co

Coal

Li

Pb

C

Cu

Mn

Dia

Zr

P

Ag

Sn

W

REE

Pt

Fe

Mg

Zn

Al

Ni Cr Nb

V Ta Ti
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COMMODITIES

   • Örnekleme Çalışmaları
   • Proje Geliştirme
   • Teknik Değerlendirme
   • Piyasa Duyuruları
   • Jeofizik Danışmanlık
   • Ruhsat Yönetimi
   • Denizyatakları Madenciliği

   • Portatif XRF
   • Ekipman Kiralama
   • Sondaj Yönetimi



“Providers of Mineral Exploration Services 
And Geological Consulting Globally”

RSC Australia
45 Ventnor Avenue, West 
Perth,  WA, 6005, Australia

Mr. Campbell McKenzie 
Business Development 
Manager +64 2 167 9249

Dr. Özgür Acır 
Representative, Turkey 
0542 248 24 36
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Güzeller OSB Mimar Sinan Cad. No.8 41400 Gebze/Kocaeli
Tel: +90 (262) 751 46 51 | Faks: +90 (262) 751 46 50 | Servis: 0 (546) 549 72 37
E-posta: info@saes.com.tr

Saes Makina. San. Tic. AŞ  

 www.saes.com.tr

1992 yılında kurulan SAES, üretimini “Kırma-Eleme“ tesis, makine ve 
ekipmanlarına odaklamış olup, günümüzde 32 ülkede 350’de fazla 
kurulu tesis ile global bir firma haline gelmiştir.

Yurtiçi ve dışında 2500’den fazla üretilip, devreye alınmış makine 
ekipmanları ile zengin bir saha, ocak tipi ve malzemesi, proses ve 
sektör tecrübesine sahip SAES, üretimine uzman mühendis ve 
teknik personelleri ile Gebze fabrikasında devam etmektir. 26 yıldır 
çözüm ortağı olarak beraber çalıştığımız firmaların ve sektörün 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz makine ve 
ekipmanlarımız,  madencilik, agrega ve çimento gibi çeşitli sektör-
lerde kırılganlığı en yüksek olan kayaçlardan, en sert ve aşındırıcı 
kayaçlara kadar çok çeşitli malzemelerin kırımında ve boyutlandırıl-
masında kullanılmaktadır. 

Hedeflerimiz arasında bulunan ihtiyaç duyulan noktalarda çözüm 
üretmek anlayışı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda sektörel 
ihtiyaçları, tecrübemize dayandırdığımız AR-GE süreçlerimizin 
sonucu olan makinelerimiz ile karşılamaktayız. “Sürekli Gelişimi” 
üretim felsefisi olarak benimsemiş olan SAES son yıllarda araştırma 
ve geliştirme çalışmalarını nihai ürün kalitesine yöneltmiş olup, 
besleme ve boyutlandırma problemi yaşayan firmalara çözümler 
sunmuş, firma karlılıklarına doğrudan etkide bulunmuştur.

Aynı anlayışın doğrultusunda geniş ürün yelpazesini, bulunduğu 
pazarların çeşitliliğini ve kalitenin her alanda uygulanması için “Satış 
Sonrası Hizmetlerin” önemliliğini göz önünde bulunduran SAES, 
satış sonrası hizmetlerinde etkinliği ve hızı prensip edinmiş olup, 
bu doğrultuda organizasyonunu kurmuş ve operasyonlarını yönet-

mektedir. Üretimlerimizin %70’den fazlasının yurtdışında başarı ile 
çalışmasının altında yüksek üretim kalitemizin olduğu kadar satış 
sonrası hizmetlerimizin başarısı ve kalitesi bulunmaktadır.

Sürekli gelişimin ve her alanda kalite anlayışının sonucu olarak SAES 
3.Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yusufeli Barajı ve Niğde 
Otoyolu gibi Türkiye’nin son dönemdeki en önemli projelerinin 
agrega üretimindeki rolünü başarı ile yerine getirmiş, yeni görevleri 
için çalışmalarına devam etmektedir.

Üretimlerimizin ağır şartlarda uzun yıllar çalışıyor olmasının getir-
diği bilinç ile SAES marka ürün sahibi firmaları “Partner” olarak 
kabullenmekte, yıllar içinde değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayabilmeyi, proseslerinde ihtiyaç duydukları geliştirmeleri 
mevcut şartlarını göz önünde bulundurarak en ideal şekilde uygula-
yabilmeyi, duruşlarını minimize edip çalışma verimlerini maksimum 
seviyede tutmayı hedeflemekteyiz.

SAES Makine’nin sektöre sunduğu ürün ve çözümler;

   • Çeneli Kırıcılar
   • Darbeli Kırıcılar
   • Dik Milli Kırıcılar
   • Mobil Kırma Eleme Üniteleri
   • Elekler
   • Besleyiciler
   • Paletli, Vargel ve Wobbler Besleyiciler
   • Havalı Ayırıcılar
   • Yıkama Ekipmanları
   • Susuzlandırma Elekleri
   • Bant Konveyörler
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Piyade Sokak No: 19 06550-Çankaya Ankara
Tel: +90 (312) 438 11 50 | Faks: +90 (312) 439 11 93 
E-posta: info@santralmadencilik.com

Santral Madencilik AŞ  

 www.santralmadencilik.com

Güriş Holding, yer altı kaynaklarının tespit edilmesine ve en yararlı 
şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmak, sahip olduğu uzman 
kadro ve çağdaş teknolojilerle Türk madenciliğini global ölçekte 
önemli bir konuma getirmek, sürekli büyümek ve gelişmek amacıyla 
2012 yılında Santral Madencilik AŞ’yi kurmuştur.

Ağustos 2012-Santral Madencilik AŞ
Türkiye genelinde, toplamda 90 adet maden ruhsatına başvurarak 
maden arama çalışmalarına başlamıştır. Bünyesinde bulunan bu 
ruhsatların büyük bir kısmında jeoloji, jeokimya, jeofizik, uzaktan 
algılama ve prospeksiyon çalışmalarını tamamlamıştır. Sondajlı 
arama çalışmaları için gerekli olan izinler, bürokratik engellerden 
dolayı alınamamıştır. Bu aşamada olan projeler, geliştirilmeyi 
beklemektedir. Hedeflenen sondajlar neticesinde, yapılacak değer-
lendirmelerin ardından, yatırım kararı alacağı sahalarda üretim 
faaliyetlerine başlayacaktır.

Mart 2013-K.K. Santral Madencilik LTD.
Santral Madencilik, yurt dışı madencilik projelerini de gündemine 
alarak, 2013 yılında, K.K. Santral Madencilik Ltd.’yi kurmuştur. 
Kıbrıs’ta; arama amaçlı, metalik maden oluşumlarının belirlenme-
sine yönelik uzaktan algılama çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmaların 
sonucunda, yaklaşık 272 km2’lik bir alanda KKTC Bakanlar Kurulu 
Kararı ile maden arama imtiyazı elde etmiştir.

Bölgede yapmış olduğu jeokimyasal etüt, jeolojik ve jeofizik çalış-
maları sonrasında yaklaşık 19.000 m karotlu sondaj çalışmasını 
tamamlamıştır. Ekonomikliği tespit edilen sahalarda işletmeye 
yönelik çalışmaları yapmak ve üretime geçmek için Kıbrıs hüküme-
tinin, işletme ruhsat işlemlerini sonuçlandırması beklenilmektedir.

2015-Akdeniz Resources Madencilik AŞ
Güriş Holding, Şubat 2015 tarihinde, Akdeniz Resources Madencilik 
AŞ’nin hisselerini satın alarak, ülkenin önemli altın-bakır madeni 

projelerinden olan Artvin, Yusufeli Taç-Çorak projesine yatırım kararı 
almıştır.

1 Temmuz 2016 tarihinde, “ÇED Olumlu” kararını alarak işletmeye 
yönelik infill sondajlar ve ÇED kullanım alanlarına yönelik orman izin 
başvurularında bulunulmuştur.

18 Mayıs 2017 tarihinde, Akdeniz Resources Madencilik AŞ uhdesin-
deki ruhsatlar Santral Madencilik AŞ’ye devredilmiştir.

1986 yılından beri maden jeolojisi etütleri ve sondaj çalışmaları 
yapılan ruhsatlarda, bugüne kadar toplamda 100.000 m arama 
ve rezerve yönelik sondajlar, metalürjik testler ve kaynak tahmini 
çalışmaları yapılmıştır.

Yusufeli sahaları için; fizibilite çalışmaları tamamlanarak devletten 
projemize 900 milyon TL’lik teşvik alınmıştır. Almanya’dan sipariş 
edilen değirmenler sahaya nakledilmiştir. Flotasyon tesisi ile ilgili 
olarak da firmalarla görüşmeler devam etmektedir. En kısa sürede 
üretime geçilmesi hedeflenmektedir.

Güriş Holding Madencilikte de geçmişten almış olduğu bilgi ve tec-
rübeye dayalı olarak sahip olduğu teknoloji ve lojistikle, Türkiye’de ve 
dünyada metal madenlerinin ve endüstriyel minerallerin kazanımı 
için yapacağı yatırımlarla büyümeyi hedeflemektedir.
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www.se.com/tr/tr/work/solutions/for-business/mining/ 

Schneider Electric, 100’den fazla ülkede, 145.000 çalışanı ile 180 
yılı aşkın süredir güvenli, güvenilir, verimli, sürdürülebilir, bağlan-
tılı enerjiye erişimin devamlılığını sağlıyor. Türkiye’de Manisa ve 
Gebze’de bulunan iki üretim tesisi, 1.800 çalışanı, 14 satış ofisi ve 
200 iş ortağı ile hizmet veriyor.

Şirketimiz 1970’li yıllardan başlayarak, 40 yılı aşkın süredir maden 
şirketleri için güvenilir bir ortak olarak çalışmalarına devam ediyor. 
Maden tesisinizi daha verimli hale getirdiği kanıtlanmış ürünlerimiz ve 
çözümlerimiz sayesinde birlikte çalıştığınız insan, mekanik, elektrik ve 
doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı oluyoruz.

Tüm dünyadaki müşterilerimizi ve projelerini desteklemek için 
madencilik ve mineral işleme tesislerine özel 100’den fazla proje, 
satış ve servis organizasyonu ile dijital teknoloji ve yazılımları, 
tedarik zinciri optimizasyonu, operasyon ve proses optimizasyonu 
ile enerji verimliliğini kapsayan uzman danışmanlık hizmetleri 
sunuyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde madencilik sektöründeki lider fir-
malar IoT (nesnelerin interneti) gibi dijital teknolojiler ve büyük 
verileri işleyebilen ileri düzey analitikler üzerine kurdukları alt 
yapıları ile büyük gelişim gösterecekler. Schneider Electric olarak, 
dijitalleşmenin getirdiği katma değer ile yeni teknolojilerden yara-
lanabileceğiniz 3 ana alan görüyoruz; 

   • Operasyonel mükemmellik
   • Yeni nesil iş gücü
   • Dijital tedarik zinciri

Schneider Electric olarak maden tesisinizin bu 3 ana alandaki ihti-
yaçları için EcoStruxureTM çözümlerini sunuyoruz. 

EcoStruxure nedir?
EcoStruxure dijital dönüşümünüzü güçlendirmek ve geliştirmek 
üzerine tasarlanmış IoT özellikli mimarimizdir. Basitçe anlatmak 
gerekirse sabit operasyonlarınız ve mobil cihazlarınıza entegre edil-
miş çok sayıda sensörden verileri toplar, bütün bu gerçek zamanlı 
verileri analiz ederek tüm ekosisteminizi uzun vadede en verimli 
hale getirecek düzeltici ve iyileştirici eylem planları sunar.

EcoStruxure; IoT, mobilite, algılama, bulut, analitik ve siber güvenlik 
konularında ileri teknolojileri barındıran 3 katmanlı bir mimaridir.

1.Bağlantılı Cihazlar
Sensörler, devre kesiciler, sayaçlar, değişken hızlı sürücüler ve proses 
enstrümanları gibi akıllı saha cihazları, yüksek seviye kontrol ve 
karar alma için gerekli olan gerçek zamanlı verilere bağlantı sağlar.

2.Kontrol
Madenler kritik tesislerdir. Bu nedenle IoT 
ağı içindeki tüm cihazların kontrolü şarttır. 
Bu seviyede cihazların en üst düzeyde kont-
rolünü sağlayarak, operasyon güvenliğini 
ve çalışma sürelerini artıran gerçek zamanlı 
çözümler sunar.

3.Uygulamalar, Analitikler ve Servisler
Toplanan verilerin detaylı analizi ile karma-
şık problemerin çözümüne olanak sağlar, 
operasyonlarınızı optimize eder, 7/24 izleme 
ile tesisin davranışlarını izler ve öngörülerde 
bulunarak etkili kaynak yönetimi sağlar. 

Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sokak No.3 Büyükhanlı Plaza Ataşehir İstanbul
Tel: +90 (216) 655 88 88 | Faks: +90 (216) 655 87 87
E-posta: hotline@schneider-electric.com

Schneider Electric
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www.sgs.com.tr

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş İstanbul Plaza, 34209, Güneşli İstanbul 
Tel: +90 (212) 368 40 00 | Faks: +90 (212) 296 47 82
E-posta: minerals.turkey@sgs.com

SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri AŞ

Kısaca SGS
1878 yılında kurulan SGS SA, 1933 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine 
başlamıştır ve 1976 yılında şimdiki adı olan SGS Supervise Gözetme 
Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. adını almıştır. 

Dünya genelinde 97.000’den fazla çalışanı ve 2.600 ofis ve labora-
tuvarı ile hizmet vermekte olan SGS, 1.100’ün üzerinde çalışanı, 15 
ofis ve 14 laboratuvarı ile Türkiye’nin lider gözetim, denetim, test ve 
belgelendirme kuruluşudur.

SGS Türkiye TÜRKAK tarafınca ISO/IEC 17020 ve ISO 9001:2015 
gereklilikleri yerine getiren A tipi bir muayene kuruluşudur.

Türk ekonomisinin kalite, güvenlik ve bütünlüğünü desteklemek 
adına gıdadan madene, inşaattan tekstile kadar geniş bir ağda çok 
çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ürün Gamı
Enerji mineralleri (kömür/kok gibi katı yakıt ürünleri), demir-çelik 
ürünleri (inşaat demiri, rulo sac vs.), demir-çelik üretiminde 
kullanılan ham maddeler/yardımcı ham maddeler (ferro alyaj, 
krom-mangan-demir cevherleri, demir içermeyen metal mal-
zemeler (çinko, kurşun, bakır konsantreleri/cevherleri vs.), 
endüstriyel mineraller (feldspat, kuvars, soda külü vs.), gübreler 
(üre, NPK, amonyum nitrat vs.) 

SGS Maden Hizmetlerine Genel Bakış
   • Miktar ve kalite gözetimleri 
   • Numune alımı ve numune hazırlama hizmetleri
   • Analitik hizmetler 

 » Jeokimya ve maden laboratuvarı (ISO/IEC 17025 akreditasyo-
nuna sahiptir) 

 ø Araştırma numunelerinin analizi (altın, gümüş ve diğer 
elementler)

 ø Maden numunelerinin analizi (krom cevheri, mangan 
cevheri, demir cevheri, çinko/kurşun/ bakır konsantresi ve 
diğer maden analizleri) 

 » Gebze Kömür Laboratuvarı (ISO/IEC 17025 akreditasyonuna 
sahiptir)

 ø Kömür ve benzeri katı yakıt numunelerinin analizi  
   • Radyasyon ölçüm gözetimleri (TAEK akreditasyonlu)
   • ULD (Ultrasonik Su Sızdırmazlık Tespiti) hizmetleri 
   • Görsel gözetimler ve demir-çelik ürünlerinde üretim kontrolü  

Jeokimya Analizleri
SGS, verilerinizin doğru, tekrarlanabilir ve hızlı olmasını sağlamak 
amacıyla en yüksek kalite standartlarından taviz vermeden yön-
temsel mükemmelliği ilke edinir. Dünya genelindeki tüm jeokimya 
laboratuvarlarımız standartlaştırılmış numune hazırlama teknikleri, 
analiz metotları ve metot kodlarına sahiptir. Bu, dünya genelindeki 
tüm laboratuvarlarımızda aynı analiz metotlarının uygulandığı 
anlamına gelmektedir. Bu sayede verilerinizin bölgeden bölgeye 
karşılaştırılması mümkündür.   

Hizmetlerimiz
Hizmet ve yöntemlerimizden bazıları şunlardır: 
   • Arama, maden geliştirme ve ticari numunelere yönelik numune 

hazırlama
   • Çoklu döküm ateş analizi (Fire Assay) sonrasında Gravimetrik ve 

AAS okuma. Günlük kapasitemiz minimum 1.000 numunedir.
   • Siyanür ile farklı boyutlarda bottle roll (BLEG) ve leachwell 

analizleri
   • LECO ile karbon ve kükürt analizi 
   • Potansiyometrik titrasyon yöntemiyle krom, demir, bakır ve man-

gan cevheri ve konsantresi analizleri 
   • Baz metal konsantrelerine yönelik klasik titrasyon yöntemleri (Cu, 

Pb, Zn)
   • ICP-OES ile çoklu element analizleri (kral suyunda parçalama, 4 

asit parçalama, sodyum peroksit füzyonu, lityum metaborat 
füzyonu – ICP-OES okuma)

   • Arama, maden geliştirme ve emtia ticaretine yönelik klasik 
analizlerin gerçekleştirilmesi amacı taşıyan eksiksiz yaş kimya 
yöntemleri 
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www.splitsetturkiye.com

Kaliteyi üretimin her noktasında şiar edinen firmamız; Uluslararası 
CE sertifikası, ISO  9001:2008 kalite yönetim ve ISO  14001 çevre 
yönetim sistemi belgelerine sahip olarak, Balıkesir ilinde 800 metre-
kare kapalı alan, 400 metrekare açık alan ile toplam 1200 metrekare 
alanda üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurt dışı bağımlılığını 
bitirmek, Çinlilerle rekabet, stok maliyetlerinizi düşürmek ve acil 
siparişlerinizde elinizin altında 7/24 hizmet için varız.

Müşterilerimize en iyi kaliteyi en uygun  fiyata, en kısa zamanda 
sunmak ,sorunlara optimum çözümler üretmek, üstün iş ahlakı ve 
dürüstlük ilkesi ile hareket etmek ,ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun, çevreye duyarlı ,enerji  verimliliği yüksek  çözümler sunarak 
güvenilir ve maksimum müşteri memnuniyetine odaklanmış bir 
çözüm ortağı olmak hedefi ile yola çıkan Şirketimiz Splitset  Metal 
Sanayii Ve Ticaret AŞ yüzde 100 yerli sermaye ile madencilik inşaat 
sektörlerine ekipman üretimi  konusunda hizmet vermektedir.  

Splitset olarak yerli split set üretimimiz olan ss39 ürünümüz CE ulus-
lararası sertifikalı olup, kendi bünyesindeki soğuk galvaniz (elektro 
galvaniz) üretimi tesisi yapabilen Türkiye’de ki tek yerli bir kuruluştur.

ss39 split set için istediğiniz uzunlukta imalat mümkündür. ss39 
ürünleri 60 cm’den 240 cm’ye kadar tesisimizde galvanizi bitmiş 
olarak yapabilmekteyiz.

Şirketimiz Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden, Prof.
Dr. Bahtiyar Ünver hocamızın destekleri ile madencilik ve inşaat 
sektörlerinde kaya ve zemin mekaniği, tünel tasarım ve uygu-
lamaları konularında teknik danışmanlık ve proje hizmetleri 
verebilmektedir. 

Yerli üretimi destekleyerek kaliteli ve ucuz ürün ile birlikte, Türkiye’ye 
istihdam için çalışmalarımız sizin katkılarınızla ve azimle devam 
etmektedir.

Splitset AŞ, Pektaş End. Otom. Mak. ve Yapı Malz. İnş. Taah. Gıda 
San. Tic. Ltd. Şti. kuruluşudur. 1977 yılından bu yana çalıştığı tüm 
firmalara faaliyet alanları dahilinde deneyimli kadrosu ile en iyi ve 
en kaliteli hizmeti kendisine ilke edinerek teknik malzeme temini 
sağlamaktadır. Bu ürünlerimiz; gıda, kimya, boya, çimento, kağıt, 
madencilik, gemi, ilaç, içme suyu, atık su, arıtma, ısıtma, soğutma, 
pnömatik hidrolik, havalandırma, petrokimya gibi pek çok tesis ve 
proseste başarıyla kullanılmaktadır.  

Sanayi tesislerinin kurulumunda ve işletmelerinde, basınçlı ve 
basınçsız boru tesisatları, buhar sistemleri, yangın söndürme 
sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, pnömatik hatlar, hidrolik 
parçalar, siklonlar, silolar ve tank ekipmanları olmak üzere firmalara 
malzeme temin edilmektedir.

Satışını yapmış olduğumuz bu ürün yelpazesinde ulusal ve 
uluslararası standartlarla ilgili bazı ürünlerde TSE, CE, UL VE FM 
sertifikalarına sahibiz. Kusursuz tasarım, güvenli kullanım, uzun 
ömürlü, bol yedek parça gibi özelliklere sahip ürünlerimizi hizme-
tinize sunmaktayız. 

Sektörde söz sahibi olan firmamızın gücü; yılların deneyimine, 
müşterilerimiz ve partnerlerimizle mevcut sıcak ilişkilere ve kalite-
li-dürüst hizmet anlayışımıza bağlıdır. Tecrübeli, genç ve dinamik 
kadromuzla, başarı odaklı çalışmalarımızın yanında, müşteri mem-
nuniyeti ve kalite öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 
Bugün olduğu gibi gelecekte de çalışmalarımızda müşteri mem-
nuniyeti ve kalite öncelikli hedeflerimiz arasında olmaya devam 
edecektir.  

Paşaalanı Mh. 48. Sk. Yeni Sanayi Sitesi No: 14/A Karesi, Balıkesir
Tel: +90 (266) 245 00 92 | GSM: +90 (530) 499 38 10 | GSM: +90 (533) 745 67 30
E-posta: satis@splitsetturkiye.com

Splitset Metal San. ve Tic. AŞ



SPLİTSET METAL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Paşaalanı Mh. 48. Sk. Yeni Sanayi Sitesi No:14/A
Karesi / BALIKESİR
Tel: 0 266 245 00 92
Gsm: 0530 499 38 10 Gsm: 0533 745 67 30
satis@splitsetturkiye.com
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Laboratuvarımız, 24.11.1995 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. 
Konusunda uzman personeliyle en son bilimsel ve teknolojik konuları 
takip ederek, 2015 yılı itibariyle A.Ş. olarak hizmetine devam eden 
firmamız; İş Hijyeni ve Emisyon Ölçümlerinden Maden Cevherlerine; 
Katı ve Sıvı Yakıtlardan Çimento - Yapı Malzemelerine; Su-Atık Su, 
Atık, Arıtma Çamuru, Biyokütle ve Gübre Testlerine kadar uzanan 
geniş çalışma alanları ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Laboratuvarlarımıza gelen taleplerin hızlı ve doğru bir şekilde karşı-
lanabilmesi için dört ana faaliyet birimi bulunmaktadır.
1- Numune Kabulü, hizmet sözleşme onayı ve raporlama birimleri,
2- Numune alma ve hazırlama birimleri, 
3- Fiziksel test laboratuvarları,
4- Kimyasal-Enstrümental test laboratuvarları, 
Laboratuarımız,

   • 30.11.2004 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17025 
Standardına göre “AKREDİTE“ edilmiş,

   • 25.01.2005 tarihinde T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE 
YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından “ÇEVRE ANALİZLERİ 
YETERLİLİK BELGESİ”ni

   • 23.01.2015 tarihinde TSE tarafından “DENEY HİZMETİ 
ALINABİLECEK LABORATUVAR ONAYI“ belgesini,

   • 19.04.2016 tarihinde T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafın-
dan “İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZLERİ YETERLİLİK BELGESİ“ 
almaya hak kazanmıştır.

Çalışmalarımızda ki devamlılığın her güçlüğü yeneceği felsefemiz 
doğrultusunda alınan her yeni talebe göre kapsam genişletme 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Standart Laboratuvarlar 
www.standardlab.org

Atalar Mah.Işılay Sok.No:33 41740 Körfez / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 528 10 93 - 94 | Faks: +90 (262) 528 10 95
E-posta:  info@standardlab.org

Standart Laboratuvarlar İşletmeciliği AŞ 

®

MADEN SAHALARI
TANITIM BÜLTENİ
Yer Altı Kaynaklarına Ait Ruhsatlarını Satmak,
Kiralamak veya Ortak Bulmak İsteyen
Ruhsat/Proje Sahipleri İçin En Doğru Adres

Maden Sahası Satış, Ortaklıklık Tanıtımı İçin:
ruhsat@mayeb.com.tr

www.madencilikturkiye.com/maden-sahalari-tanitim-bulteni



®

MADEN SAHALARI
TANITIM BÜLTENİ
Yer Altı Kaynaklarına Ait Ruhsatlarını Satmak,
Kiralamak veya Ortak Bulmak İsteyen
Ruhsat/Proje Sahipleri İçin En Doğru Adres

Maden Sahası Satış, Ortaklıklık Tanıtımı İçin:
ruhsat@mayeb.com.tr

www.madencilikturkiye.com/maden-sahalari-tanitim-bulteni
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www.sulzer.com

Yenidoğan Mah. Hattat Sok. No:37 Sancaktepe İstanbul
Tel: +90 (216) 312 79 20 | Faks: +90 (216) 312 31 80
E-posta: info@unitekpaper.com

Ünitek Selüloz Kağıt Kim. ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Zorlu Proseslerde Kanıtlanmış Tecrübe
Metal işlemede– farklı hammadeler ile farklı uygulamalarda- 20 
yılı aşkın global tecrübesi; proses ve uygulamalardaki bilgi birikimi 
Sulzer’i güvenilir ve tercih edilir bir pompa tedarikçisi yapmıştır. 
Lx-Sx-Ew (Liç, solvent çıkarma, elektrolit çıkarma) prosesleri tipik 
olarak sıcak, korozif ve aşındırıcı uygulamalar olduğu için pompa 
ve salmastra tiplerinin de bu talepleri karşılayacak nitelikte olması 
gereklidir. Uygulamayı, akışkanın aşındırıcı ve korozif karakteristiğini 
ve debi taleplerini doğru anlamak Sulzer’in önde gelen malzeme tek-
nolojisi ile birleştirerek her tesis için en uygun çözüm sağlamaktadır.

Sulzer pompa sistemlerinin yüksek enerji verimliliği sayesinde 
tesisin çalıştığı her süre içinde maliyet tasarrufu gerçekleşmektedir. 
Pompa sistemlerinde enerji tüketimindeki en önemli kazanım özel 
uygulamalarda doğru ve en verimli pompa teknolojisinin seçimi ile 
mümkündür. Bu seçim prosesi öncelikle uygulamanın tamamının 
doğru anlaşılması, akışkan özelliklerinin tespiti ve debi değerleri ile 
başlar. Tüm bu bilgiler Sulzer’in pompa teknolojilerindeki kapsamlı 
bilgi birikimi ile birleştiğinde tesis için en ideal performansta ve enerji 
verimliliğinde çalışacak pompa seçimi ortaya çıkar. Uygun fan dizaynı 
ile seçilen en iyi pompa ilk yatırım kalemlerinde ve uzun dönem 
işletme giderlerinde maliyet avantajı sunan bir çözüm olmaktadır.

EMW ağır hizmet çamur pompa dizaynı saha tecrübelerinin akışkan 
debi modelleme teknolojisi ve sonlu element analizi ile desteklenmesi 
sonucudur. Bu dizayn sahadaki zorlu proses koşullarında, katı partikül-
lerin transferinde aşınmaya dayanıklı performans sergileyen yüksek 
hidrolik verimlilik sunmaktadır. Bu performansı sağlamak için EMW 
pompa hidrolik bölümü malzemesi sert demir ya da değiştirilebilir 

kauçuk kaplamadır. Ayrıca yumuşak salmastra, dinamik salmastra ve 
mekanik salmastra gibi farklı salmastra sistemleri de mevcuttur.

Maden drenaj uygulamalarında dalgıç ve çamur pompalarının 
kullanılması gereken yerlerde doğru tip pompa seçimi ile yaşanabi-
lecek olumsuzluklar ve hasarlar minimuma indirilir. Sulzer’in dalgıç 
drenaj ve dalgıç çamur pompaları konusundaki elektronik programı 
-zekası- hatalı faz sırasını devreye almak esnasında düzelterek önle-
mektedir. Pompada montajlı bu program kontrol ve görüntüleme 
özelliklerini pompa güç hattında içermektedir. ilk salmastrada kaçak 
olması halinde bu sistem alarm vererek kullanıcının pompayı daha 
büyük hasar meydana gelmeden ve daha yüksek bakım maliyeteri 
oluşmadan değiştirmesini sağlamaktadır. 

AHLSTAR WPP/T aşınmaya dayanıklı pompa grubu aşındırıcı ve 
yıpratıcı koşullar için özel olarak üretilmektedir. 

Yüksek Aşınma ve yıpranmaya dayanıklı Ağır hizmet çamur pompası 
Ensival-Moret EMW

XJS/XJ dalgıç pompa çözümleri
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www.senplastik.com

İsteks San. Sit. C4 /13 İkitelli O.S.B. Başakşehir, İstanbul/Türkiye 
Tel: +90 (212) 485 66 13 -15 | Faks: +90 (212) 485 66 14
E-posta: ercument@senpls.com | huseyin@senpls.com 

Şen Plastik Patlayıcı Mad. Yardımcı Malz.

Yer altı maden ocaklarında dinamit atımlarında, daha güvenli, 
daha sağlıklı, daha verimli bir çalışma için firmamızın ürünleri olan 
patlayıcı madde yardımcı malzemeleri hakkında mutlaka bilgi sahibi 
olmalısınız.

Bilindiği gibi yer altı madenciliğinde en ciddi faaliyetlerden birisi de 
patlayıcı madde kullanımıdır. Bu bakımdan patlayıcı madde kulla-
nımının taşıdığı büyük önem ile bu konudaki maliyet, işçi sağlığı, iş 
güvenliği ve verimlilik ile ilgili hususlarda, patlayıcı maddenin deliğe 
itilmesinden arkasının sıkılanması, delik dibine yerleştirilmesi, kap-
sül tellerinin izole edilmesi ve deliğe itmek için kullanılan çubuğa 
kadar hepsinin ayrı önemi vardır.
 
Firmamız tarafından üretilen patlayıcı madde yardımcı malzemeleri 
anti-statik ve alev geciktirme gibi belirleyici özelliklere sahiptirler. Dinamit 
patlatılarak çalışan bütün mekanlarda, tozun, dumanın bastırılmasında, 

patlayıcı maddenin performansının arttırılmasında, 
muhtelif gazların ve kömür tozunun alev alması veya patla-
masının kesinlikle önlenmesinde kullanılmaktadır.

Söz konusu malzemeler Avrupa ülkelerinde 1960'lardan 
beri kullanılmaktadır. Türkiye'de imalata geçmeden 
evvel önemli madencilik kuruluşlarının değerli fikir 
ve düşünceleri alınarak seri imalata geçilmiş 1990 
yılından beri pazarlanarak birçok kuruluşun kullanıp 
faydalanması sağlanmıştır. 

Ürünlerimiz
   • Anfo Şarj Borusu ve Hortumları
   • Anti Statik Plastik Sıkılama Çubukları
   • Chip Box Numune Saklama Kabı
   • Dinamit Delme Pensi
   • Plastik Dinamit Kılıfları
   • Plastik Dinamit Sandıkları
   • Plastik Diz Altı Koruyucu
   • Plastik İzolatör
   • Plastik Şemsiye
   • Plastik Sulu Sıkılama Kartuşları
   • Şarj Deliği
   • Sıkılama Çubuğuna Takılan Aparat
   • Su Bariyeri
   • Basınçlı Hava Teneffüs İstasyonu
   • Yaşam Hattı
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www.teknima.com

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Babürşah Caddesi 19 Sincan 06935 Ankara 
Tel: +90 (312) 267 44 00 | Faks: +90 (312) 267 44 40
E-posta: info@teknima.com

Teknima Makine Endüstri AŞ

Alt yapı sistemleri konusunda sahip olduğu 
deneyimini havalandırma sistemlerinin üretimi 
ve proje tasarım çalışmaları ile geliştiren Teknima 
Cleanair Technology dinamik ve üretken bir 
firmadır.

Teknima Cleanair Technology markalı fanla-
rımız, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan tesisimizde üretilmektedir. Özgün 
tasarım, yazılım programı ile hava akımı per-
formansı ölçümü, test düzeneği ile performans 
raporu üretimi ve onayı tecrübeli mühen-
dislerimiz ve teknik kadromuz tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Bünyesinde makina, endüstri, malzeme, kaynak 
ve maden mühendisleri bulunan firmamız 
havalandırma sistemleri tasarımı, araştırma ve 
geliştirme çalışmaları, üretim ve satış sonrası 
servis konularında en iyi hizmeti sunmaktadır. Şirketimiz ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 kalite, çevre ve sağlık sertifikalarına 
ve ayrıca DIN 18800-7 ve DIN EN ISO 3834 kaynak sertifikalarına 
sahiptir.

Frekans dönüştürücülü aksiyal fanlarımız sunduğu yüksek basınç 
ve düşük enerji tüketimi özellikleri ile havalandırma ihtiyaçlarınızı 
en iyi şekilde karşılamaktadır. Yetkin mühendis ve teknik perso-
nelimiz havalandırma programı ile fan modelini tanımlamakta 

ve güvenilirliğini garanti altına 
almaktadır. Bunun yanında fanla-
rımızın performansı, tasarımı ve 
üretimi, kullanıldığı yerde test tüpü 
tarafından kontrol edildikten sonra 
raporlarıyla teslim edilir.

Teknima Cleanair Technology 
markalı fanlar ve kontrol panel-
leri, maksimum performans ve 
minimum gürültü seviyesi hedef-
lenerek tasarlanmış ve yüksek 
kaliteli bileşenler ve malzemeler 
kullanılarak üretilmiştir. Tünel ve 
maden havalandırma sistemle-
rinde sunduğumuz ileri teknoloji 
çözümler ve ürettiğimiz aksiyal 
fan ve aksesuarlar ile ihtiyaç 
duyduğunuz her zaman çözüm 
ortağınız olarak yanınızdayız.
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ri Tüfekçioğlu Kauçuk 
www.tk.com.tr

1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No: 6, 06935 Sincan/ANKARA
Tel: +90 (312) 267 10 90 | Faks: +90 (312) 267 10 94
E-posta: info@tk.com.tr

Tüfekçioğlu Kauçuk Mak. ve Madencilik San. Tic. AŞ

Cevher zenginleştirme makinaları için kauçuk yedek parça üretimiyle 
başlayan ve zamanla özgün cevher zenginleştirme makinalarının 
üretimine ve anahtar teslim flotasyon tesisleri yapımına dönüşen bir 
endüstri serüveni…

Abdülkadir TÜFEKÇİOĞLU tarafından 1954 yılında kurulan 
Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina Sanayi; cevher zenginleştirme 
makinaları ve yedek parçaları, öğütmede kullanılan değirmenlerin 
kauçuk astar kaplamaları ile maden, cam-seramik ve agrega sektör-
lerine hizmet sunmaktadır.

Bu sektörlerde, yabancı firmalar karşısında güçlü bir alternatif olarak 
yerini alan Tüfekçioğlu, zor koşullarda çalışan kullanıcılarının daima 
yanında olmak ve onların işletmelerine kendi işletmeleriymiş gibi 
bakmak misyonuyla kendini kanıtlamıştır. 

Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina, üretim, tasarım ve temel cevher zen-
ginleştirme için gereken laboratuvar çalışmalarını kendi bünyesinde 
ve/veya saygın araştırma kurumları ve üniversiteler ile yakın işbirliğiyle 
gerçekleştirmektedir. Silindirik Tank Selülleri ve Çamur Pompaları’nda 
gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucunda kendi tasarımlarına 
patent almıştır. Diğer ürünler için de çalışmaları devam etmektedir.

TK-TANK Selülleri
Tüfekçioğlu 1999’da Türkiye’nin tek “Flotasyon Selülü” üreticisi olarak hiz-
met vermeye başlamıştır. Sektörde uzun yıllar sonucu elde ettiği deneyim 
ve Ar-Ge çalışmaları ile klasik tarzdaki flotasyon selüllerini üretirken, yeni 
ve Tüfekçioğlu patentli büyük hacimli tank selülleri de, üniversite ve 
TÜBİTAK işbirliği ile geliştirerek 50 m3 hacme kadar üretip, satmıştır. 

Bu selüllerin bir önceki tasarımlara göre avantajları kontrol kolaylığı 
ve otomasyona uygunluğudur. Ayrıca on seneden fazla zamandır 
flotasyon tesisi tedarik etmiş olduğu firmalardan gelen bildirim-
lerle, öngörülen yatırım ve işletme maliyetlerinin düşmesine sebep 
olması ve metalürjik performans üstünlükleri ispatlanmıştır.

Patentli YKT Çamur Pompaları
Sağlam yatak gövdesi, aşırı yüklenmelere uygun yatakları ve yüksek 
güvenilirlikli mil-rotor takımı ile Tüfekçioğlu patentli çamur pompa-
ları sorunsuz ve uzun ömürlü olma özelliğine sahiptir. 

Tüfekçioğlu, patentli çamur pompalarında kullanılan kendi fabri-
kalarında ürettiği salyangoz ve fanı, hızlı aşınmalara dirençli doğal 
kauçuk veya poliüretan ile kaplamaktadır. Çift parçalı salyangoz 
tasarımı sayesinde kauçuk salyangoz astarları ve pompa fanı kolay ve 
çabuk değiştirilir. Titreşimleri sönümleyen ve motor pompa sistemini 
emniyetle taşıyan uygun ağırlıktaki kaide ve kayış-kasnak sistemi ile 
pompalar, darbelere ve aşırı yüklenmelere karşı korunmuştur.

Tüfekçioğlu, pompalarının yedek parçalarını kendi 
bünyesinde ürettiği için istek doğrultusunda 
teminini en kısa zamanda gerçekleştirmektedir.

Tüfekçioğlu Üretimleri
   • Flotasyon Makinaları
   • Değirmen Kauçuk Astarları
   • Çamur Pompaları
   • Köpük Pompaları
   • Hidrosiklonlar
   • Kondisyoner Tankları
   • Kil Açma Tankları
   • Vanalar
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ri Tümad Madencilik
www.tumad.com.tr

Buğday Sokak No:9 Çankaya/Ankara 
Tel: +90 (312) 455 16 00 | Faks: +90 (312) 455 16 01
E-posta: info@tumad.com.tr

Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

TÜMAD Madencilik Sanayi ve 
Ticaret AŞ; ticaretten savunma 
sanayine, inşaattan makina 
ve imalata, turizmden finansa 
kadar birçok sektörde 40’ı 
aşkın kuruluş, iştirak ve bağlı 
ortaklıklarıyla faaliyet gösteren 
Nurol Holding’in değerli ve baz 
metaller konusunda işletmeleri, 
projeleri ve aramaları olan bir 
metalik madencilik grubudur.

TÜMAD, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında, çalışanla-
rının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, toplumla, paydaşlarıyla 
ve çalışanlarıyla karşılıklı güven içinde; değerlere ve çevreye 
saygılı, şeffaf, açık, dürüst, yönetim anlayışı ve iletişimle; kalıcı 
ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir altın madenciliğini 
hedeflemektedir.

Projelerimiz; İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre Yönetim 
sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları 
içermesi nedeniyle, en iyi uygulanabilir teknolojilere sahiptir.

Uluslararası standartlarda üretimi kendisine esas alan TÜMAD, EMEA 
Finance’ın “Doğal Kaynaklar Dalında” en iyi anlaşma ödülünü alan ilk 
Türk şirketidir.

Dünyanın ilk ve en büyük belgelendirme kurumu, uluslararası kabul 
görmüş yönetim sistemleri standartları kavramının öncülüğünü 
yapan BSI tarafından ülkemizdeki altın madenlerinin sertifikasyon 
işlemlerinde görev alan konusunda uzman baş denetçilerin katı-
lımıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde TÜMAD başarısını, 
Kalite Yönetim Sistemi, ISO: 9001 2015 ve Çevre Yönetim Sistemi, 
ISO:14001 2015; ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanarak taçlandırmıştır.

TÜMAD’ın Lapseki ve İvrindi Projeleri’nde, toplamda 250 bin 
metre sondaj yapılmıştır. Lapseki’de bir yıl süren yatırım ve inşaat 
süreci tamamlanarak üretime başlanmıştır. İvrindi Projesi’nde ise 
2019’un ikinci çeyreğinde üretime geçilmesi ve her iki projeden 
yılda ortalama 4,5 ton altın üretimi gerçekleştirilerek, 15 milyar 

Türk lirası katma değer 
üretmeyi hedeflemektedir. 
Şirketimizin, her iki pro-
jesinde toplam 1500 kişi 
istihdam edilecektir.

Yerli sermayeyle, ileri 
teknolojiyle, kültürel 
mirasımıza sahip çıkan 
sponsorluklarıyla, yerel 
kalkınma ve çevre dostu 
yatırımlarıyla TÜMAD, eko-
nomik kalkınmada öncü 
rolü üstlenerek, Türkiye’nin 
altın üretimindeki yeni 
gücü olmayı kendisine ilke 
edinmiş bir kuruluştur.

	 TÜMAD	Madencilik,	ticaretten	savunma	sanayine,	inşaattan	makina	ve	imalata,	
turizmden	finansa	kadar	birçok	sektörde	40’ı	aşkın	kuruluş,	iştirak	ve	bağlı	ortaklıklarıyla	
faaliyet	gösteren	Nurol	Holding’in	madencilik	sektöründeki	önemli	şirketlerinden	biridir.

	 Uluslararası	standartlara	uygun,	doğaya,	çevreye	ve	insana	saygı	çerçevesinde	
ileri	 düzeyde	 aramalar	 ve	 üretimler	 yapan,	 ekonomik	 kalkınmayı,	 sosyal	 kalkınma	
ve	 çevre	 koruma	 ile	 bütünleştiren,	 sürdürülebilir	 maden	 projeleri	 ile	 ülkemizin	 altın	
üretimindeki	yeni	gücüdür.

“Türkiye’nin Altın Üretimindeki Yeni Gücü”

Buğday Sokak No : 9
Çankaya / ANKARA
www.tumad.com.tr
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Tünelmak
www.tunelmak.com.tr

Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No:20 Yenidoğan Sancaktepe/İstanbul 
Tel: +90 (216) 561 09 90 | Faks: +90 (216) 561 09 89
E-posta: info@tunelmak.com.tr

Tünelmak İş Makineleri San. ve Tic. AŞ

Tünelmak, 30 yılı aşkın süredir endüstri, 
denizcilik, vinç, inşaat, demir çelik ve 
madencilik sektörlerine iş- inşaat maki-
neleri hidrolik silindirleri ve sistemleri 
üreten Yıldırım Hidrolik tarafından kurul-
muştur. Tünelmak’ın merkezi ve üretim 
tesisi İstanbul’da bulunmaktadır. 

Tünelmak’ın ürün gamı içerisinde farklı 
tiplerde tünel, maden makineleri; 4x4 
ve araç üstü püskürtme beton pompaları 
(shotcrete), 4x4 beton mikseri, yeraltı yük 
ve personel taşıma araçları, 4x4 kaya delme makineleri, anfo şarj 
makinesi,  4x4 kavlak Makinesi, 4x4 mini tünel damperinin yanı sıra 
sabit beton pompası, beton makineleri ve sepetli platformlar yer 
almaktadır. 

Tünelmak, dünya normlarına uygun üretim yapmakta ve imalatın 
her aşamasında gerekli kalite kontrolleri gerçekleştirerek üretim 
sürecini devam ettirmektedir.

Tünelmak İş Makineleri Sanayi ve Ticaret AŞ
: Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:20 Yenidoğan Sancaktepe/ İstanbul

: 0 (216) 561 09 90 : info@tunelmak.com.tr : tunelmak.com.tr



Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

İngilizce Madencilik Portalı

Yer Altı Kaynakları 
Konulu Bilimsel Yayın

Fuar ve Etkinlik 
Organizasyonları

Madencilik Ürünleri 
Online Mağazası

Maden Sahaları 
Tanıtım Bülteni

Türk Maden Endüstrisi 
Seçkin Tanıtım Platformu

Mayeb Madencilik ve Yer Bilimleri Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
A.Öveçler Mah. 1335. Sok 6/8 Çankaya Ankara       +90 (312) 482 18 60       +90 (312) 482 18 61

info@madencilik-turkiye.com       www.madencilik-turkiye.com

Maden Sektörü Araştırma ve 
Raporlama Hizmetleri
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Tüprag Metal Madencilik 

İran Cad. Turan Emeksiz Sok. No:1 06700 GOP, Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 468 45 36 | Faks: +90 (312) 468 26 46
E-posta: tuprag@tuprag.com.tr

Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. AŞ

www.tuprag.com.tr

Tüprag Metal Madencilik AŞ merkezi Kanada’da bulunan Eldorado Gold 
Madencilik Firmasının Türkiye’de kurulu şirketidir.Tüprag, Türkiye’de 
metalik maden aramaları ve işletmeciliği yapmak üzere 1986 yılında 
kurulmuş ve bugüne kadar aldığı yüzlerce maden arama ruhsatında 
arama yapmıştır. Söz konusu arama çalışmaları sonucunda, Uşak-
Kışladağ ve İzmir-Efemçukuru gibi önemli altın yataklarını bulmuştur.

Kışladağ Altın Madeni’nde 2006 yılında, Efemçukuru Altın 
Madeni’nde ise 2011 yılında üretime geçilmiştir. Kışladağ Altın 
Madeni yıllık üretimi ile Türkiye’nin en büyük altın madeni konu-
mundadır.Üretim aşamasına kadar olan süre dahil olmak üzere 
bugüne kadar Kışladağ Altın Madeni’ne yaklaşık 650 Milyon ABD 
doları, Efemçukuru Altın Madeni’ne ise yaklaşık 350 milyon ABD 
doları yatırım gerçekleştirilmiştir.

Tüprag bulduğu madenleri ulusal ve uluslararası çevre standart-
larına göre işletip Türkiye’de yatırım, üretim ve istihdama katkı 
sağlayarak büyümeyi hedeflemektedir.

Tüprag Efemçukuru Altın Madeni

Tüprag Efemçukuru Altın Madeni

Tüprag Kışladağ Altın Madeni



Tüprag Efemçukuru Altın Madeni

Tüprag Kışladağ Altın Madeni
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ri Weir Minerals
www.minerals.weir

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:12 Tepeören, Tuzla 34959 
İstanbul | Tel: +90 (216) 688 16 06 | Faks: +90 (216) 688 13 03
E-posta: ilker.metin@mail.weir 

Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti.

“En iyi yaptığımız işe odaklanıyoruz, işinize değer katıyoruz”

Weir Minerals, Warman® çamur pompaları, Cavex® hidrosiklonlar, 
Isogate® vanalar, Trio® kırma - eleme ekipmanları, Linatex® pre-
mium kauçuk ile global madencilik, maden prosesleri, kum, agrega 
ve endüstriyel sektörler için aşınmaya dayanıklı astarlar dahil, kritik 
proses ekipmanı çözümlerinin tasarlanması, üretimi, sunulması ve 
desteklenmesi konusunda uzmandır.

Ürünlerimiz, sayısız madencilik uygulamalarında kullanılan pom-
palardan hidrosiklonlara, kırma – eleme ekipmanlarından zorlu 
uygulamalarda tesisinizin problemsiz çalışmasını sağlayacak bıçaklı 
vanalara ve aşınmaya karşı dayanıklı kauçuk ürünlere kadar maden-
cilik ekipmanlarında öncüdür. Ulaşım açısından en zorlu sahalar 
da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki maden tesisle-
rinde günlük operasyonlarda çalışan Weir Minerals ekipmanlarını 
görebilirsiniz.

Ancak, bir adım daha ileriye giderek müşterilerimizin maden 
proseslerini değerlendirip operasyonlarını optimize ediyoruz ve üre-
timlerini maksimum seviyeye çıkarabilmek için destek sağlıyoruz. 
Ayrıca verimliliklerini arttırarak yatırım maliyetlerini düşürmelerine 
yardımcı oluyoruz.

Tecrübeli mühendislerimiz, operasyonlarınız ve potansiyel opti-
mizasyonlarınızın detaylı değerlendirmelesini yapmak için en son 
teknoloji ürünler kullanmaktadırlar. Lazer tarama teknolojisiyle, 

mühendislerimiz orijinal çizimlerin güncel olmadığı veya bulu-
namadığı durumlarda bile detaylı işletme planları ve 3B modeller 
oluşturarak sizlere destek olacaklardır. 

Onlarca yıllık tecrübemizin verdiği özgüven ve madencilik 
endüstrisindeki en güvenilir isimlerden biri olmamızın sağladığı 
avantaj ile susuzlaştırmadan maden atık yönetimine kadar her 
türlü yerde prosesiniz için performans desteği sağlamaktan gurur 
duymaktayız. Problem çözümü ve maliyet avantajı Weir Minerals 
olarak bizlerin önceliğidir. Müşterilerimizin atık maliyetlerinden 
tasarruf etmelerini ve atıkların oluşturduğu negatif çevresel etkileri 
sınırlandırmasını sağlayan madencilik çözümleri sunuyoruz. En 
önemlisi, yaptığımız her değerlendirme ve optimizasyon çalışması 

uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir 
şekilde yapılmaktadır. Mevcut altyapı 
ve bütçeniz dahilinde somut stratejiler 
üretmek için işletmenizin her alanını 
göz önünde bulundurarak sizlere destek 
olmak önceliklerimiz arasındadır. 

Verimlilik sorunları, düşük kapasite veya 
beklenmedik duruş süreleri. Sorununuz 
her ne olursa olsun, Weir Minerals ekibi 
olarak bu sorunu çözmenize yardımcı 
olmak için buradayız. Teknik uzmanlı-
ğımızı, yerel hizmet ağımızı ve küresel 
bilgimizi birleştirerek, tüm sürecinizi 
optimize etmek için sizinle birlikte çalış-
maktan memnuniyet duyuyoruz.

Hidrosiklonda ilk 
tercihiniz: Weir Minerals.
Weir Minerals Cavex® Hidrosiklonları ile yüksek verimlilik, uzun aşınma ömrü ve 
düşük maliyet…Yeniliklerin ötesinde size kazanç sağlar.

Cavex® Hidrosiklonlarının eşsiz laminer spiral giriş geometrisi, yatırım 
maliyetlerini düşürmenin yanısıra müşterilerimizin verimliliğini üst seviyeye 
taşımakta önemli bir rol oynar.

Weir Turkey Mineralleri Ltd. Şti. İrtibat Tel: 0216 688 16 06

Minerals
www.minerals.weir

Copyright © 2015, Weir Minerals Europe Limited. All rights reserved. CAVEX is a trademark and/or registered trademark of Weir Minerals Australia Ltd;          
WEIR and the WEIR logo are trademarks and/or registered trademarks of Weir Engineering Services Ltd.
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ri Yılmaden Holding
www.yildirimgroup.com

Yıldırım TOWER, Maslak Mh. Taşyoncası Sok. No.1, Ağaoğlu 1453 Sitesi, B2 Blok, 
Sarıyer, Istanbul | Tel: +90 (212) 290 30 80 | Faks: +90 (212) 290 30 81
E-posta: info@yildirimgroup.com

Yılmaden Holding AŞ

Yılmaden Holding, Yıldırım Şirketler Grubu’na ait metal ve maden-
cilik şirketlerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2014 yılında 
kuruldu. Yılmaden Holding şu anda Kazakistan’dan Kolombiya’ya 
uzanan geniş bir coğrafyada, 10 şirket ile faaliyetlerini sürdürüyor. 
Yılmaden, kurulduğu günden bu yana, bünyesinde bulunduğu 
Yıldırım Şirketler Grubu içinde amiral gemisi haline gelmiştir.

Yılmaden Holding’in 3 farklı ülkede krom ve kömür madenleri; 3 
farklı ülkede de ferrokrom üretim tesisleri bulunmaktadır. Genel 
merkezi İstanbul’da bulunan Yılmaden, Avrupa ve Asya kıtalarında 
farklı projelere dâhil olmakla birlikte, faaliyetlerini Güney Amerika 
ve Afrika’ya genişletmeyi de planlamaktadır.

Global krom endüstrisinde dördüncü en büyük oyuncu olan 
Yılmaden, dünyanın en büyük ikinci yüksek kaliteli yüksek karbonlu 
ferrokrom üreticisidir. Yüksek karbonlu ferrokrom (HC FeCr) üretimini 
3 farklı ülkede, Türkiye, İsveç ve Rusya’da, gerçekleştiren Yılmaden, 
uzun dönemli uluslararası müşterilerini politik ve ekonomik risklere 
karşı koruma altına almaktadır.

Yılmaden, sürdürülebilirliği tüm aksiyonlarının merkezine konum-
landırarak, uluslararası fırsatları ve yatırım olanaklarını yakından 

takip etmektedir. Şirketimiz, sahip olduğu yetkinlikleri ve üretim 
verimliliğini sürekli geliştirme misyonu ile çalışmaktadır. Güvenli 
ve sürdürülebilir madenciliği sağlamak için yer altından çıkardığı 
tüm malzemeleri “Sıfır Atık” vizyonu çerçevesinde değerlendirir; bu 
şekilde çevresel etkisini en aza indirir.

Yılmaden bünyesinde bulunan şirketler:
   • Eti Krom AŞ: 1936’da kurulan ve 2004’te özelleştirme kapsa-

mında Yıldırım Holding çatısı altına giren Eti Krom AŞ, Türkiye’nin 
en büyük krom madeni ve ferrokrom üretim tesisidir.

   • Voskhod Chrome: Dünyanın en kaliteli krom cevherine sahip 
olan ve Kazakistan’ın Kromtau şehrinde bulunan modern maden 
tesisidir.

   • Vargön Alloys: İsveç’te faaliyetlerini sürdüren ve 100 yıllık tecrü-
beye sahip olan, Avrupa’nın en eski ve büyük ferrokrom üretim 
tesisidir.

   • Tikhvin Ferroalloy: Rusya’nın en modern ferrokrom üretim tesis-
lerinden biri olan Tikhvin, Rusya’nın ferrokrom ihtiyacını %30 
oranında karşılamaktadır.

   • Bear Metallurgical Company: ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 
faaliyet gösteren ferromolibden ve ferrovanadyum üretim 
tesisidir.

   • Best Coal Company: Yüksek ısıl değeri, düşük sülfür ve kül oranı 
ile dünyanın en temiz kömür rezervlerine sahip, Kolombiya’da 
faaliyet gösteren madencilik şirketidir.

   • Qazaq Soda: Kazakistan’da bulunan soda külü üretim fabrikası 
projesidir.

   • Yılkrom ve DTK Metals: Türkiye ve Kazakistan’da kurulu maden 
arama ve kaynak geliştirme şirketleridir.

YILMADEN
HOLD NG A.S.
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ri Yön Proses
www.yonpf.com

Taşlık Mahallesi Kozluk Cad. No:12 Adapazarı/ Sakarya
Tel: +90 (264) 275 15 08 
E-posta: info@yonpf.com

Yön Proses Fil. Tek. Mak. Müh. San. ve Tic. Ltd. 

Firmamız YON PROSES-FİLTRASYON 
Ekim 2016 yılında Filtrasyon ve Proses 
çözümleri konularında uzman kadrosu 
ile birlikte kurulmuştur. Sektöre yeni bir 
anlayış getiren firmamız kısa sürede ismini 
piyasaya kabul ettirmiş olup teslim ettiği ve 
devam ettiği projeler ile teknik yeterliliğini 
kanıtlamıştır.

Firmamız bünyesinde bulunan laboratuvar 
da yapmış olduğumuz test çalışmaları ile 
filtrasyon ve proses çözümleri konularında 
bugüne kadar birçok firmaya bedelsiz 
danışmanlık yapmıştır. Önceliğimizin Ar-Ge 
olduğu bilinci ile ülkemizi dünyanın tüm 
ülkelerinde temsil etmeyi hedeflemekteyiz.

İmalatlarımız 4000m² üzerine kurulu 
2300m² kapalı alanı (SAKARYA) mevcut 
olan fabrikamızda yapmakta olup işinde 
uzman filtrasyon ve proses çözümleri konu-
sunda 15 yıllık tecrübe, bilgi ve beceri ile 
değerli iş ortaklarımıza sunmaktayız.

   • Anahtar Teslim Filtrasyon Tesisleri
   • Thickener (Prosesin ihtiyacına göre Çap Ø5 mt – Ø55 mt)
   • Pres Filtre (Chamber-Membran-Kek Kurutma- Kek Yıkama- Mix 

Pack)
   • Vakum Tambur Filtre
   • Vakum Disk Filtre

   • Vakum Belt Filtre
   • Belt Filtre
   • Polish Filtre
   • Flokulant Hazırlama ve Dozaj Ünitesi
   • Kondisyoner Tanklar
   • Proses Ekipmanları
   • İhtiyaca göre dizayn edilmiş özel imalar proses ekipmanları





17
4

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T F

irm
a R

eh
be

ri

Zafer Madencilik 

İzzetpaşa Mah. Şht. Yzb. Tahir Cad. Belediye İş Merk. No:1 Kat:7/5 Elazığ
Tel: +90 (424) 237 49 49 | Faks:  +90 (424) 218 19 93 
E-posta: info@zafermadencilik.com.tr

Zafer Madencilik İnşaat Nakliyat Petrol San. Tic. AŞ

www.zafermadencilik.com.tr

Grubumuz; Zafer İnşaat, Zafer Maden ve Zafer Enerji firmaları 
aile bireylerinin oluşturduğu ortaklık yapılarına sahip olup, 1980 
Yılında Zafer Nakliyat – Eşref ARSLAN firmasının kurulmasıyla 
yola çıkılmış ve bugün 39 yıllık tecrübenin ve başarıların sevincini 
yaşamaktadır.
1980 yılından günümüze resmi kamu kurum ve özel sektör 
kuruluşlarında; taş ocağı işletmeciliği, istihraç, yükleme, nakliye, 
hafriyat, stoklama, madencilik, inşaat, yol yapımı, sanat yapıları 
sektörlerinde birçok taahhüt işlerini yapmış ve her geçen gün gerek 
teknoloji ve gerekse teknik eleman destekleriyle yaptığı işleri daha 
profesyonelce yaparak iş sektörlerinde sağlam ve emin adımlarla 
büyümeyi sürdürmektedir.
EÜAŞ, TKİ, GELİ, YLİ ve YEAŞ Kurumlarında birçok dekapaj ve 
kömür kazı+yükleme+nakliye ile stoklama işlerini yapmakla 
beraber, 2009 yılında TKİ Genel Müdürlüğü – Milas’taki Yeniköy 
Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nün Sekköy Tüvenan Kömürlerinin 

Zenginleştirilmesi için 3.000.000 USD tutarında yatırım yaparak 450 
ton/saat kapasiteli kömür kırma-eleme-yıkama (lavvar) tesisini, 
2011 yılı Nisan ayında devreye alınmasıyla kömür zenginleştirme 
işine başlamış olup, 2015 yılında da TTK Genel Müdürlüğü’nün 15+3 
yıl süre ile taşkömürlerinin yıkattırılması, katı atıkların yayılması 
ve tesisten çıkan kömürlerin torbalattırılması işleri için 5.500.000 
USD tutarında yatırım yaparak 400 ton/saat kapasiteli lavvar tesisi 
kurularak devreye alınmış ve ayrıca OYAK - Denizli Çimento Sanayi 
Ticaret AŞ’nin ocaklarından, delme-patlatma yöntemi ile ham-
madde temini istihracı, yüklenmesi, nakli ile dahili yükleme-nakliye 
ve iş makinaları çalıştırılması işlerini de 2015 yılından beri başarılı 
bir şekilde yapmaktadır.
Ayrıca Grubumuz; enerji alanında Ar-Ge çalışmaları devam ettir-
mekte olup, önümüzdeki yıllar içerisinde HES projesi ile enerji 
üretimine başlamayı hedeflemektedir.



MADEN ENDÜSTRİSİNİN
BÖLGESEL LİDERİ
Türk Maden Endüstrisi Hakkında İngilizce Detaylı Bilgi 
Edinmek İstiyorsanız Mining Turkey
Sizin İçin En İyi Alternatiftir

www.mining-turkey.com'da Yer Alabilmek İçin:
info@mining-turkey.com

www.mining-turkey.com



17
6

17
6

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T F

irm
a R

eh
be

ri ZF Services Türk
www.zf.com/tr

Adil Mah. Demokrasi Cad. No:17 34935 Sultanbeyli/İstanbul 
Tel: +90 (216) 592 07 50 | Faks: +90 (216) 592 07 63 / 64
E-posta: zfturk.info@zf.com

ZF Services Türk San. Ve Tic. AŞ

ZF Elektrikli Çözümleri Verimliliği Artırıp 
CO2 Emisyonlarını Azaltıyor
1915 yılında kurulan ZF Friedrichshafen AG, dünya genelinde 40 
ülkede 230 noktada 146.000 kişilik global iş gücü ile otomotiv, iş 
ve tarım makinaları, raylı sistemler, denizcilik ve rüzgar türbinleri 
sektörlerine güç aktarma organları, şasi komponentleri, aktif/pasif 
güvenlik teknolojileri, elektro-mobilite ve otonom araçlar konula-
rında önde gelen ürün tedarikçisi ve çözüm ortağı konumundadır. 
Firmanın 1988 yılında İstanbul’da kurulan iştiraki ZF Services Türk, 
30 yıldır Türkiye otomotiv sektörünün en önemli sistem tedarikçisi 
ve çözüm ortağı olarak aplikasyon, test, satış sonrası hizmetler ve 
eğitim konularında çözümler sunmaktadır. Ticari ve binek araçlar, iş 
ve tarım makinaları, raylı sistemler, savunma sanayi projeleri, deniz 
taşıtları, rüzgar tribünleri ve tezgah şanzımanları alanlarında önde 
gelen çözüm ortağı ZF Services Türk, Türkiye’deki üreticilerin ve filo 
işletmelerinin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaktan, onlara en 
ileri ve en yararlı çözümleri sunmaktan gurur duymaktadır.

Araçların görmesi, düşünmesi ve uygulamasına yönelik teknolojiler 
geliştiren ZF, özellikle daha çevreci ve verimli elektrikli tahrik sistem-
lerinin yanında, çağdaş güvenlik teknolojileriyle donatılmış araçlar 
sayesinde trafik kazalarının yaşanmadığı bir dünya için her yıl ciro-
sunun %6’dan fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırmaktadır.

Binek araçlar, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları, çekici, 
kamyon, kamyonet gibi karayolu araçları için direksiyon, şanzıman, 
ön ve arka aks, şasi, süspansiyon sistem ve parçaları üreten ZF, yolcu 
ve yük taşımacılığını daha güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik 

hale getirmektedir. 26 ülkedeki 122 üretim tesisi ile aktarma organ-
ları ve şasi teknolojisinde lider üretici olan ZF, taşıtlara ekonomiklik, 
performans ve çevreci özellikler katmakta, gelişen teknolojik ihti-
yaçları eksiksiz cevaplandırmak için yazılımlar, kontrol üniteleri, 
bağlantı elemanları, takip sistemleri gibi ulaşım ve üretim elektro-
niği donanımları da geliştirip üretmektedir.

ZF yeşil bir dünya ve kazaların olmadığı bir geleceğe yatırım yapı-
yor. Özellikle şehir merkezlerindeki hava kirliliğinin büyük ölçüde 
önüne geçilmesine imkan veren ürünleriyle fark yaratan ZF’nin, 
geliştirdiği elektrikli tahrik teknolojileri arasında otomobil, hafif 
ticari araç, otobüs ve kamyon segmentlerinde elektrikli sürüş imkanı 
sunan “merkezi elektrikli tahrik ünitesi” ve “elektrikli aks sistemleri” 
bulunuyor.

Türkiye’de özellikle şehir içi toplu taşıma alanında belediyelerce artan 
bir oranda elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandı. ZF’nin elekt-
rikli komponentleri ile donatılmış 50’den fazla otobüs ülkemizde 
birçok büyük şehirde kullanılmakta ve pazar lideri konumundadır. 

Elektrikli tahrik teknolojilerinin henüz piyasada daha yeni olması 
nedeniyle satış sonrasında bilgi sahibi ve tecrübeli teknisyenlerin 
artırılması günümüzde otomotiv sektörünün en önemli ihtiyaç-
larından biridir. Düzenlediği “yüksek gerilim” eğitimleri ile satış 
sonrasında bilinç seviyesini artırmayı hedefleyen ZF, elektrikli araç 
sahipliği için en önemli engellerden birisi olan servis hizmetleri için 
duyulan kaygılara çözüm üretmektedir.

ZF Friedrichshafen’ın Aftermarket 
Bölümü, entegre çözümleri ve 
Sachs, Lemförder ve TRW gibi 
tüm ZF ürün portföyüyle araçların 
kullanım ömürleri boyunca per-
formans ve verimliliğini garanti 
etmektedir. ZF Aftermarket, 
kanıtlanmış marka ve ürün kom-
binasyonları, dijital yenilikleri, 
özelleştirilmiş ürün ve servisleri, 
dünya çapında yaygın servis ağı ile 
ZF’yi güvenilir bir iş ortağı ve küre-
sel otomotiv aftermarket pazarının 
en büyük oyuncularından biri ola-
rak konumlandırmaktadır.



Açıkdeniz ve Marin
aplikasyonları
şanzımanlar seçenekleri

ZF'den endüstriyel uygulamalar için
çok yönlü çözüm
ZF endüstriyel dişli kutuları zorlu çalışma koşullarında dayanıklı, kompakt, güvenli ve 

verimli iş birliği sağlar.

ZF’nin endüstriyel şanzımanlarının tünel açma makineleri, değirmenler, konveyörler, 

hidrolik çelik işleme makineleri, eleme, kırma ve parçalama makineleri, pres makineleri, 

döküm sanayi, kauçuk ve plastik işleme makineleri gibi birçok farklı sektöre yönelik 

aplikasyonları bulunmaktadır.

Ziyaret edin: www.zf.com/tr



Madencilik Türkiye Dergisi ve aşağıdaki diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilikturkiye.com
info@madencilikturkiye.com

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...



Madencilik Türkiye Magazine: Since first issue released in 
September 2009, the magazine offered different perspective 
to the Turkish mining industry. With its rich content, the 
magazine shows direction to the industry and contributes to 
the development. Followed closely by the industry’s leading 
names, Madencilik Türkiye is the first and only private funded 
mining and earth sciences magazine with its rich content. 
The Madencilik Türkiye Magazine is published in 8 times in a 
year with 45-day periods.

Mining-Turkey.com: Aiming to inform the companies and 
researchers that follow the Turkish mining industry from 
abroad, Mining-Turkey.com is the first and only English 
mining and earth sciences news and advertising portal of 
Turkey.

MT Danışmanlık (MT Consulting): Keeping the pulse of 
the Turkish Mining Industry, Madencilik Turkey team is able 
to provide various information and statistics on the Turkish 
mining industry. If its asked by individuals and organizations 
who want to learn about Turkish Mining Industry, special 
reports can be prepared by the team of the magazine with 
the support of experts on the related subject.

MT Bilimsel (MT Scientific): Scientific journals published in 
Turkish literature on sciences and mining is inadequate, and 
for various reasons, their periodic publication could not be 
sustained. The MT Bilimsel started its publication in January 
2012 in order to cover this gap in our country. The MT Bilimsel 
contains academic articles on every underground resources 
and earth sciences and published 2 times in a year with 6 
months periods.

MT Bülten (Bulletin of Mining Concessions): MT Bülten 
is a free appendix prepared for the presentation of the mining 
field based on the information provided by the companies 
considers to sell mining licenses or wanting to find investor 
to license/project. MT Bülten is distributed along with the 
Madencilik Türkiye magazine or if it is requested, it can be pub-
lished only online. Also , with this appendix, mining projects 
from outside of Turkey, could be introduced to Turkish investors.

MT Mağaza (MT Store): Sales of past and recent issues of 
Madencilik Türkiye and Mining Turkey continue from the MT 
Mağaza web site.  It is also a virtual store where books on 
contracted publishers and writers related to mining are also 
available for sale. 

MT Etkinlik (MT Event): Starting from the first event took 
place in June 2011, all organization we took the respon-
sibility are carried out under the name of MT Etkinlik. The 
organization and management of the events such as courses, 
seminars, conferences, congresses and similar events could 
be carried out by our company.

MT Firma Rehberi (MT Company Index):  The official web-
site of our company, madencilik-turkiye.com publishes news 
about Turkish and global mining industry daily, also provides 
essential information about all our services in details.

MT Firma Rehberi (MT Company Index): All companies 
serving in any area of the mining sector can take part in the 
MT Firma Rehberi. Publishing in every 2 years, the MT Firma 
Rehberi provides companies the opportunity to be in an effe-
ctive and broad publication. 

Founded and managed by a team of young entrepreneurs and engineers that have worked in various 
positions in the mining industry, MAYEB Ltd. begins publishing with Mining Turkey Magazine with the 
aim to bring a different perspective to the Industry.  Succeeded its goal in a short period after the first 
issue released in September 2009, MAYEB earned itself a respectable position in the industry with other 
publication and services it offered. If we take a brief look at our products and services;

All our printed products are delivered to the entire Turkish mining industry through our extensive distribu-
tion network and are distributed in all the sectoral events Madencilik Türkiye team participate. Our digital 
products are viewed by tens of thousands of followers. In this aspect, our products offer you a unique 
introducing stage.
If you want to promote your company in the most efficient way, please contact us.

Preface

MAYEB Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
Address: A. Öveçler Mah. 1335 Sk. 6/8 Çankaya Ankara
Phone: +90 (312) 482 18 60 - Faks: +90 (312) 482 18 61 
E-mail: info@mayeb.com.tr 
Web: www.mayeb.com.tr 
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Acacia Mining Operations
Acacia Mining Operations, owned by Akfen Holding, 
Ilbak Holding and İzbir Madencilik, was established in 
2011 to develop Gökırmak Copper Deposit. 

Since 2011, the company has developed Gokirmak 
Copper Mine and accompanying Copper Processing 
Plant located in Hanonu District of Kastamonu City. The 
mine started operation as the newest copper mine in 
Turkey as of March, 2019.

Characteristics of Gokirmak Copper Mine are as 
follows;
   • 25 million tons of total ore reserve having an average grade of 

1.55 % Cu, which corresponds to 360 ktons of copper metal,
   • Potential to increase the reserves from the eight mining licenses 

Company owns in close vicinity,
   • 2 million tons per year of ROM ore production from the mine with 

130 million m3 of overburden removal throughout the LOM,
   • A processing plant having a capacity of 2 milion tons and 120,000 

tons of copper concentrate production per year with a grade of 
22 % Cu,

   • 300 million dollars of capital expenditure in construction stage, 
with Dept/Equity ratio of 60/40,

   • Tailing Storage Facilities having a capacity of 13 million m3,
   • 2 derivations tunnels having dimensions of 7 x 700 m to divert 

Gokirmak River Bed 
   • Total direct and indirect employment of over 1,000 persons in 

operation phase,

Gokirmak Copper Mine;
   • Largest OPEN PIT COPPER MINE,
   • Largest Copper ore PROCESSING CAPACITY in Turkey,
   • So far largest INVESTMENT in Copper mining in Turkey.

www.acacia.com.tr

Gökırmak Flotasyon Hücreleri

ABB Elektrik Sanayi AS 
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneering technology leader with a 
comprehensive offering for digital industries. With a history of inno-
vation spanning more than 130 years, ABB is today a leader in digital 
industries with four customer-focused, globally leading businesses: 
Electrification, Industrial Automation, Motion, and Robotics & 
Discrete Automation, supported by its common ABB AbilityTM digital 
platform. ABB’s marketleading Power Grids business will be dives-
ted to Hitachi in 2020. ABB operates in more than 100 countries with 
about 147,000 employees. (www.abb.com)
ABB is a trusted partner and leading supplier to the mining industry, 
delivering products, solutions, and services that cover the complete 
value chain from mine to market. With the best people, technology 
and over a century of experience in electrification and process cont-
rol in mines, ABB is committed to making mining operations more 
efficient, safe, and profitable. ABB’s unique integrated solutions and 
services help mining and mineral processing customers bring equ-
ipment, systems and people together to optimize their operations 
and to meet the challenges of future mining. (http://new.abb.com/
mining)
Engineering
ABB provides mining consultancy and engineering services that 
lead to savings in investment, energy consumption and significant 
enhancements in mining operations over the entire lifecycle.

We ensure the selection of the right technologies and products, their 
correct dimensioning, compliance with environmental conditions as 
well as the implementation of industry dedicated smart solutions. 
System Solutions
ABB helps the customers by using optimal system solutions and integ-
rated engineered packages. ABB provides unified, cross-functional, 
enterprise-wide approach to digital transformation in mining-ABB 
Ability™ MineOptimize is paving the way from a mine with islands 
of automation to a fully integrated, connected, mobile, collaborative, 
autonomous and carbon-dioxide-free mining of the future. 
Digital Applications For Mining – ABB AbilityTM MineOptimize
ABB supplies advanced libraries and software that enable modern 
mines to maximize visibility, reliability, productivity and energy 
efficiency and optimize performance across the enterprise.
These are the part of the digital portfolio ABB Ability™ MineOptimize. 
Mining services
ABB has been working with the mining and minerals industry for more 
than 60 years. We developed a comprehensive portfolio of mining ser-
vices ranging from long-term service agreements to individual service 
products like spare parts, training, engineering and consulting. ABB 
introduces state-of-the-art digital technologies for remote services, pre-
dictive maintenance tools as well as solutions for upgrades and retrofits.

www.new.abb.com/mining
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albacore

Anadolu Flygt
FLYGT and GODWIN Drainage Pumps with 
ANADOLU FLYGT Assurance
Anadolu Flygt was established in 1991 in İstanbul. We continue our 
operations in partnership with Xylem Water Solutions, a world leader 
in its respective industry manufacturing and delivering technological 
equipment in the field of water. Anadolu Flygt is serving the mining 
industry with sales, renting and after sale services of the world’s lar-
gest pump manufacturer and inventor of submersible pump Flygt and 
world leader of diesel and electric self-priming pumps Godwin.

Your Power in the Mine 
Offering a wide range of durable and reliable products and soluti-
ons in mining operations and mine processing, Flygt and Godwin 
drainage pumps easily overcome the most challenging drainage 
operations. Cost-efficient, powerful and efficient Flygt and Godwin 
pumps are the first choice in mining industry thanks to better resis-
tance to abrasion and long-lasting and stable performances even 
under challenging conditions, and run flawlessly in many mines 
throughout Turkey and worldwide. Products and solutions :

   • Flygt drainage pumps: Available with power ratings from 
0,42kW to 90kW, these pumps are engineered  to withstand the 
most challenging conditions and run smoothly for a long time. 

   • Flygt slurry pumps: Available with power ratings from 4,7kW to 

215kW, these pumps are capable of running in a wide range of slurry 
transfer applications. These abrasion and corrosion resistant pumps 
deliver excellent performance and low energy consumption. 

   • Godwin self-priming diesel and electric pumps: Available with 
power ratings from 4,5kW to 565kW, these pumps feature a 
monoblock structure, and are capable of running smoothly in 
dry installations. These pumps have total head capacity up to 
193 meters with single stage, open impellers.

Pump Leasing Solution: www.kiralikpompaburada.com
Anadolu Flygt offers solutions for your rental needs with pumps in any 
size, pressure and flow rate in cooperation with the world leader Flygt 
and Godwin brands. Anadolu Flygt is the first company offering pump 
renting service in Turkey with a wide range of leased pump lines. 

www.anadoluflygt.com.tr

Albacore Mining Ltd. Co. provides equipment and consultancy 
services for underground and open-pit mining with world-reowned 
mining brands.

Albacore is a company specializing in the field of underground coal 
mining;
   • FAMUR (Underground Coal Mining)
   • FAMAK (Open-pit Mining)
   • ELGÒR+HANSEN (Underground Electric Equipments)
   • WICHARY Technologies (High pressure pump systems, low and 

high pressure pipe systems and underground water treatment – 
cooling technologies)

   • GLINIK NIUW (Tricon Bits and pick manufacturer)
   • FASING (Chain, chain connector and conveyor accessories 

manufacturer)
   • MOJ S.A. (Wide range of industrial coupling, drilling equipment 

manufacturer)

   • ELTEL (High technologic control – communucation automation)
   • KSK (Submersible pump manufacturer)
   • OMAG (Pneumatic drilling machines and pneumatic chain hoist 

manufacturer)
   • OPA-ROW (Mining shaft crane and automation systems)
   • EXME Berger Group (Degassing solves)

Albacore aims to be the solution partner of the sector companies 
with its team from the day it was founded and continues its activi-
ties in this direction.

www.albacore.com.tr
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Anagold Mining
ANAGOLD MADENCİLİK AŞ was established in 
2000 in Ankara. The company works in the mining 
sector as a subsidiary of Alacer Gold Corporation 
whose center is located in Denver, USA and regis-
tered to and trades in Canadian Stock Exchange. 
Alacer Gold Corp. is an international leading 
intermediate gold mining company, with its asset 
portfolio in Turkey. ANAGOLD MADENCİLİK AŞ has 
been carrying out its mining activities in Turkey as 
a joint corporation of Alacer Gold Corp. and Lidya Madencilik.

Çöpler Mine Operation
Çöpler Mine Site is an open pit operation located 8 km away from İliç 
District of Erzincan. Çöpler Project was started in the year 1999, and 
all geological and economical operations were completed in the 
year 2007 and investment decision was made and the process was 
started for obtaining the required legal permissions. The first gold 
of operation was poured on December 22, 2010.

From this date on, Anagold has continued production without 
any interruptions and strengthened her rightful reputation in the 
sector with Sulfide Expansion Project investment decision. This 
milestone decision has also been supported by the government by 

a “Strategic Investment Certificate”, and works have been started 
for the significant project. In May 2016 construction commenced 
on the Çöpler Sulfide Expansion Project and the plant started 
operating and producing gold at the end of 2018. The life of Çöpler 
Mine has expanded to approximately 20 years with the expansion 
project. 

A Concept Identified with Anagold: Occupational Safety 
Anagold has achieved an unprecedented worldwide success with 
lost-day incident free 20,000,000 man/hours. Behind this success 
lies a culture of occupational safety that is adopted by all employees. 
Anagold considers safety as the primary rule of all kinds of work, 
and continues to work in this area with an increased determination.

www.anagold.com.tr

Anatolia Drilling
Anatolia Drilling was established to serve and contribute to drilling 
industry in 2018 by 2 Geological Engineers and 2 Drillers with diffe-
rent types and depths of drilling experience.
Our team has been actively involved in all areas of drilling and has 
been found at every stage of drilling operations. Being aware of the 
fact that drilling operations are essential to the mining and energy 
sector, Anatolia Drilling team, with the motto of “You just plan ...”, 
are willing to share their experiences in drilling works with you. 
Anatolia Drilling emphasize that drilling activities should not be 
considered as standalone operation. Drilling activities are an impor-
tant step for the revealing underground resources and should be 
approached by considering the sensitivities of the environment we 

live in and should be carried out carefully, using the right methods 
and technologies in order to transform underground resources into 
end products. The success of the data obtained with drilling is one 
of the cornerstones of successful mining activities. The companies 
in operating in the mining industry put emphasis on drilling works 
with international standards and evaluation of drilling data.
Founding on principles of safety, environment, quality and expe-
rience, Anatolia Drilling, has adopted the principle of sustainable 
mining for a livable world.
“You just plan ...”

www.anatoliasondaj.com
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Ant Group
Ant Group Ltd. Şti. is a company having activity in the field of 
solid liquid extraction since 1976, dedicated itself to R&D studies 
in this field for long years and which still continues its efforts on 
this matter. Our production is conducted in our factory of 12,700 
m2 established on a land of 20,000 m2 located in Sakarya 2nd OSB 
(Organized Industrial Zone).

Our company has an experience and knowledge exceeding 40 years 
regarding dewatering and filtration of various products and wastes 
in the mining industry. Ant Group  has manufactured and still manu-
facturing equipment for various mining products such as sand, argil, 
quartz, feldspar, lead, zinc, copper and their wastes, chromium and 
chromium wastes, coal, gold, silver, iron, carbon, waelz oxide, iron 
oxide, our company also has the advantage of determining the best 
filter and thickener types and sizes appropriate for the material in 
the laboratory environment and then manufacturing them thanks 
to the advantage of manufacturing various kinds of thickeners and 
filters having different specifications such as press filters, vacuum 
drum and vacuum disk filters, belt press filters, vacuum belt filters, 
vacuum pan filters, pressurized polish filters.

Our company, besides being very sensitive in rapid servicing, main-
tenance and spare parts supply, also conducts periodical checks free 

of charge for all equipment it sold with a control team that checks 
all its equipment in Turkey and if their maintenances are made or 
not minimum 1 time a year. By this way, it both ensures safety of 
the companies using its equipment and operation of the equipment 
in healthier and more controlled conditions.

Always conducting its R&D studies on manufacturing and develop-
ment of equipment which cannot be manufactured in Turkey and 
that we are dependent to foreign countries, our country continues 
its efforts related to needs and developments in this field.

Having 75 employees in total, our company employs a 
technical team of 12 members consisted of 7 mechanical engi-
neers, 1 mining engineer, 1 welding engineer and 3 mechanical 
technicians.

While all welders have welding quality certificates, our company has 
ISO 9001 Quality management system, ISO 14001 Environmental 
Management system, OHSAS 18001 Occupational health and 
safety management system quality and ISO 3834-2 welding quality 
certificates.

www.antgroup.com.tr

Ardef
ARDEF Mine Machinery Energy & Trading Incorporation has started 
to provide service in our country in 2013. ARDEF’s commercial acti-
vities can be divided in to two main topic; Mining Consultancy and 
Mine Machinery & Equipment sales. 
In our consulting services, with our business partners with RPM 
Global, and Mibrag CI, ARDEF became most preferred solution part-
ner for the leading mining projects in a short span of time. In year 
2018, ARDEF-RPM business partnership completed “Afşin Elbistan C 
Field Pre-Feasibility Project” that was one of the leading projects. 
Our field works are associated with competent engineering staff for 
consulting and engineering services, aiming to introduce our solu-
tion partners to the mining projects. Optimization of current mining 
methods, planning of new mining projects, and feasibility studies 
are important services of our company. Projects are prepared in 
accordance with international JORC standards. Our portfolio covers 
the design of training programs for occupational health & safety 
and company management as examining current educational basis 
for mining sector.
RMPGlobal (RPM) is the market leader in the innovation of advisory 
and technology solutions that optimise the economic value of 
mining assets and operations. RPM has trustability in high techno-
logy solutions supported with it’s experience over 45 years. ARDEF 
is the Turkey Agency of these softwares as part of the partnership 

with RPMGLOBAL. RPMGlobal mine planning, mine simulation and 
financial analyses softwares are market leader with globaly being 
used in over 1000 mining operations and having over 4500 users.  
ARDEF in the field of Mining Machinery and Equipment sales, as 
a representative of the leading machine manufacturers having 
Germany, Poland and Czech Republic origin,  is providing products 
such as ATEX certified hauling and transportation systems, shield 
support systems, crushing-screening systems, feeder bands, belt 
weigher, underground communication systems, tracking-gas mea-
surement systems, heavy duty gearboxes, Exproof electric motors, 
underground conveyor chains and so on to most of the mining 
operations in our country, especially underground coal enterprises. 
At the same time, ARDEF has expanded its customer portfolio with 
Pneumatic Transport Systems, hot sieve systems and measurement 
systems provided to the steel and the energy sector.
ARDEF, practical, theoretical, commercial and managing knowledge 
and experience with our powerful business partners to the services 
of domestic and foreign customers. We are a company which has 
specialized engineers who have been involved in major projects 
before and trained themselves. Our experience in the mining 
industry, our communication network and awareness are the 
biggest factors in the preference of companies for working with us.

www.ardef.com
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ARGETEST where the basic principle is to provide quality services 
to its clients was established in November 2012 with its Mineral 
Processing, R&D and Mineral Analysis laboratories. ARGETEST 
have been certified with TS EN ISO/IEC 17025, ISO 9001: 2008, ISO 
14001:2004 and OHSAS 18001:2007 Certificates.
Mineral Processing and R&D
In our laboratories, mineral processing works of the metallic ores, 
industrial raw materials and coals can be done by the physical and 
chemical methods and also recovery of tallows of the outdated 
technological plants can be done.
ARGETEST Mineral Processing and R&D Unit services offered: 
Lab scale mineral processing test studies, mineral process characte-
rization and process mineralogy, pilot scale mineral processing test 
studies, mineral processing plant flow chart design, plant optimi-
zation and revisions, determining the plant problems with the site 
application and on-site applied trainings.
According to the results obtained from tests and pilot scale studies, 
a plant design with prepared flowsheets to produce concentrate 
with high-performance, high-recovery yield and grade has been 
provided.
ARGETEST mineral processing and hydrometallurgy unit works:
Mineral characterization and process mineralogy, Classification 
and Comminution tests, Determining Bond Work Index, 

Beneficiation (Gravimetric separation, Wet & Dry magnetic sepa-
ration, Flotation and Hydrometallurgy), Dewatering and solid & 
liquid separation.
Mineral Analysis Laboratory
The applied methods and results are regularly controlled 
with certified standard samples, internal inspection samples, 
duplicate, replicate, quartz and blank samples in order to sta-
tistically prove the accuracy and precision, established by QA/
QC procedures.
Our mineral analysis laboratory can be performed quantitative 
analysis of more than seventy elements. Analysis which are done 
by applying international standards were performed by ICP-OES, 
ICP-MS, AAS, UV, XRF-WD, XRD, volumetric-gravimetric methods, 
and also gold, silver and platinum group elements analysis were 
performed by Fire Assay (cupellation). Considering the internati-
onal ore norms; along with geochemical analysis, precious metal 
analysis, ore sample analysis, import-export analysis, metal-alloy 
analysis, industrial raw materials analysis, major and minor ele-
ments in coal ash analysis, rare earth elements analysis and boron 
analysis, we respond to the sector’s needs economically and quickly 
by presenting analysis packages which be created depend on 
clients’ requirements.

www.argetest.com

Argetest

Artgeo Technical Instrumentation
In April 2015, ART GEOTEKNİK ENSTRÜMANTASYON LTD. has been imp-
lemented with the participation of ArtGeo Design and I (Burak Gurel; 
Senior Geological Engineer & Instrumentation Specialist), who have 
been established in order to provide independent geotechnical consul-
tancy, supervision of installation for the instruments, giving necessary 
training either at the site or at the office and engineering services for 
civil engineering projects in not only inside of Turkey but also outside 
of Turkey. The founder partners of ArtGeo Teknik, has an experience 
reaching 20 years in the field of geotechnics are new and dynamic 
partners in ArtGeo Group for the utilization of these experiences and 
knowledge in a larger scale.  with many domestic and national critical 
projects such as dams, railways, highways, tunnels, metro, historical 
places, and superstructure projects completed successfully
Site investigation prior to the projects, design and consultancy 
services and now geotechnical instrumentation and quality control 
after the application of projects provided the Site Investigation – 
Project Design - Quality Control integrity.
Geotechnical and Structural Health Measurement and Monitoring 
Systems is continuing its activities in its field of activity and closely fol-
lows all developments in both sectoral and institutional and realizes 
its quality policy accordingly. This is the most important factor for our 
company. We know that the most important condition for sustaining 
our existence is the satisfaction of the companies we serve. It ranks 

first among our priorities and is based on the structure, operation, 
goals, basic strategies and competitive models of our company.
Our company mission is to provide safe geotechnical quality control 
and measurement services with both competitive prices and outs-
tanding companies in their fields. For highest quality and supply of 
products with standards in this area, As well as the planning and 
supply of instrumentation, monitoring and reporting for the per-
formance of instruments are our field we have already cooperated 
with several European and North American manufacturers. Among 
these, one of the leading companies in the instrumentation sector 
are Geosense (UK), Heron İnstruments (CA), Solgeo (ITA), Lunitek 
(ITA), IsamGeo (ITA) and Sireg Geotech (ITA) to come.

www.artgeo.com.tr/teknik_enstrumantasyon
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Atomika Teknik
ATOMIKA TEKNIK was founded in 1989 and started to operate in 
the field of quality control and test equipment. From this date up 
to the present day, reliability, after-sales support and customer 
education activities with the importance it has become a brand in 
the field, customer satisfaction has managed to move to the top 
points and in this sense, the world with the cooperation of global 
brands, the latest developments in the industry has moved to our 
country, as well as solution-oriented service approach has increased 
its effectiveness. 

ATOMIKA TEKNIK, who is proud of being able to give after sales 
technical service successfully, with the expert and certified engine-
ers in their field, we have continued to make necessary and devoted 
efforts to keep hundreds of devices in working condition and will 
continue to increase these efforts.

The demands of application support that may arise during the use 
of high technology devices that we sell are met successfully by the 
experienced and experienced application engineers of our company.

You could visit our website and contact with us to get information 
about instruments of our brands, Malvern Panalytical, Suez, Tescan, 
Claisse and TMI.

www.atomikateknik.com

Barkom Group
Barkom Group is having 30 years’ experience of manufacturing and 
providing drilling rigs and equipment for mining and construction 
industries, with the mission of always using the latest technology 
and best quality of raw material available in the market. Barkom 
Group also missioned to follow its market needs via feedbacks 
from clients to support technically before and after sales in order 
to make right decision of equipment and instructions. Barkom has 
a large product range of diamond core drilling including core bar-
rels, wireline and conventional drill rods, casings, tungsten carbide 
tools, drilling accessories, etc. Barkom Group is also working with 
world leading companies for the product groups that it doesn’t 
manufacture. Currently, Barkom is official distributor of Hanjin D&B 
(Diamond Core Drill Rigs), Diaset (Diamond Tools), AMC (Drilling 
Fluids Additives), Reflex (Borehole Surveying Instruments), Jet-Lube 
(Thread Compounds), Gonar (DTH and Rock Drilling Tools), ON2 
Solutions (Mine Refuge Systems), Geosight Inc. (Cavity Monitoring 
System), DAT Instruments (Dataloggers for Different Techniques), 
Weir Jones ( Innovative Seismic Monitoring, Microseismic Geoscience 
and Environmental Solutions), MTS Perforator (Drilling Tools for DTH, 
Rotary, RC and HDD) and Tunnel Radio (Wireless Communication). 
Barkom Group has relocated to its new factory that has more than 
5.600m2 with production line, warehouse and offices in 2012. 
Besides main office in Ankara, it has branches in İstanbul and İzmir. 

Barkom Group is also an Original Equipment Manufacturer 
Company (OEM) for special orders and enquiries. By means of 
the experience gained throughout the years and R&D work done 
by qualified engineers, while Barkom Group aims the latest 
technology and high-quality production, it follows the needs of 
the market. According to the feedbacks of customer needs and 
demands, Barkom has achieved the success of manufacturing its 
own drilling rigs, under BULLDRILL® brand, having high quality, 
high technology and high efficiency. In accordance with Turkish 
Standards Institute’s Atex instructions, it developed Atex Certified 
Underground Drilling Rigs. Barkom is entitled to have R&D Centre 
Certificate on 06.12.2018 within the scope of the 5746 numbered 
“Supporting of Research, Development and Design Activities” law, 
from the Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology - 
General Directorate of R&D Incentives. 
In consequence of best quality equipment manufacturing, pre-sales 
& after-sales technical support and technical consultancy, innovative 
thinking, Barkom succeeded in gaining complete customer satisfac-
tion and being trusted local brand who achieved 70% of the drilling 
and construction market share in Turkey. Additionally, BARKOM 
GROUP has become a fully-fledged supplier in Turkey and directly 
exports its products to more than 60 countries in 4 continents.

www.barkomas.com
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Bay E Informatics
Bay e brings an academic perspective in the rock slope stability 
and natural stone production sectors with its professional staff. 
Established in 2013, our company is candidate of the local leader in 
rock engineering designs. Our company has adopted the concept of 
multidisciplinary work with competent academicians in the fields of 
Geology, Mining and Informatics. We focus on many parameters in 
the areas of economy, safety and minimum waste with the mission.
Quarryextra works is based on a careful 3D modelling of the 
rock mass structure coupled with field surveying techniques. The 
software can be used practically for planning a marble exploitation 
process and will lead to a maximum block recovery rate in block 
sizes that the market demands.
Quarryextra supports pre-assessment problems. In addition, practi-
cal solutions can be achieved in already existing extraction processes.
Quarryextra has a novel solution for finding the maximum volume 
of cuboids that can be cut from any polyhedral block described in 

3D by vertices. The calculations can be done easily and the model 
construction can be quickly realized. 
Due to the change of global climate conditions and increased 
excavation practices in earth, Rock Failures is in an increasing ten-
dency not only in our country but also in many parts of the world. 
Therefore, the importance of stability solutions is increasing and it 
is necessary to review the suggested safety criteria and limits so far.
ProbSlope offers a realistic solution to rock slope stability problems.
ProbSlope is a model in which a comprehensive range of 
Geometric-Analytical-Probabilistic and Machine Learning methods 
are used to bring a new stability solution to the natural slopes and 
to the pits excavated for engineering purposes. 
ProbSlope consists of semi-modules that are closely linked and 
each contain detailed and technical substructure. Each module using 
different approaches offers the final solution to the stability problem. 

www.bayebilisim.com

BİRİKİM
MÜHENDİSLİK 

ve ENDÜSTRİYEL  
YÜKLENİM  

LİMİTED ŞİRKETİ

BİRİKİM
MÜHENDİSLİK 

ve ENDÜSTRİYEL  
YÜKLENİM  

LİMİTED ŞİRKETİ
Birikim Mühendislik

Birikim Muhendislik is a 16 year-old company working mainly in the 
field of turn-key mining and material handling/conveying projects. 
Since its inception, continuous training and inspection carried by 
international customers of Birikim, like Metso Minerals, improved 
manufacturing capability & quality of the company and enabled to 
evolve into a solution orienteed organisation with a strong engine-
ering infrastructure.

The high quality and reliability of overland conveyors and mobile 
stacking equipment which has become a growing demand with 
the installation of gold mines in recent years, has eliminated the 
commitment to foreign firms in this field. In addition, Birikim has completed and commissioned turnkey-ba-

sed material handling & storage projects as well as batching plants 
mainly for glass and ceramic industries. 

Production process based on customer needs and project based 
quality plans and “ISO 9001 Quality assurance certificate”, “EN ISO 
3834-2 quality requirements of welded steel construction certifi-
cate” and “EN ISO 1090-2 technical requirements of steel structures 
certificate” ensures to satisfy quality requirements and so customer 
satisfaction. CE certification for products designed by Birikim are 
also available.

www.birikimmuhendislik.com.tr
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Cezeri Akışkan Teknolojileri
Since 2004, founder of CEZERİ has achieved an outstanding lea-
ding role in the flow systems on Control Markets (control valves, 
industrial valves, safety valves and process instrumentation). Our 
business strategy covers big engineering projects, technical sales, 
daily business and after sales service. 
Our main values are: experience, quality products and customer 
service. The experience and know-how allows us to identify customer 
needs and select the proper valve solutions. The quality of our products 
provide outstanding safety and guarantee. CEZERİ Akışkan Teknolojileri 
after-sales team provides training, experience and knowledge to give 
the best services during start-up, maintenance, reparations, on-site 
services, assemblies… in the Turkish and Middle East market.
When it comes to mining, having the right valve in the right place 
is essential if things are to run smoothly. Of course it is important 
to consider whether the valve comes into direct contact with the 
medium or whether it is more indirectly concerned with the pro-

cess. But while the requirements may vary depending on where a 
valve is used, they are always high: process-stability, long-lasting 
life time, easy maintenance and precise control are just a few 
examples. With CEZERİ Akışkan Teknolojileri valves, you can be sure 
you have made the right choice. We have many years of experience 
as the trusted partners of a broad range of companies working in 
mining industry. They are used for abrasive media such as slurry or 
process mud. Typical applications in mining include controlling gas 
in coal seam gas mines, slags and waste water, as well as supplying 
barium sulphate as a release agent for core blowers in foundries. 
Whatever the challenges in your process might be, you can rely on 
us to be a competent partner at your side. We don’t just sell you 
an off-the-shelf product; we offer you a solution which is designed 
to fit your individual requirements. Benefit from our experience to 
increase your success! 

www.cezerimuhendislik.com.tr

Clariant
Clariant Functional Minerals in Turkey
Clariant, a focused and innovative specialty chemical company, has been 
providing solutions to the Turkish market and satisfying the demands of 
its clients in Turkey since 1995. Clariant’s Functional Minerals Business 
Unit is the leading provider of specialty products and solutions based on 
bentonite and synthetic minerals to enhance products and processes in 
various industries. With high quality mines and top of the class manu-
facturing sites, Clariant proceses the mines here in Turkey until the final 
step and provides significant value to Turkish mining industry. Clariant’s 
new bleaching earth production plant in Balıkesir, is enhancing Clariant’s 
existing manufacturing capacity and expanding its footprint in Turkey. 
Highly Reliable and Productive Papermaking
High-speed state-of-the-art papermaking requires reliable and 
efficient additives. Based on selected bentonites, OPAZIL® grades 
improve retention and optimize forming for all kind of paper and 
they keep the system clean and simplify waste water treatment.
PITCHBENT® additives eliminate fine-grained and even colloidal micro-sti-
ckies and enable papermakers to recycle process water more often and use 
more de-inked recycled paper – for more sustainability in papermaking.
Efficient and Sustainable Oil, Fat and Biofuel Purificiation
Powerful against undesired odor, flavor and impurities from crude 
oils and fats, TONSIL® bleaching earths have now been in use for 
over a decade. In many countries, TONSIL® has already become 

synonymous with activated bleaching earths which we view both 
a challenge and an obligation for the future.
Cargo and Device Protection
Clariant offers active and intelligent packaging & cargo protection 
solutions to prevent the harmful effects of moisture and oxidation. 
Solutions such as Oxy-Guard™ Oxygen Absorbers aid in decreasing food 
waste by helping extend the shelf life in packaged foods. Cargo desic-
cant, Container Dri® II, safeguards foods, or any other containerized 
shipments during transport. Desi Pak® bentonite clay desiccant bags, 
coupled with Humitector™ humidity indicators, provide a visually dry 
environment for export packaging and various packaged goods.
Bentonite at Its Best
Ranging from pharmaceutical ingredients to rubber processing, 
a plethora of industries and applications benefit from the unique 
properties of bentonite clays.
TERRANA® bentonite powders are applied in purification processes 
for both waste water treatment and drinking water preparation.
CLARIT® grades are most effective products for clarifying wine, beer 
and fruit juices from proteins.
CERATOSIL® materials help the ceramic industry to improve quality 
and production efficiency, while CERATOFIX® bentonites are optimi-
zed for rubber applications.

www.clariant.com/turkey
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CVK Mining

CubicGEO
CubicGEO Hydrogeology Geology Mining Consulting Company was 
founded by co-partners of Mert CÜYLAN and M.Melih TAŞKIN, 
hydrogeological engineers with over 10 years’ experience, in 2017 
in Ankara. CubicGEO, which consists of primarily hydrogeological 
engineers, is the only local company in the sector to be established 
only for hydrogeology applications. The company, which can serve 
in every branch of hydrogeology, specializes in hydrogeological 
applications especially in mining industry.
The main areas of expertise of CubicGEO include the determination of 
potential water locations within the scope of water supply to the mine, 
determination of hydrogeological parameters of aquifers and conducting 
aquifer tests within the scope of dewatering of mine, water well supervi-
sion services and the creation of 3-dimensional groundwater models. In 
addition to these services, the field studies aiming to solve the hydroge-
ological system, determining the water quality and performing periodic 
water monitoring before-after and during the operation activities.
Many complementary studies are carried out to support our main 
areas of expertise, such as drilling water wells, observation wells 
and geotechnical wells, application of in-situ tests, determination 
of preliminary hydrogeological parameters, performing acid 
rock drainage works. Apart from these studies other consultancy 
services are also provided; tender field evaluation, geochemical 
sampling and mapping, resource estimation reports, determination 

of potential mineralization areas, drilling core-log determinations, 
characterization of structural geology data, mapping of anomaly, 
alteration and mineralization in detailed scale (1/1000 and 1/5000) 
in the field.  Besides, in the scope of water supply and integrated 
water management CubicGEO provides new generation well moni-
toring systems with online software, which allow users to access 
remotely to pumps and to create a groundwater system network.
All these field studies are conducted by terms of national and inter-
national standards. Within this scope, the main reporting services 
such as Hydrogeological Assessment Reports to be included in the 
Environmental Impact Assessment report, Hydrogeological Reports 
prepared according to European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) requirements, Sustainable Flow Detection 
Reports, Detailed Hydrogeological Survey Reports and 3-D 
Groundwater Modelling Reports are presented in the format and 
content requested by formal government agencies.
CubicGEO aims to find creative, innovative, sustainable and 
long-lasting solutions to the problems encountered in the field of 
hydrogeology, especially in the mining sector. Since the needs of 
each new project are different, CubicGEO examines each project in 
its own way and prepares a field-specific methodology and provides 
the appropriate consulting service to companies.

www.cubicgeo.com

Journey of the CVK Group has started with founding of the chrome 
beneficiation plant in Kayseri's Pınarbaşı town in 1990. From that day 
on CVK Group is amongst the most powerful company's in Turkey.

CVK Mining Group produces and exports Turkey's highest quality 
chromite ore parts and concentrates, as well as lead, zinc, copper, 
silver concentrates and marble, travertine and natural stone pro-
ducts. CVK Group also continues its exploration and development 
activities to produce gold ore.

CVK has planned the years of 2019 and 2020 for the whole 
mining group as production and export years in parallel with 
the targets of our country. Having mining, logistics and labor 
infrastructures ready, CVK's aim for 2019 is becoming one of the 
top three manufacturers and exporters in Turkey with realizing 
production of 500 thousand tons of chromite ore (part + con-
centrate) and 25 thousand tons of lead-zinc concentrate. CVK 
also aims to become Turkey's largest chromium, lead, zinc ore 
exporter in 2020 and 2021 and fulfilling its duties in the mining 

sector to achieve the export target 
of our country.

Having operation all around Turkey 
and providing employment to thou-
sands of professional, CVK Mining 
Group's main focus is its employees. 
The company's top priority is creating 
a safe and secure working environ-
ment that respects the environment 
at all national and international 
standards in all its operations.

www.cvkgroups.com
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Çayeli Bakır İşletmeleri
The Çayeli Bakır İşletmeleri Inc., owned by Canada based interna-
tional First Quantum Minerals Ltd., is a Turkish mining company. 
During mining operation, pit run copper-zinc ore is excavated 
from underground mine, is enriched at plant, copper and zinc 
concentrates are produced separately and are sold to world mar-
kets. The fixed capital investment amount to date is over $ 395 
million. The facilities, which were initially commissioned with an 
annual processing capacity of 600,000 tonnes and it has increased 
to 1.350.000 tonnes of ore. In the past year, over 100,000 tonnes 
of copper concentrate and over 9,000 tonnes of zinc concentrate 
were sold to domestic and foreign smelting companies. Since its 
foundation, it has exported 4.7 million tons of copper and zinc 
concentrate. 

Çayeli Bakır İşletmeleri is the largest exporter in Rize province and 
has over 600 employees including, projects and contracting. 

As a company that gives great importance to work safety and 
health, the Çayeli Bakır İşletmeleri’s lost time injury frequency rates 
are very low in comparison to other mines in Turkey. The Çayeli 
Bakır İşletmeleri in line with the Corporate Responsibility principles 
it adopted cares to develop policies and practices that are sensitive 
to both the environment and the community. Both works oriented 
towards physical and social capacity development are the base for 
the Çayeli Bakır İşletmeleri’s works within the scope of corporate 
responsibility.

www.cayelibakir.com

Çayeli Bakır İşletmeleri Analysis Laboratory
Established in 1984 to conduct Copper and 
Zinc analyses on ÇBİ mining samples, the 
laboratory currently prepares samples of 
ore, minerals, mining and facility prod- 
ucts, waste, soil, sediment, surface and 
underground water for testing on over 100 
parameters. The Çayeli Bakır İşletmeleri 
Analysis Laboratory(ÇBİ-AL) began present- 
ing analysis services, which had only been 
for the company’s own purposes for many 
years, to other companies, organizations 
and individuals needing analysis services 
since 2016.
ÇBİ-AL provides the following and many 
other processes based on need; 
   •  Preparing samples
   • Geochemical multi element analyses (ICP-OES, AAS)
   • Fire assay analysis (Au) 
   • Specific gravity analysis on ore, core and industrial substances
   • Moisture analysis in ore and concentrate samples 
   • Screen analysis on ore and concentrate samples
   • Oxidation test on ore samples
   • X ray fluorescence spectroscopy analysis

   • Lime analysis
   • Environmental water and waste water samples analysis.

Ensuring quality in service and continuity in quality, the labora-
tory holds the Turkish Accreditation Agency(TURKAK) issued ISO/
IEC 17025 “General Requirements for the Competence of Testing 
and Calibration Laboratories” as well as the ISO 9001 “Quality 
Management Systems – Requirements” certificates.

www.cayelibakir.com
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Chairman of our company Ziya Aydın, entered mining sector in 
1963, and gathered all his experience, principles and working 
discipline which attaches priority to giving  particular importance 
to customer satisfaction, under the name of Çiftay İnşaat Taahhüt 
ve Ticaret A.Ş. in 1987.
With its well equipped technical staff, modern working areas, and 
modern machine park which is expanding day by day, our company 
takes firm steps to become the best in the mining sector and 
proudly carries the sector flag with the ongoing mining projects.
Çiftay is among the exemplary companies, that contribute to the 
national economy with the job opportunities it provides by domes-
tic and international projects, and renews itself constantly in the 
light of the developing technology.
Our company carries out its activities with the principles of 
sustainability and accord with  international standards, quality, 
environmental and safety management systems.
With its %100 domestic capital, and more then 50 years of expe-
rience, and over 1700 employees, Çiftay is among the 200 top tax 
paying companies in Turkey and among the top 50 companies in 
Ankara.
Çiftay proceeds its activities with the awareness of our country’s 
development process and with the responsibility of its part in this 
development process.

Being among one of the leading and long-established companies 
over the past century, it continues to grow in construction, energy 
and tourism sectors.
With the most prestigious project “Merkez Ankara”, our company 
forges ahead in construction sector.
Our company increases the installed power of Turkey with solar 
power plants within its structure.
Çiftay, with the first and only “5-star Holiday Inn hotel” in Ankara, 
continues its investments in the tourism sector as well.

www.ciftay.com.tr

Çiftay İnşaat

Dama Engineering
DAMA Engineering offers a wide range of exploration and enginee-
ring services to the mining industry. 
DAMA Engineering (DAMA) is an independent engineering 
company incorporated in June 2005. We have high level core 
personnel of exploration geologists, mining and processing 
engineers who jointly contribute to the advancement of the 
successful projects.
We manage exploration projects, facilitate metallurgical test works 
and conduct resource estimations under the guidance of internati-
onally accepted standards (JORC and NI 43-101). These projects are 
conducted jointly by DAMA’s QPs or qualified persons accredited by 
reputable international institutions and exploration field experts.
Turkey has a strongly mineralized geology and is only being scrat-
ched on the surface for its potential. Most of the exploration work 
is conducted in the western part of Turkey, leaving the northern 
and southern mountain ranges and central and eastern parts of the 
country relatively unexplored. DAMA exploration team is well expe-
rienced doing exploration in those areas that were left unexplored 
and, by experience, able to reduce cost of exploration by 30 to 50 
percent compared to Europa and North America. In the past DAMA 
has demonstrated that it can be more effective than international 
competitors to interpret the country’s geology, increase the success 
rate in discovery and reduce the cost.

DAMA has full qualification tested by reputable world class 
agencies to conduct preliminary economic evaluations, scoping 
studies, pre-feasibility, feasibility, bankable feasibility studies and 
EPCM works as well as turn-key services. DAMA is bench-marked 
against the International reputable engineering companies to 
provide expert engineering services to the mining industry at 
continuously improving standards. Along with Turkey, DAMA has 
provided services to areas such as Azerbaijan, Kirgizstan, Kosovo, 
Georgia, and North Africa. DAMA engineering team has conducted 
Feasibility studies and EPCM works in partnership with reputable 
North American companies. DAMA is business partner with Kappes 
Cassidy and Associates (KCA) since 2008 to conduct test work, 
economic assessments and EPCM works for gold mining in Turkey.
WE KNOW TURKEY & WE KNOW MINING…

www.dama-engineering.com

7 Ton Carbon ADR Plant near completion
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Dares Technology
DARES TECHNOLOGY exploits Synthetic Aperture Radar (SAR) interfe-
rometry (InSAR) techniques combined with optical and multispectral 
data, jointly with conventional in-situ data, to provide useful informa-
tion in mining areas about slope instabilities over open pits, settlement 
of waste dumps, deformations in tailings dams and subsidence in 
infrastructures areas. We are known for our unique measurement reli-
ability and for our service excellence, always offering latest technology. 
We are currently monitoring ongoing mine operations in Chile, Peru, 
United States, Canada, Australia, Europe and Turkey.
Moreover, advanced indicators derived from the previous data are 
also provided, such as the easy identification of changes on the spa-
tio-temporal deformation through cross-sections, the identification 
of accelerations of the ground displacement or the prediction through 
inverse velocity analysis. The combination of all these indicators with 
other in-situ measurements allow for the rapid identification of 
possible future problems, such as collapses or leakages.
In order to analyse all these sources of information they are 
integrated in a web platform. This way of presenting results highly 
improves conventional reporting, letting end-users to easily zoom 
in and out over a detailed optical image as background. This helps 
for the precise identification of areas where ground deformation is 
happening and comparing this information with in-situ measure-
ments and advanced indicators. 

In mining sector, geotechnical managers are increasingly using 
InSAR data sensors to detect precursors, prevent accidents and 
improve productivity: 
   • Open Pits: InSAR techniques allow preventing slope failures in 

open-pits, monitoring local displacements to alert timely geote-
chnical responses about potential problems, and to initiate slope 
management programs for failure mitigation.  

   • Tailings Dams: Security of tailings facilities is now a recognized as a 
priority in the mining sector and often required by regulators. InSAR 
allow providing alert systems with, weekly, monthly or trimestral 
frequency to be timely informed about any potential dam failure. 

   • Waste Dumps: Landslides, erosion and subsidence of waste 
dumps are a challenge for the mining industry because they 
represent a potential source for environmental hazards. InSAR 
techniques allow measuring slope stability for waste dumps 
with early warning alert systems in order to identify potential 
instabilities.

   • Leach Pads: The stacking heights in leach pads can sometimes 
reach up to 100 m, so an analysis of slope stability is of high impor-
tance. Measuring subsidence over leach pads enables mining 
companies to be aware of potential instabilities and ensure the 
safety of operations in a reliable and cost-efficient way.

www.dares.tech

Dezega
DEZEGA is a world class designer and manufacturer of breathing 
equipment with a closed circuit. We produce breathing apparatus 
on chemically bound and compressed oxygen: 
   • for mine rescue teams;
   • for escape of miners and workers from the irrespirable atmosphe-

res that pose an Immediate Danger to Life and Health (IDLH)
   • for escape of civilians in case of fire and smoke

Nowadays, DEZEGA products are being used in more than 50 
countries. Over 500 thousand self-rescuers are guarding miners 
worldwide at this very moment.

Currently, DEZEGA consists of:
   • Management company 
   • Production facilities, located in Europe and Asia 
   • Modern Research and Development Center (R&D Center)
   • Representative offices in 5 regions worldwide 

DEZEGA SP in Izmir is the major manufacturing unit that exports 
respiratory protective equipment to all over Europe, South-East 
Asia, South America, Africa and Australia.

DEZEGA traces its roots to the beginning of the 20th century. 
Since the start of full-scale manufacture at the first manufactu-
ring unit in Donetsk, Ukraine, the company has produced over 
7 million self-rescuers and over 110 thousand closed-circuit 
SCBAs.

Human life is priceless. We are proud of working to save lives.

We design, produce, distribute and service our products with the 
sole purpose of protecting our users in situations when nothing else 
can help them survive.

www.dezega.com
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Dimin Mining
Dimin Mining was established in 2008 by Dimer Group to carry 
out operations in metal mining. Having adapted to the rapidly 
changing and developing conditions of the world from the day it 
was established, it became one of the leading companies across 
the industry. In addition to iron and chromium mining operations, 
it also has high potential metallic mining sites which are currently 
in R&D phase. 
Avnik Iron Operation, where Dimin Mining continues to produce iron 
ore, is one of the foremost iron ore production sites in Turkey. After 
the produced ore is transformed into pellet cake at the facilities and 
subjected to quality control at its own laboratory, it is supplied to 
domestic and foreign markets. Dimin Mining continues to explore 
new mining properties both in Turkey and the world.
As a chromium ore production facility, Beysehir Chromium opera-
tion produces concentrated and lump chromium. 
Maintaining exploration and development operations in Turkey and 
the world with its approximately 600 employees, Dimin Mining 
continues to be the rising star of the industry after leaving 20 years 
behind with its product quality and reliability.
Our Responsibilities
Dimin Mining fully fulfills its responsibilities in strict compliance 
with any occupational health and safety regulations which are in 
effect in regions of operation so that the maximum level of occupa-

tional safety is achieved. For all operations, risks are identified and 
assessed and processes are developed in order of priority.
In every step taken for the future, an environment-oriented way of 
thinking is adopted and the motto "Protect the Nature and It Will 
Protect Us" has become one of the principles of Dimin Mining so 
that we can reach our environmental objective serving for a susta-
inable future. For this purpose, Dimin Mining invests in the future 
by using eco-friendly technologies in adherence to the applicable 
regulations, raising awareness among its employees and serving as 
a role model in carrying out rehabilitation works for mining sites 
during and after mining operations.
Contributing a distinct understanding to the mining industry, 
Dimin Mining keeps product quality above customer expectations 
and continues to improve itself in quality and service in line with 
customer feedback. 
Social Responsibility Projects
Dimin Mining carries out social responsibility projects with the idea 
that sensitive individuals who respect the society's universal values 
and contribute to the solution of social and economic problems 
should be raised to achieve a robust modern society. To that end, 
it contributes to the education of modern generations with the 
studies conducted particularly in education.

www.dimin.com.tr

DMT is a leading international mining consultancy and subsidiary 
of TÜV Nord. The DMT Mining Consulting and Engineering division 
consists of a network of seven group companies located in Germany, 
Turkey, UK, Russia, India, South Africa, Canada and Indonesia. The 
group has a long history of assisting the mining industry worldwide.
DMT provides a broad spectrum of multi-disciplinary consulting 
and engineering services for mining projects at all stages of deve-
lopment. This extendes from exploration, resource and reserve 
evaulation through scoping, prefeasibility and feasibility studies, 
financing, permitting, construction and throughout the mine’s 
operating life to eventual closure and rehabilitation.
The group also specialises in carrying out independent technical 
assessments, including due diligence, review / audit, risk assess-
ment and quality assurance. 
In this respect, DMT provides technical assurance to lenders and 
investors as well as support for IPO and stock exchange listings, 
takeovers, mergers and divestments, and also acts as expert witness 
for legal proceedings. 
In addition, DMT undertakes optimisation studies, training, project 
management and construction supervision including acting as 
Owner’s or Independent Lender’s engineer.
Clients include mining companies of all sizes, banks and other 
financial institutions, exploration and development companies, law 

firms, government bodies, aid agencies and investors.
DMT’s experience covers virtually the entire spectrum of mined 
commodities and, through its network of offices, DMT staff have 
gained experience in working all over the world.
From it’s long history of working in the mining industry, the DMT 
group also offers a number of specialist services. These include: 
underground gas ventilation systems; fire prevention; rock mecha-
nics; conveyor systems; water management; component and wire 
rope testing and coke processing technology. 

www.dmt-group.com

DMT
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DNC Proje
In these days, the biggest challenge for production facilities opera-
ting in national and international markets is increased energy and 
operational costs and tough competition conditions. Enterprises’ 
main objectives are continuing their existence and achieve sus-
tainable growth. In order to achieve their objectives, ensuring 
operational efficiency with increasing energy efficiency and redu-
cing operational costs has become a necessity more than an option.
Establishing at the beginning of 2018, DNC Project provides project, 
service and product procurement in the field of electrification, auto-
mation and production software for mining facilities. Services DNC 
Project offers includes:
Digital Transformation Projects (Industry 4.0)
In the aspect of Digital transformation, known as the so-called 
Industry 4.0, DNC Project offers special solutions to the firms on both 
for making suitable hardware and for the processing of the data 
generated according to the needs of the production and enterprise.
Turnkey Automation and Contracting Projects
DNC Project can provide solutions for every step from the beginning 
of the project to the commissioning stage with the engineers who 
have knowledge of process in automation and process control 
solutions. At this point, DNC works as a partner with the companies 
having specific field experience, knowledge, references. Strategic 
partnership with globally leading companies could also be ensured.

E-House (Mobile Electrical Room)
Electric Rooms (E-Houses) are required in the mining facilities which 
operate in large areas and which are constantly expanding due to the 
needs that arise in the future. In this respect, the DNC Project, with its 
E-House solutions, responds to these requirements in a very fast, reli-
able and practical way and manufactures MCC, Driver and Automation 
Panels in containers designed as required by the ambient conditions.
Special Solutions for Harsh Environment Conditions
Tough environmental conditions in both underground and open 
pit mining operations cause frequent malfunction of electrical 
equipment and shorten their lives and this results in serious losses 
in production. DNC Project offers solutions for the demanding envi-
ronment conditions such as combination boxes with polycarbonate 
LSS (local safety switch), fireproof junction boxes and water-cooled 
motor drivers. In this respect, continuity in production is ensured by 
minimizing operational risks in critical points of the facility.
Maintenance & Service & Spare Parts Support
Equipment used in mining facilities require periodical maintenance. 
DNC Project can provide maintenance and service support with its 
experienced and referenced partners to the equipment’s extensively 
using in mining facilities such as motor drivers, OG cutters, power 
and distribution transformers.

www.dncproje.com

Our prioritized target as Doğu Biga Mining, the Turkish subsidiary 
of the world’s leading gold producers Canada-based Alamos Gold 
Company, is to transfer our international experience to Turkey and to 
manage our projects with a great level of sensitivity in Çanakkale that 
could be exemplary for the world.

Having started exploring minerals in Turkey in 2010, our company 
aims to bring in the wealth potential of the region to the national 
economy thanks to the projects in Çanakkale.

Our plan as Doğu Biga Mining is to invest approximately 500 million 
USD to the region with Kirazlı, Ağı Dağı and Çamyurt projects. The 
calculation of expenditure in the operation period is 1 billion USD.

Beyond doubt, one of the most important contributions that our 
company will provide to the region; besides the investments, will be 
in the field of employment. 1000 people will be recruited directly in 
the establishments operating under our company, 80% of which will 
be employees from local residents. The estimation is that this figure 
will be more than 2000 with the service procurements.

www.dogubigamadencilik.com

Doğu Biga Madencilik
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DTR Makina

Drillon
Drillon is a newly established drilling company with a globally 
experienced highly focused and motivated multinational team from 
the drilling industry.
With a success-oriented team our motto is to find solution or create 
a unique one under any circumstances.
As Drillon we have the engineering know-how with which our 
clients will have the possibility to receive customized solutions 
based on their needs and expectations. Because we are well aware 
of that the efforts of our clients wouldn’t deserve anything less.
For Drillon another must is trust...We don’t see the contracts just as 
paperworks but as an introduction of Drillon to become the long-
term drilling solution partner of our clients.
As Drillon,
   • We are and always will be focused on quality over quantity. Our 

team, have the knowledge about the mining industry’s global 
standards and necessities and with this knowledge our goal is to 
supply our clients cost efficient high standard solutions in their 
projects all over the world.

   • We are well aware of that the high standarts, can only be obta-
ined with peaceful and focused employees. Having flawless 
relations with both local and expatriate employees is the pri-
mary objective for Drillon.

   • Our operations are based on the system we built not on individu-

als. By this means, Drillon offers a peaceful working enviroment 
to its employees.

   • We assume responsibility and a policy in Drilling Operations 
which stand for the best contemporary practice and which 
balances a caring and knowledgeable attitude for the protection 
of human health, the natural environment and the communities 
in which Drillon operate.

   • Zero accident vision is the key for our team and well awareness of 
safety culture is part of Drillon soul. We believe that there is no 5 
minutes job because succesful and rapid operations can only be 
achieved by proper planning and management.

   • Enviromental protection is not limited with Drillon operations. 
Enviromental protection is a commitment in which Drillon must 
contribute for local communities sake and pass on our global 
exprience into locals, even remote locations which can be a 
cultural interaction and create awareness. 

   • As a global drilling contractor, we are well aware of that we will 
be the public face of the mining companies for local commu-
nities and this effects directly to the relations and perception 
between mining companies and locals.

   • Drillon, aims best relations and perception with global experience from 
all over the world and aims “Zero” feedback to clients from locals.

www.drillon.com.tr

Since 2009, DTR Turkey Makine, which is the representative of the 
best German machinery manufacturers in its fields, carries out 
the exclusive agency of German BHS Sonthofen (vertical shaft 
and impact crushers), JÖST (vibro-feeders and special sieves) and 
TOMRA (sensor-based sorters) in the field of mining.

BHS Sonthofen, with its years of experience in crushers, provides the 
desired performance with the least loss even in the most difficult 
materials. Machine wear and maintenance costs are much lower 
than equivalent firms' crushers. Vertical shaft crusher (RSMX) and 
vertical shaft mill (RPM) models provide high production rate, high 
wear resistance (for machine components), low material conges-
tion in the channels, low energy consumption and high efficiency 
fracture. While the RPM model offers low tonnage (70 ton / hour) 
operation, the RSMX model offers high tonnage (350 ton / hour) 
and lower dust content.

JÖST company has the world's best technology 
on vibro-feeders and special sieves and it can 
produce a wide variety of sieves depending on 
the customer request. Examples of said screens 
are finger rod sieves, flip-flow sieves, grecco sie-
ves, circular motion sieves, combined TOPCILLA 

sieves. Common characteristics of these systems; high performance 
and production capacity, low dust ratio and energy cost, excellent 
sieving of materials that has size over 1 mm, self-cleaning feature 
and even damp products can be screened without clogging.

TOMRA manufactures sensor-based sorting machines, which are 
the most efficient way of mineral separation and ore enrichment, 
and offer a wide range of commercial advantages to enterprises 
that need industrial mineral classification. The advantages menti-
oned are the reduction in mining and transportation costs; energy 
consumption and water consumption reduction; increase in quality 
and capacity; productivity and recovery. The sensor-based disin-
tegrants also make it possible to significantly increase the life of a 
mining operation.

www.dtrmakina.com

Crushing with vertica shaft rotor           Screening and sorting
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Ekoton
Ekoton works for the purpose of contributing to soil and water researc-
hes for safe and livable environment. Everyday, our world is subject to 
more difficult exams, climate change, excessive consumption of natu-
ral resources, the needs of the increasing population, the consumption 
and waste of developed industry, the problems of urbanization, the 
overproduction and consumption of fossil fuels threaten a habitable 
environment. We are at the service of researchers with the provision 
of equipment, software and services for research on these problems. 
Soil Sampling and Physical Analysis
Soil sampling solutions, land classification and bottom water detec-
tion equipment, water in the soil movement, hydraulic conductivity 
research equipment, physical properties of soil and laboratory, soil 
moisture, evaporation, continuous and on-site monitoring, devices 
of soil conductivity, CO2 measuring equipments in soil and environ-
ment, tree planting without irrigation.
Sonic Drilling
Sonic drilling machines with high recovery mineral sampling, aqua-
lock piston sampler, single wall core barrel sampler, double wall core 
barrel sampler, drill tracker drilling management software, suitable 
CPT unit for all drilling machines, sonic wireline system.
Ground Water Management
Groundwater sampling equipment, groundwater level measurement, moni-
toring devices, groundwater quality measurement, monitoring devices.

Softwares
Groundwater and environmental ımpact modeling software, Visual 
modflow flex, groundwater flow pollution and heat convection 
modeling, Aquachem, water quality analysis graphing, reporting, 
modeling, AquiferTest Pro, pump, slug and lugeon test and data 
analysis program, HGA HydroGeo Analys, environmental data 
management analysis and imaging software
Groundwater Dye Tracing Tests, Magnetometic Resistance Method
Dye tracing tests with florometer and dyes, dam seepage, rodamine, uranin 
dyes and measuring ınstruments for geothermal solutions, ıdentify and 
characterize groundwater flow paths by magnetometric resistivity method.
Surface Water Management
Flow measurement and monitoring devices in surface waters, rivers, 
surface water sampling equipment, sediment quantity measurement 
systems, level and quality measurement and monitoring devices of 
lakes, preventing algae formation in lakes without using chemical , 
bottom and layer sampling equipment from lakes, batimetry measu-
ring devices, underwater ımaging sonar for dam and lakes.
In all of these equipments, we have been working in our country 
with our supplier network which has proven itself in the world, pro-
duces with high quality standards and ensures its continuity with 
quality management systems.

www.ekoton.com.tr

Engeotek
Culmination of 32 Years of Experience and Knowledge 
Accumulation...
In the last 32 years that we have been operational, with the help of 
our specialized staff, we have provided every service in manner that 
is accurate, timely and well beyond the expectations of our customers 
and as such displayed exceptional performance in acquiring our expe-
rience in the field of building insulations covering an area of more than 
27.000.000 m² as well as waste-solution storage, dam and heap leach 
site applications implemented on an area in excess of 14.500.000 m².

For You, Our Valued Customers;
For purposes of ensuring that the project we have undertaken is 
successfully accomplished and has results benefiting you, we carry 
our work well aware of the importance of Corrrect Diagnosis, 
Correct Product and Correct Application components of the job 
involved. In all the work we perform, we primarily act in awareness 
of our environment as well as the people we serve and as such we 
follow the products that are in possession of the latest technology 
in line with the needs of the market and develop our product range 
as well as our services continuously in line with your needs. In each 
and every stage, from project preparation to the handover of the job 
to the customer, we provide services without any concession from 
quality and free of any deficiencies.

Products: HDPE/LLDPE Geomembrane, Leak Location/High 
Temperature Geomembrane,  Geosynthetic Clay Liner, Non Woven-
Woven Geotextile, Drainage Net and Geocomposite, Geocell, Erosion 
and Discharge Mat, Geogrid and Soil Reinforcement Material, 
Asphalt Grid, Gabions, HDPE and PVC Drainage Pipe

Applications: Heap Leach Area, Landfills, Mining Hazardous - 
Nonhazardous Waste Storage Areas, Solution Storage Areas, Biological 
Waste Storage Area, Tunnel, Ponds, Water and Wastewater Treatment, 
Irrigation Canals, Oil Tank Applications, Aquaculture, Artificial Ponds, 
Embankment and Soil Reinforcement, Retaining Structure, Canal and 
Drainage Application, Erosion Control, HDPE-PVC Pipe Fitting and 
Applications

www.engeotek.com
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Epiroc
Epiroc is a leading global productivity partner for the mining, 
infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge 
technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs and 
drill strings, rock excavation products and construction equipment. 
Together with our strong partner network, we also provide world- 
class solutions, service and consumables.

The name Epiroc means “at rock”, reflecting our focus on mining, 
rock excavation and natural resources, our proximity to customers 
and the strength of our partnerships.

   • More than 13,000 employees
   • Customers in more than 150 countries
   • Global product development & support with manufacturing units 

in Sweden, the United States, Canada, China and Germany
   • 145 years of experience

What you can expect from Epiroc
Collaboration
Cooperating closely with customers and colleagues, we aim to 
understand your needs and develop solutions. Our focused struc-
ture allows us to take quick, decisive action to respond to market 
demands.

Priority on what matters
Productivity, safety, reliability and sustainability are our key drivers. 
Our equipment is designed to help you keep projects on schedule 
and on budget. We work to help you keep delivering results in your 
operations. We also reduce our footprint in everything we do.

Innovation
Lift your competitive advantage with our continuous drive to make 
good things better from high performance equipment and service 
excellence to the latest tools for automation and interoperability.

Commitment
With Epiroc as a dedicated partner, you gain a passionate team that 
supports you in a sustainable, efficient and safe way. We keep our 
promises and we are committed to exceeding your expectations.

www.epiroc.com

Ersel Heavy Machinery Inc.
ERSEL, founded in 1987 at Kartal-Istanbul moved on TOSB Industrial 
Zone Çayırova/Kocaeli in 2002.

ERSEL has been moved to new facilities in the same industrial zone 
in 2018 and continuous in activities related to mining, cement, 
defense ındustry, energy sector, ship ındustry, and general machi-
nery ındustry.

ERSEL, has 180 employees and settled on total 55.000 m2 open 
and 35.000 m2 closed area. With experienced and decisive management, strong production 

capabilities, talented engineering groups in the R&D, design and 
production departments.

ERSEL manufactures machinery and equipment for many fields 
including, primarily, cement, mining, energy defense, ship building, 
work machines and wood industry and build complete facilities.

ERSEL product range, ball mill, rod mill, vertical roller mill, cone 
crusher, jaw crusher, classiffiers and turn key solution for grinding 
circuit. Ersel executives and employees are proud and happy that at 
this moment in time, the name “ERSEL” is a sought after and preferred 
brand, and because of its contributions to the economy of our country.

www.ersel.com
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Esan is one of the leading industrial raw material and metallic 
mineral producers in Turkey and has grown steadily in 40 years since 
its foundation in 1978 as a high quality raw material supplier for the 
ceramic industry. Today, following several major investments, Esan 
is among Turkey's top industrial enterprises. Esan currently operates 
40 quarries and seven processing plants and is one of Turkey's lea-
ding producers and exporters of feldspar, quartz, kaolin, ball clay, 
zinc and lead concentrate. With the commissioning of İnlice Plant, 
Esan added gold mining into its portfolio as well.

In addition to industrial and metallic minerals produced in its 
own facilities, Esan also conducts sales and marketing of various 
commercial products. As a trader of high quality minerals and 
other industrial inputs and equipment, Esan markets more than 
150 products to industries in Turkey and nearly 50 other countries. 
Esan's global presence has expanded through the years parallel to its 
growing business volume and range. Esan has representative offices 

in Italy, Ukraine, Kosovo, China, Macedonia, Portugal and Kazakhstan. 

Esan is committed to ensuring that its operations contribute to the 
environmental, social and economic well-being of the communities 
in which it operates. To this end, it has put in place purchasing, 
employment, donation and sponsorship policies that place priority 
on local resources, increase the skills of the local work force, and 
promote beneficial social activities.

Minimizing the impact of its operations on the environment is another 
key aspect of Esan's sustainability approach. In addition to comprehen-
sive environmental and OHS management systems, Esan continually 
strives to improve its environmental performance through projects and 
smart solutions to increase energy and water use efficiency, dust control 
systems, and other proactive practices. Additionally, Esan designs and 
implements the restoration of abandoned sites and quarries.

www.esan.com.tr

Esan

ETI Copper INC.
Purchase by Cengiz Holding via privatization project, the company 
deals with copper mining at Kastamonu Kure and Artvin Murgul 
facilities and operates the copper smelting factories at Samsun 
plants. The Kure Mines and Samsun Smelter plants launched in 
1973 for the purpose of processing the copper ore deposits at 
the Black Sea region, joined into Cengiz Holding’s structure in 
2004, the Murgul facilities joined into Cengiz Holding’s structure 
in 2006. In addition the Etibank antimony operation in Halikoy 
was purchased by privatization in 2007.Today, Samsun Smelter 
factory is the sole facility that produces copper from ore. Samsun 
Facilities consist of Smelting, Sulfuric Acid and Concentrator 
Factories. In addition, a Hydroelectric Power Plant at an installed 
capacity of 20 MW at Murgul Mining Facility, has been going on to 
generate power in frame of Production License.

Kastamonu Kure Copper Mines and Facilities
1 underground mine is operational. 1,350,000 tons per year on the 
average run of mine 2.5-2.8% copper ore mined. 175,000 tons per 
year, an average of 17-18% copper concentrate is produced. The 
facility has 716 personnel in total. Cobalt Leaching Facility under 
design together with BRGM/France technology (Bio Leach Plant). 
At the depth of 960 meters, the deepest and most qualified main 
export shaft of our country was taken into operation. 350,000 

saplings were planted in the fields where activities were completed 
and recreation and re-cultivation works are continuing.

Samsun Copper Smelter and Electrolysis Facilities
70,000 tons per year of copper cathode is produced. 400,000 tons 
per year Sulphuric Acid is produced. Around 450 people work for 
Samsun Smelter. Modernization and rehabilitation works are still 
under study. In addition, 350.000 tons/year capacity fertilizer plant 
has been operational.

Artvin Murgul Copper Mines and Facilities
1 open and 1 underground mine is operational. 3,650,000 tons per 
year on the average run of mine 0.50-0.65% copper ore mined. 
120,000 tons per year, an average of 18-20% copper concentrate is 
produced. About 670 people are employed in operation. 

Izmir Halikoy Antimony Mine and Facilities
1 underground mine is operational. Over 20,000 tons per year, 3.5- 
4.5% antimony run of mine ore is mined. 1,050 tonnes per year are 
produced in 69% antimony concentrate. Approximately 120 people 
are employed in operation. Underground preparation is underway 
and reserve development.

www.etibakir.com.tr
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Everest Sondaj
EVEREST DRILLING ENGINEERING Company was founded in 2016 by 
Ergin GEDİK, a Geophysical Engineer. 

The core business of Everest are core drilling operations. One of the 
reasons why we founded our company Everest Drilling is because 
of our experience for more than 10 years. Within these years we 
worked in all leading drilling companies in positions as leaders. Due 
to our experience we decided to start our own business because of 
the following reasons:
   • High quality
   • Professional
   • Innovative
   • Economic
   • Transparent Service

Another reason for founding our company was to offer a new alter-
native company in the drilling sector.

Our company has proven itself in the private sector since the day it 
was founded. The given tasks were devoted for the customer satis-
faction; based on trust, understanding and taking responsibility. 
Our completed and ongoing projects in the privet sector are as 
follows:

1. Esan Eczacıbaşı Industrial Raw Material Inc.
2. Tümad Madencilik A.Ş.
3. Anres Elk. UR. Inc. 
4. Mikroman Maden A.Ş. 
5. M.T.A. In the Thrace region
6. Consultancy Services for metallic mineral exploration

Our company has four drilling machines, three are hydraulic and 
one is mechanical.

Technical data of our machines:

Our goal is to provide you drilling operations and consultancy servi-
ces with our growing machine park. 

Providing services as mining exploration drillings, geotechnical 
drilling, orientation, survey measurement and all kind of drilling 
operations to your satisfaction.

www.everestsondaj.com.tr

1. ES-1500   1,500 m capacity
2. ES-1000   1,000 m capacity
3. D-220   1,000 m capacity
4. LONGYEAR44   450 m capacity

FKK Group
The FKK Group is located in Samsun. As a family business, the 
company was founded in 1957 by the brothers Tayyip Altuncu 
and Ahmet Avni Altuncu. Since its foundation, the FKK Group is 
among the major spare part manufacturers for automotive, mining, 
maritime, construction, material handling and textile industries 
worldwide. Today, the company is managed by the second- and 
third-generation of the Altuncu family. FKK Group has a total of four 
production plants, two in Samsun, one in Çorum and one in Istanbul 
and marketing offices in Ankara, Istanbul and Izmir that offer fast 
and result-oriented solutions to its customers. 

The FKK Group supplies a wide spectrum of world-class products 
including suspension bump stops for the automotive industry, 
rubber mill linings for the mining industry, dock fenders for the 
maritime industry, Vulkollan®  seydel rollers for textile, forklift and 
reach truck wheels for material handling and bridge bearings for 
the construction industry. In mining sector , FKK Group is known 
one of the best turkish brand for mineral processing replacement 
parts in the world. FKK Rubber mill liners and discharge systems are 
used in most metallic mines such as copper, gold, silver, iron ore and 
chrome.

The company stands for “excellent quality, 
the best price and a fast delivery”. These 
principles turned our company into a global 
brand exporting its products to 55 count-
ries worldwide. Our long-term marketing 
strategy is to extend our exports to 196 
countries and represent our country on 
the global market. Our vision is to become 
the most reliable and leading spare part 
supplier worldwide.

www.fkk.com.tr
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FLSmidth
FLSmidth is the minerals industry’s One Source for metallurgical 
testing, ore characterization, crushing, grinding, classifying, thic-
kening, clarifying, filtering, slurry handling, flotation, underground 
mining, precious metals recovery, pyroprocessing, material hand-
ling, automation, engineering, and modernization services. 
FLSmidth has created an unmatched portfolio of accomplishments 
by combining the proven reliability and quality of the industry’s lea-
ding brands: ABON, Buffalo, CEntry, Conveyor Engineering, Dawson 
Metallurgical Laboratories, Decanter Machine, Dorr-Oliver, EIMCO, 
ESSA, FFE, Fuller-Traylor, KOCH, Knelson, Krebs, Ludowici, MAAG 
Gear, Mayer Bulk, M.I.E. Enterprises, Möller, MVT, PERI, Phillips Kiln 
Services, Pneumapress, RAHCO, Raptor, Roymec, Shriver, Summit 
Valley, Technequip, WEMCO, Vecor, and Ventomatic.
FLSmidth supplies everything from single machinery to complete 
minerals processing facilities including services before, during and 
after the construction. As a One Source supplier, FLSmidth integ-
rates testing, detailed design engineering, global procurement, 
expert process control, and localized services to ensure customized 
total solution.

One Source Across the Minerals İndustries
In copper, FLSmidth sells equipment for the processing of sulfide 
copper concentrate and oxide copper cathodes. FLSmidth supplies 

the entire spectrum of products required by the copper mining 
industry throughout the whole process stream.
Processing gold uses the majority of FLSmidth mineral processing 
products as well as specialised, industry specific technology. It also 
encompasses our material handling technology to move the ore and 
waste around, as well as for pads in heap leach operations.
FLSmidth has a complete product portfolio for fertilizer minerals, 
phosphate and potash, for which a large range of solid-liquid sepa-
ration systems are applied.
We sell full flow sheet material handling systems and coal pre-
paration equipment. FLSmidth has all the machines to move the 
mined materials, stock and to homogenise them. We also provide a 
complete processing flow sheet for coal preparation.

Be Competitive with FLSmidth Equipment and Services
Our wealth of knowledge and resources means that we are able to pro-
vide One Source sustainable solutions for even the most challenging 
requirements, worldwide. With FLSmidth’s experience, know-how and 
the best equipment in the business, we can help you stay competitive 
now-and prepare for future changes. Our expert team works closely 
with customers to find the right solution for increased recoveries while 
saving time and money on projects for specific applications.

www.flsmidth.com

Foramec
FORAMEC is serving to mining, heavy construction and energy proje-
cts by supplying machinery and equipment with more than 13 years 
experienced staff successfully. Main Office is in Ankara and the service 
branch is in Izmir. All the companies that we represent or distribute 
under the FORAMEC structure are leading and innovative companies 
in their business fields with their sustainable efficiency and quality 
perspective. Our main partner list and general product portfolio is;
NORMET manufactures mobile machinery designed especially for 
underground mines and tunnels. Main products are shotcrete machines, 
concrete transmixers, trucks, personnel carriers, platforms, explosive 
charging machines and all kind of utility vehicle for U/G. 
CRCHI supplies Tunnel Boring Machines (TBMs) for all kind of 
mechanised tunnelling projects. Diameter varies from small size 
micro tunnels to bigger size macro tunnels which covers almost all 
mechanised tunnelling diameters. 
DSI UNDERGROUND offers comprehensive range of roof support 
products including rock bolts and ground improvement chemicals. 
SCHÖMA produces diesel and battery types Locomotives. 
MSD produces rolling stock (flat car, muck car, menrider, segment 
car and grout car), start-up sealing system, segment clamps for 
tunnelling works. 
MINEARC is the global market leader in mobile and permanent 
refuge chambers for underground mining, tunnelling, and chemical 

processing industries.
MARTI TECHNIK roduces tailor-made, practical solutions based on 
its own construction site experience. Main products are conveying 
systems for mining and tunnelling industries. 
UNICRANE produces are steel segment mould, mould for any 
precast concrete products, steel segment, and structural frames for 
automatic storage system, parking system, cooling tower, and some 
other surrounding equipments for tunneling. 
MONTES designs, manufactures and installs specific TMU dedusters 
for a clean and healthy environment in underground works, such as 
railway, road or hydraulic tunnels and tunnel refurbishing.
NOKIAN which produces world famous automobile tires, carries its 
understanding of quality with construction and mining machinery 
heavy tyres as well. 
NORDIC produces work and driving lights for Heavy Duty applications. 
Nordic Light has a wide range of products as Halogen, LED and Xenon. 
BE-GE is the global market leader for seats of construction 
machinery. 
HAENY, Swiss sector leader company, produces concrete and injec-
tion systems for tunnels and mining structures. 
SOLINST, The Canadian company, which produces underground 
water meters and instrumentation. 

www.foramec.com
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G&M Mühendislik
G&M Engineering Drilling Contracting Industry and Trade Limited 
Company was established in July of 1994 with two geological 
engineer partners as a limited company. The company started its 
operations with groundwater exploration, deep water well dril-
ling.  Adding foundation drilling and ground surveys in 1995 and 
geothermal and mine drilling in 2006 to its portfolio, the company 
further enriched its field of operation. 

G&M perform its operation with a team consist of 10 geological 
engineers, 1 mining engineer, 5 petroleum engineers and 120 
auxiliary staff. 

G&M is able to realize drilling up to 2100 meters depth can be made 
with 6 hydraulic Boart Longyear LF 90D drilling rigs and 3 mecha-
nical diamond drilling rigs, in all types of mine and coal fields. The 
company has the capacity to open wells at a depth of 4000 meters 
in geothermal drillings.

G&M has served as a contractor and subcontractor to many public 
institutions such as MTA, Tübitak, İlbank, DSİ, Rural Services, ASKİ 
and Municipalities. In addition, the company provides geological 
engineering services to investment companies with mining, coal, 
groundwater, geothermal projects, superstructure, infrastructure 
companies and industrial establishments. 

G&M provides the possibility of working at 45 ° -90 ° slope with 
high diamond drilling efficiency in mineral drilling. In addition, the 
company provides all kinds of engineering works such as geophysi-
cal tests in the wells, direction-slope measurements, core routing, 
log preparation.

www.gmmuhendislik.com.tr

SURVEYING & PROCESSING GeoGrafik
Geografık Geospatıal Informatıon Technologıes
GeoGrafik was established in 2013 by surveyors who are committed 
to their job with passion, in order to supply technologies for surveyors 
and survey engineering and to provide geospatial data production 
services. GeoGrafik became the authorized dealer of Hi-Target in the 
course of time and has been awarded as “the most successful dealer” 
in a short time. GeoGrafik that has taken on sales and training facilities 
for DJI and Wingtra unmanned aerial vehicles, started business also in 
photogrammetric field as well as geodesic instruments. In addition to 
hardware supply, It has also taken an active role in the improvement 
of CAD/GIS softwares which meet the market requirements. 
GPS, GNSS, Total Station and Geodesy
GeoGrafik, that has been awarded as “the most successful dealer” of 
Hi-Target brand mark, can provide a wide range of various Hi-Target 
products completely.  RTK/CORS GNSS receivers, hand-held GPS recei-
vers, reference stations, total stations, levels, distance meters and laser 
scanners are among the main product groups supplied by the company. 
UAV, Drone and Photogrammetry
VTOL (vertical takeoff & landing) WINGTRA is an efficient and challen-
ging aerial vehicle which is also represented in our country by GeoGrafik 
company as well. Wingtra stands out with its high resolution camera, 
GNSS-assisted automatic pilot and its capability to hover for a long time. 
Besides, sales of DJI Enterprise drones and supply of photogrammetric eva-

luation softwares have also been among the business fields of GeoGrafik.
CAD/GIS Solution Partnership
GeoGrafik has also gained its active position in the improvement of 
the softwares for CAD and GIS which are the fields where the founders 
of GeoGrafik have their experience. GeoGrafik, with its mission to pro-
duce any geospatial data from site to office easily, quickly and reliably, 
creates and provides solutions which enable the connection between 
hardware and software in the right way for its customers.
Renting, Data Production and Surveying Service
GeoGrafik can rent any hardware and software for which it provides 
sales and solution. Also, it can supply such services as measurement/
evolution, geospatial data production and mapping on its own as 
well. Thus, it can enable the right management for R&D process for 
the products as well as a sustainable workflow for its customers who 
want to gain leverage against tax, amortisation and labour costs.  

www.geografik.com.tr
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We, as GEOSURVEY, dedicate ourselves to mining facilities and indust-
rial enterprises with eco-friendly aspect. We turn the technologies, 
which reduces the environmental pollution, into the services in favor 
of sustainability and quality for natural life. We run our projects with 
this eco-friendly consciousness and certify the leak-tightness of the 
applications in an attempt not to have environmental waste, by per-
forming final control and inspections with our professional technical 
team as well high-tech equipment. We enlarge the dimension of the 
geosynthetic products performance for your projects by providing the 
reasonable, fast and economical solutions.
We offer full services till the end, without sacrificing quality, in every 
step of your project with our accreditation and calibration certificated 
professional team and equipment in the field of supervisor services by 
responding American Society for Testing and Materials standards.
Services
We provide all kind of Supervisorship and Expertise related to geo-
synthetics and also to control the systematical harmony by Liner 
Integrity test method on the completed geomembrane layer and 
to perform supervision and quality control test in the right place.
1. Liner Integrity Test:
This method controls the integrity and non-damaged statue of 
the fields with completed geomembrane application according to 
ASTM D7953. It detects simply and fast if there is any failure in the 

system by providing the quality control of enlarged leak-tightness 
systems in company with changing regulations.
2. Supervision:
We operate the progressing geosynthetic application on your field 
with our experienced supervisors on behalf of you.
3. Inspection:
Vacuum Test: Applied according to ASTM D5641 standard. 
Air Pressure Test: Applied according to ASTM D5820 standard.
Welding Resistance (Tensiometer) Test: Applied according to 
ASTM D4437 standard.  
4. Reporting:

   • Calibration procedures of all equipment in use
   • Control of manufacturer test reports and laboratory test reporting 

of geosynthetic materials supplied within the scope of your project
   • Daily logs of ongoing technical works within the scope of the project
   • Logs of the quality control tests and final result report
   • Leak-tightness control result report after Liner Integrity Test

Our Activity Areas
Heap Leach Ore Stock Areas, Mine Waste Storage Sites, Hazardous 
and Non-Hazardous Waste Storage Sites, Solution Mining Storage 
Sites, Ash Storage Sites, Landfill, Secondary Containment, Water 
Irrigation Channels, Treatment Facilities, Artificial Pond Applications

www.geosurvey.com.tr

Geosurvey

Geoplas
Established by Sadık Şerefoğlu and started its operations in 1990, 
GEOPLAS is pioneer in Turkey’s geosynthetics market with its expe-
rienced and dynamic team.

Producing all geosynthetic products under a single roof, 
GEOPLAS continues to work as a leading company in terms 
of product diversity in the world. Our company serves with 
four different production facilities in Ankara Capital Organized 
Industrial Zone on a total 60.000 m² including 28.000 m² 
closed area.

In the first quarter of 2017, our company started to serve 
mining industry with enriched clay [Sodium Bentonite] product 
named GEOCLAY. In addition to the technical powder bentonites 
used in the drilling and foundry industry, our company started 
production of cat sand under the brand of "CLEARCAT". In our 
facilities, our company continues to serve with products used in 
construction industry such as PVC-HDPE-LLDPE Geomembrane, 
Geotextiles, Sensible Walking Surface products, Geosynthetic Clay 
Covering, Drainage Plate, Water Retaining Tapes, Geogrid, Geocell 
[HDS], Geonet, Pipe Shield, Security Field Curtain. GEOPLAS also 
produce auxiliary products used in shoe, carpet and home furni-
ture, livestock sectors. 

The successful solution partnership in the public and private sector 
is the main mission of GEOPLAS. In addition to production and field 
applications, our company provides consultancy services from the 
project stage to the application stage.

In order to meet the changing requirements of the developing 
technology, with its R&D unit established in 2007, GEOPLAS 
makes production in the geosynthetic sector at world stan-
dards through joint studies with product analysis laboratory 
and universities. Our company acts as the solution partner in 
many domestic projects realizing with DSI, TCDD, KGM, muni-
cipalities, mining and energy companies with wide range of 
products.

Giving significant importance to environmental conscious-
ness as well as Occupational Health and Safety, our company 
will continue production and services with the principle of 
“SUCCESS IS NOT WALKING ON THE BEST PATH, IT IS BEING 
BEST IN THE PATH YOU WALK.”. GEOPLAS is proud to be the lea-
der of research and innovation in its sector with its continuously 
developing structure.

www.geoplas.com.tr
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Key Focus
To provide a professional, quality assured, highly productive & safe RC 
drilling service that meets JORC requirements at very competitive prices.

Strategy
   • To provide experienced expat drillers from Australia to companies 

in Turkey
   • To train local employees to meet Australian and International 

Standards
   • To import RC equipment capable of meeting JORC Standards

Established by Mt Magnet Drilling Australia
   • Mt Magnet Drilling Australia

 » Over 32 years of drilling experience
 » Currently have 10 rigs in total- 4 Multi-Purpose Rigs,
 » 4 Diamond Rigs and 2 RC Rigs
 » Drillers have an average experience of 7-8 years
 » Progressed from Driller’s Assistant to Drillers through in -house
 » MMD training standards
 » Drillers meet or exceed Australian Competency Std
 » In the last 3.5 yrs, LTI-2.3 days and LTIFR-3.5

   • Committed to train and employ local Turkish people
   • Local employee operated KL Rod Handler (Mechanical Rod 

Loading Equipment) after 1 week with RC200
   • Cone Splitter

 » Industry Approved 
 » Meets QA/QC Standards
 » Direct sample splits
 » No double handling
 » Adjustable sample volume size
 » Able to obtain duplicate samples

Testimonials
“...considers sampling practices to be of industry standard or higher, 
optimizing sample recovery while minimizing, in so far as is possible, 
contamination” ...by CSA International Auditor, Turkey 2013
“For several field seasons we had 6 of the Mt Magnet Drilling rigs 
working in rugged and difficult terrain. The exploration camp was quite 
large, over 5O people at times, and Mt Magnet Drilling at all times wor-
ked with the exploration team to make sure the work was completed” ... 
by Renaissance Minerals ltd, Australia 2013
“Mt Magnet Drilling completed the 15,000 m RC and Diamond drilling 
program in the most professional, cost effective and safely manner. They 
managed to achieve high productivity without compromising data 
integrity and safety.” ...by Aditya Birla Minerals, Australia 2011

www.globalmagnetsondaj.com

Global Magnet Sondaj Global Magnet 
Sondaj

GOLDENBERG
MADENCILIK TIC. A.S.

Goldenberg Madencilik
Goldenberg Mining Tic A.S. , one of the Polymetallic, Nonferrous, 
Metallic, Precious Metals, Precious and semi-precious Natural Stone 
and Minerals and Rare Metal mining processor in Turkey.

Goldenberg A.S. is important producer and exporter of 
MONOHYDRATE TYPE DIASPORIC BAUXITE ORE from Hatay Region 
/ Turkey . 
2023 In the 100th anniversary of the Republic of Turkey, 4,000,000 
tons of Bauxite Ore production and export is targeted.

Goldenberg A.S. has been developing, investing and operating 
in new mining sites about Copper , Zinc , Lead , Gold , Rare Earth 

Metals in Latin America, Central Asia, Africa and the former 
Yugoslavia, along with domestic production activities.

Goldenberg A.S. With its experience gai-
ned from mining activities, it carries out 
studies with the cooperation of University 
and Industry in order to make the ores that 
are produced in the mining fields in the 
medium and long term more added value 
and make it the final product. For investments 
requiring high technology and know-how, the 
Goldenberg-R & D department continues its 
technical activities in Turkey and abroad.

www. goldenbergmaden.com
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Golder Associates
Golder Associates (Golder) is a premier global group of consulting 
companies, specializing in ground engineering and environmental 
science. By servicing client needs and building strong client rela-
tionships, our people have made Golder one of the most trusted 
sources of professional services in the world.
Operating as an employee-owned group since its formation in 1960, 
Golder has created a unique culture with pride in ownership and a com-
mitment to providing technically-sound and cost-effective consulting and 
contracting services. Golder has experienced steady growth since its foun-
dation and has more than 165 offices and 6500 dedicated professionals.
Golder Associates Turkey has completed many projects since its 
establishment in 2006 in Turkey, Africa, Middle East, Middle Asia, and 
Balkans. Many of these projects were funded by International Finance 

Intuitions. Our technical staff providing service through our office in 
Ankara, has expertise in the disciplines of open-pit and underground 
mining, geotechnical and mining engineering, soil and rock mechanics, 
resource and reserve estimation, mining geology and grade control, 
hydrology and hydrogeology, mine water, mine environment, mine 
waste, facility design, closure, geochemistry and acid rock drainage, 
risk assessment, health & safety, GIS and remote sensing applications, 
environmental and social impact assessment, environmental manage-
ment and compliance, due diligences, environmental baseline studies, 
environmental quality; water, soil, and air services, and sustainable 
solutions. We have been successfully working in design, quality assu-
rance (QA), quality control (QC) and construction management (CM) of 
the heap leach facility and tailing storage facility in Turkey. 

ASK GOLDER ABOUT MINE LIFECYCLE SOLUTIONS
For over 50 years and working on 7 continents with over 165 offices and 6500 employees, Golder has developed unique expertise
in mining. We deliver technical solutions that maximize value and minimize risk while meeting your obligation to communities,
regulators and environment.

Exploration    Pre-feasibility    Feasibility    Final Design    Construction    Operation    Closure    Post-Closure

MINING LIFECYCLE à JUST ASK GOLDER NO MATTER AT WHICH STAGE YOUR PROJECT IS

www.golder.com

Grindballs
Grindballs is a company of Faydasıçok Holding which consists of 
world-wide known special steel manufacturer companies and sales 
& distribution networks. Grindballs Celik Bilya San. ve Tic. A.S. with 
an extensive experience in mining industry, develops and manu-
factures high quality steel balls and bars widely used for grinding 
of minerals such as gold, silver, copper, zinc, aluminium, lead, iron, 
chromium, cement and aerated concrete. Grindballs' products are 
well-known for their superior hardness and durability. Grindballs 

uses advanced production technology 
and has high production capacity. 
Through fully automated production 
lines controlled by Siemens S1200 PLC 
and via its well-trained personnel, 
Grindballs provides its customers sus-
tainable, high quality "Ballex" branded 
grinding balls and "Barex" branded 
grinding bars. Ballex and Barex's raw 
materials are provided from IATF 16949 
certified HASÇELİK hot rolling mill which 
is a company of Faydasıçok Holding.

www.grindballs.com
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gsk Geology Consulting

Hidro Grup
Hidrogrup’s Area of Interests are given as below:
Construction of Waste Storage Facility is done for purpose of 
industry, energy, mining, and municipality activities in order to the 
environmental protection by private and public sectors.
Determination of heap leach and its unit, (contact or non-contact) 
waste storage areas, seepage collection ponds, choosing place of 
construction, and all relevant activities are done. Moreover, using 
of geosynthetic, natural materials and taking samples from these 
materials are determined, monitored and evaluated.
Determination of choosing place for construction, method of state-
ment, preliminary and final designs, project report and preparing 
of technical specifications are done for dam, lake, tunnel, structure 
of water delivery channel, underground water level facilities… etc.
Preparation of hydrogeology, hydrology, earthquake hazard analy-
sis, geological and geotechnical, natural and materials for structure 
and its reports are done. Modelling of underground water level 
facilities, pollution and its evaluation are done.
During of filling embankment and ore materials, and waste storage 
area are done. Analysis of excavation and cutting slope, during 
and after construction, during progress, checking stability and its 
deformation limits are done.
Geosynthetic and natural materials which is used in construction, 
are evaluated. Doing and planning to the quality control and qua-

lity assurance with respect to the technical specification and the 
relevant standards. Geosynthetic sample are tested in accredited 
laboratories and giving the report to the relevant associations.
Design of measuring systems are done. The system is provided, put 
into placed, and analyzed which is getting data from field.
Evaluation and development of environmental water resources, trans-
mission and storage of water which is needed, are done. Preparation 
of water management, balancing plan, drainage and its removal of 
the environment are done. Construction of flood structure are done 
with respect to the economy and safety with ergonomically design.
Determination of the project is done, who are DSİ and Ministry of 
Environment and Site, and other relevant associates. During the 
construction, it is given consultancy, supervision, and inspection 
services by us. Also, according to the inspection services, it is prepa-
red and given reports to the relevant associates with respect to the 
economy, safety and privacy. One of the most important for us that, 
safety is first and we want to work with you as your solution partner.

www.hidrogrup.com.tr

gsk Geology Consulting offers certified consulting with interna-
tional standards and provides global solutions on mining and 
exploration with expert consultants (QP and/or CPG).
Mineral Resource Estimation
Combining gsk Geology Consulting’s data optimization service with 
resource estimation is a sure way to get highly confident estima-
tions. Re-logging core, re-interpreting the geological models and 
re-estimating the resources may well lead to reporting of increased 
resources in higher confidence categories. In addition, gsk can act as 
nominated advisors for resource companies. 
Laboratory Audits and QA/QC Analysis
Problems with accuracy affect the performance of mineral resource esti-
mates and monthly reconciliation between mine and mill. At this point 
gsk offers solution on quality assurance, documentation, assay process, 
sampling and preparation issues, analytical chemistry, quality control.
Training and Courses 
gsk Geology Consulting provides training and Professional development 
to the mining and exploration industry. The following courses are ava-
ilable. These are all customizable to client’s requirement and audience:
Sampling: We cover the basics on sampling theory focusing on 
practical implementations. It is important for managers to fully 
appreciate the importance of proper sampling and the impact that 
bad sampling can have on their budget.

QA/QC: Quality assurance and Quality control from the foundation 
and safeguard of the overall quality of any output, whether it is 
resource model, exploration programme, metallurgical sampling, 
grade control, plant sampling, etc. 
Geology: In decision-making and estimations, we believe strongly in a 
thorough understanding of geology driving the confidence in estimati-
ons and ultimately the decision making. This course is designed to give 
attendees a clear framework to bring geology back in to the risk-assess-
ment process. We focus on proper data collection (pit-mapping, core 
mapping, face-mapping skills) and then how to efficiently translate 
these in to interpretations that can be used a basis for modelling.
Exploration Services
Having experienced staff, gsk provides site investigation/mineral 
exploration design and costing drilling establishment, risk assessment 
and supervision, geophysical surveying/logging and interpretation, 
borehole rock and superficial deposit logging, core logging, geological 
GIS projects including regional mineral and GIS compilation, model-
ling and interpretation of mineral exploration datasets, 3D geological 
modelling, mineral resource estimates. QP’s throughout the company 
undertake mineral resource evaluation, geological due diligence of 
mineral assets, geochemical mapping, portable XRF, geological con-
servation, geological heritage audits and management.

www.gskgeologyconsulting.com
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IzanLab

Incolab

İzanlab

About Us... 
Incolab has been established in 1995 and accredited by TS EN 
ISO/IEC 17020 in 2005. We are the only company that can offer 
International Surveillance Services by applying current world stan-
dards in scientific platforms. We are proud to be a company that has 
left its mark on the last 24 years of the world of import and export 
with its ability to transfer its knowledge, experience and skill to its 
customers in the most effective way. We are at your service with 
our innovative approaches in order to increase our internationally 
recognized brand with our qualified personnel and accredited 
laboratories.

Services of Inspection
•Draft survey 
•Hold Cleanliness Inspection
•Watertightness Survey
•Weigh-Bridge Supervision
•Tally
•Supervision of loading / discharging
•Stacking & Stowage Supervision
•Stockpile Field Measurements (ISO 17123-8GNSS, Multikopter 
Method)
•Pre-Shipment Inspection
•Sampling, Sample Preparation,Distribution and Custody Sample
•Quality Classification 
•On/Off - Hire Bunker & Condition Survey
•Container CSC Survey 
•Packing and Marking Inspection
•Log/Timber Diameter & Volume Measurement
•Crane Capacity Survey
•Empty/Broken Space Survey
•Mechatronics Controls
•Radioactivity Measurements

www.incolab.org

Our laboratory provides service in the field of cement, cement 
raw materials, cement additives and auxiliary materials and solid 
fuel coal and coke analyzes and mineral analyzes with the latest 
technological equipment and instrumental devices with its master 
staff.

All kinds of input products are used in solid fuels and raw materials, 
intermediates, output products; Total Carbon (TC), Total Inorganic 
Carbon (TIC) and Total Organic Carbon (TOC) analyzes are also 
carried out within the scope of, Environment and Urban Ministry 

“Regulation on the Control and Follow-up of the Emission of 
Greenhouse Gases”, in our 6-storey laboratory in Ankara.

Our laboratory;

On 04.07.2017, by fulfilling all requirements of TS EN ISO / IEC 17025 
standard, it has been accredited by TURKAK and produces an accre-
dited report with the EU-1189-T accreditation brand.

On 21.06.2018 T.C. THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND 
URBANIZATION received the 
“ENVIRONMENTAL ANALYSIS 
QUALIFICATION CERTIFICATE “ by 
the GENERAL DIRECTORATE OF 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT.

As your solution partner in the 
sector; In order to provide a better 
service to you, we are guiding our 
work in the new areas that the 
sector needs with our expert staff, 
the latest technological devices.

www.izanlab.com
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Labris
Since 25 years, in Turkey and surrounding countries, Labris has 
been an agent and distributor of many equipment suppliers and 
technology providers from all around the world which are the 
leaders in their sector. Today, Labris has become the first and sole 
company with wide range of products in material handling, mineral 
processing and underground mining & tunneling with experienced, 
innovative management and qualified staff.
Our basic philosophy is to offer best quality, reliable, right and cost 
effective solutions within the shortest time period by identifying 
the requirements and problems of our customers at place. 
With our young, improving and dynamic team, our goal is to provide 
always best service in terms of quality, reliability and honesty.
As in minds for 25 years; WE DO NOT PROMISE, WE PROVE 
INSTEAD…
Material Handling
   • Light, Medium and Heavy Duty Belt Conveyor Fastening Systems
   • Belt Conveyor Scrapers, Belt Trackers and Other Accessories
   • Rubber and Ceramic Pulley Lagging
   • Conveyor Belt Supply
   • Silo, Bunker and Chute Design and Covering Systems
   • Special Belt Conveyor Design & Supply
   • Flow Control Chute Systems
   • Hot & Cold Vulcanization Services

Mineral Processing
   • Crushing, Screening and Classification Equipment
   • Grinding and Ultra-Fine Grinding Systems
   • Flotation, Gravity and Other Beneficiation Equipment
   • Hydrometallurgical Process Equipment for the Basic and Precious 

Metals
   • Dewatering Solutions- Thickener, Filter Press, Belt Press etc.
   • Sulfuric Acid Plant Equipment
   • Drying and Calcination Kilns
   • Engineering and Turn-key Projects

Underground and Tunneling
   • Flameproof Electric Equipment
   • Design & Supply of Ventilation Systems 
   • Head Lamps and Personal Oxygen Rescue Masks
   • Gas Measurement, Personal and Equipment Tracking Systems
   • Mechanized Coal Mining Preparation and Production 

Equipment
   • Underground Haulage Systems; Monorail, Coolie-car, Shunting 

Trolley
   • Underground Metal Mining Preparation and Production 

Equipment; Truck, Shovel, Driller etc.
www.labris.com.tr

KETMAK
KETMAK Machine Manufacturing Plant Inc., established in 1997 
by Engineer A. Levent KETENCI, manufactures machinery and 
equipment which are utilized for the treatment and purification of 
the waste water of the majority of the companies operating in all 
kinds of mining industries as mainly Chromium, Magnesite, Marble, 
Granite, Ceramics, Aggregate, Sand, Coal, Feldspar; and mineral 
enrichments and related performances. Our company has become 
a pioneer company, which have been making studies on recycling 
and biological treatment projects in line with the demands in recent 
years, especially in the mining industry. Ketmak who has over 1200 
treatment systems in the fields of mining (particularly marble) and 
industrial treatment systems both in domestic and abroad begin-
ning from the foundation of the company builds environmentally 
friendly systems. Today it is possible to see the treatment plants that 
was founded by Ketmak in 30 different countries on the world. 
Products made and designed by Ketmak:
   • Filterpresses (630*630; 800*800; 1000*1000; 1500*1500; 

2000*2000)
   • Thickener Systems
   • Thickener Reducers
   • Sedimentation Tanks
   • Clean Water Tanks
   • Double Staged Turbo Sludge Pump

   • Single Staged Turbo Sludge Pump
   • Hydraulic Sludge Pump
   • Double Staged Centrifugal Sludge Pump
   • Single Staged Centrifugal Sludge Pump
   • Flocculant Dosing Units
   • Submersible Pumps (40 Hp; 50 Hp; 75 Hp)
   • Pan Filter
   • Compact Treatment Plants
   • Biological Treatment Plants
   • Refuge Chambers

KETPOL Treatment Chemicals Marketing Inc. was founded under 
Ketmak Group Companies in 2011 to provide a logistic support to 
the plants installed by Ketmak. Ketpol serves in the field of treat-
ment chemicals and filterpress clothes which have an important 
place in treatment systems.

www.ketmak.com.tr
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LEMNIS Earth Sciences

Lapis Kimya
As Lapis Kimya; we are a young and dynamic community of expe-
rienced professionals. Our company which was established to meet 
the requirements of water treatment, engineering and auxiliary 
chemicals of business in the first stage; has added zinc sulphate and 
copper sulphate production by increasing the investments in a very 
short period of time.

Having 15 years of experience in the market, our company grows 
regularly with investments, and contributes to the economy in the 
production field. We always keep our focus on our customers' needs 
and ask the right questions, in order to determine the needs of 
businesses, and offer economic , sustainable and rational solutions. 
In addition to being preferred solution partner for our customers in 
Turkey, we export our products all over the world including United 
Kingdom, Spain, Egypt, Peru, Saudi Arabia.. 

We are growing increasingly developing our investments in line 
with the needs of the sector. 

Mining Chemicals
Mining industry, which is essential for human and community life, has 
been one of the factors that played an important role in achieving the 
present technology and welfare for developed countries throughout 

history. From past to present, chemicals are used from the beginning 
of mining until the end product. Even though all the chemicals used 
have important role in various mining processes, chemicals become 
more important especially for flotation or leaching processes.

As Lapis Kimya, we serve the sector with our reasonable and econo-
mical products in order to have more efficient mining.

   • Activators & Depressants
   • Xanthates
   • PH Modifiers
   • Froth Flotation
   • Dithiophosphates & Monothiophosphates & Thiocarbamates

www.lapiskimya.com

LEMNIS Yerbilimleri was established in 2011 located at Technological 
Development Centre of Ankara University. Its mission is to add value to 
national economy by transferring the qualified researches originated in 
universities. Its aim to develop new methods and computer software for 
a specific problem instead of using the standard methods for all cases.
Services
Our activities include the exploration of petroleum, natural gas, 
geothermal resources, all type of mineral deposits and industrial 
materials, the estimation of reserve properties, investigation of 
underground water. We are capable to solve the scientific problems 
in data-processing, spectral analysis and optimization subjects and 
generating relevant computer software. 

Deep Mining Exploration
One of our main target is to apply to electromagnetic tomographic 
methods for the exploration of deep mineral deposits as we did in 
33 geothermal areas completed for electrical power plant construc-
tion. Natural electromagnetic method has no depth of investigation 
limits, but the size of the detectable target lessens by increased 
depth. Electromagnetic tomography methods are an ideal tool 
for metallic mineral deposits since the method is very sensitive to 
conductive zones.

 www.lemnis.com.tr 



20
8

20
8

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T C

om
pa

ny
 In

de
x

MDT Mining

MEBSİS Mühendislik

‘‘Our primary focus is to provide a mining excellence for our 
clients to achieve optimum output and return on investment 
at their operation.’’
MDT Mining (MDT) is established in 2011 as a consulting company 
that produces mining engineering solutions covering all its pro-
cesses with the consideration of the Mining Value Chain (MVC), 
which includes the process from the beginning to the end of the 
projects.
Although MDT’s business development strategy is open to each 
and every opportunity anywhere in the world, MDT mainly focuses 
on adding a value in the mining and minerals of Turkey, Turkish 
Republics, Balkans, Middle East and Northern Africa countries.
MDT has established itself as a world-class consultancy provider 
to national and international mining community. Our strength as 
a company and partner is in how we add value to the operations, 
through a mixture of mining and business consulting.
Our approach is to work with the Clients to develop safe, sustai-
nable, environment friendly and economically valuable new mines 
or improve the operations of existing mines for both underground 
mining and open pit. Our consultancy services include;
Mining Engineering: Mining Method Selection, Mine Design & 
Scheduling, Ore Reserve Estimation, Production & LoM Plans, Mining 
Equipment Selection, Mine Design Criteria, Mine Transportation, 

Cut-off Grade Strategy, Pit Optimisation, GAP Analysis, Production 
Optimisation & Continuous İmprovement.
Mining Economics: Capital and Operating Cost Estimates, Financial 
Model & Analyses, Asset Valuations & Evaluations, Sensitivity 
Analyses, Scenario planning. 
Multidisciplinary Mining Consulting: Risk Management & Risk 
Assesstments, Project Management, Technical Due Diligence, 
Audits, Reviews, Trade-off Studies, Feasibility Studies (Desktop, 
Scoping, Pre-feasibility, Feasibility), Business Improvement 
Studies. 
Geological Engineering: Mineral Resource Management, 
Exploration Project Management, Database Management, 
Target Generation, 3D Geological Modelling, Mineral Resource 
Estimate, Competent Person’s Report for JORC and SAMREC 
Codes, Qualified Person’s Report for NI 43-101, Independent 
Technical Reports and Mineral Resource Declarations (as per 
SAMREC, JORC, NI 43-101).
Geotechnical Engineering: A set of practical services across the 
spectrum of geotechnical services and because of our practical 
experience in different mining environments, we are able to leve-
rage the solutions we develop to help our other clients. We provide 
legal compliance for all the solutions we deliver as standard.

www.mdtmad.com

MEBSİS Engineering was established in 2017 in order to provide 
the safest and the highest drilling service in domestic and inter-
national prospecting. By combining its experience with innovative 
and scientific ideas, it aims to obtain a sound surface in the sector 
by producing suitable solutions in line with the needs of drilling 
projects. Our company aims to be the best in drilling services as 
well as providing spare parts and professional support to the 
sector.

Our company can offer solutions to its customers with its managers 
and staff with extensive operation experience in a wide portfolio of 
all kinds of mining, energy, engineering drilling services and drilling 
consultancy. MEBSİS Engineering, headquartered in Ankara, has a 
machine park equipped with tools and equipment suitable for the 
time technology.

The experience of the company's founders is based on a history of 
20 years. This makes MEBSIS Engineering a company that knows 
the problems in the sector and can quickly create solutions and 
take necessary actions thanks to the existing experiences and 
know-how. MEBSİS Engineering is capable of delivering drilling 
services appropriate to the scope of national and international 
projects.

MEBSİS Engineering is committed to ensuring the safety of its 
employees, employers and guests in all operations. With its regular 
meetings and trainings, it ensures that all personnel working in the 
field or at the workshop are aware of the highest level of occupati-
onal health and safety. It always makes the necessary inspections 
with internal and external mechanisms to improve itself and impro-
ves itself according to the feedbacks received.

MEBSIS Engineering is dedicated to the projection of danger and 
adoption of occupational safety as a culture. It has been a company 
that has caught up with the age with its safety training programs. 
Our employees are subject to continuous training programs within 
the scope of their job responsibilities so that they can manage their 
potential danger and work safety in every new environment and 
every moment of their lives with their awareness and impressed 
consciousness. MEBSİS Engineering also promises to keep the value 
it gives to the environment at the highest level in all the environ-
ments it works.

Our aim is to ensure the excellence of the environment, occupatio-
nal health and safety that is sustainable and developable in every 
environment we are in.

www.mebsis.com.tr
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METRANS® is a leading company in its sector for industrial pumps, 
air compressors and other supplementary equipment in the 
field of fluid transfer.  As the Turkish distributor and after-sales 
services provider of over 30 different European and US originated 
manufacturers, METRANS® cooperates with the world-class leading 
companies of their own fields. The fact that these companies are 
innovative and pacemakers of technology, ensures to provide both 
cutting-edge technology products and also the most appropriate 
solutions to their customers.

The foremost activities of METRANS consist of engineering services 
to select and supply industrial pumps, air compressors, valves, 
other equipment and spare parts, installation, assembly and com-
missioning upon request, after-sales services and maintenance. The 
product range and applications for mining industry:
   • ABEL: Electric Motor Driven Diaphragm and Plunger Pumps  
   • ALMATEC: Air Operated Diaphragm Pumps
   • BREDEL: Hose (Peristaltic) Pumps
   • HANWHA: Oil-Free Centrifugal Compressors
   • JOHSTADT: Progressive Cavity Pumps
   • LEWA: Metering Pumps ans Systems
   • Lutz: Drum and Container Pumps
   • URACA: High Pressure Process and Cleaning Plunger Pumps

   • Wilden: Air Operated Double Diaphragm Pumps
   • Blacoh: Dampeners
   • Todo: Dry Break Couplings
   • Transfer of Slurry/ Slurry Foam 
   • Metering
   • Filter Press
   • Transfer of Corrosive Chemicals 
   • Transfer of Acids 
   • Transfer of Alkaline 
   • Transfer of Treatment Chemicals
   • Drainage

METRANS®

www.metrans.com.tr

MEKA Global
MEKA is a Leading Professional Enterprise established in 1987 
and focused on manufacturing of Concrete Plants and Crushing & 
Screening Equipment. Being the biggest Turkish manufacturer, we 
provide a complete scope of services such as identifying customer’s 
needs, project planning, design, engineering, manufacturing, 
quality control, commissioning, personnel training and after-sales 
support.

Today MEKA is taking firm steps forward as a significant player 
in the sector with 330 employees, 40 engineers and 4 modern 
manufacturing facilities equipped with advanced machine tools 
and technology.

With its exports to more than 75 countries, it continues to make its 
mark on 5 continents.

MEKA has been developing its engineering team for 
nearly 30 years in order to invent, innovate, design 
and keep up with the latest technology. Today, we 
are a “Solution Partner” for many sector professionals 
attracting large scale of interest with our customized 
solutions for important projects.

As a result of a long R&D work, at the beginning of 
2019, MEKA has added Tracked Mobile Crusher produ-
ced with cooperation of expert international company, 
Horizontal Screens which has been exported to North 
America and Open-closed rotor vertical shaft impact 
crusher (VSI) with its changeable anvil structure in the 
same unit to its wide range of product range.

www.mekaglobal.com
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Metso Minerals
Metso is a world-leading industrial company offering equipment 
and services for the sustainable processing and flow of natural 
resources in the mining, aggregates, recycling and process indust-
ries. With our unique knowledge and innovative solutions, we help 
our customers improve their operational efficiency, reduce risks and 
increase profitability.

At the heart of Metso is our drive to make the big difference to our 
customers. Our products range from mining, aggregates, and recyc-
ling equipment to industrial valves and pumps. Our services account 
for over 65% of our sales. Our customers are supported by a global 
network of over 13,000 professionals in more than 50 countries. 

We provide our customers with world-leading products and services 
built on technological excellence, experience and the highest safety 
standards. Metso’s services offering covers the whole lifecycle of our 
customers’ products and processes. Metso’s comprehensive service 
network ensures that our customers get professional support whe-
never they need it.

Our customers’ and their customers’ needs derive from certain 
global trends – urbanization of communities, a circular economy, 
digitalization, an ever-increasing need for minerals, and the 

growing demand for oil and gas. We need raw materials to main-
tain our modern way of living. We serve a variety of customers in 
different industries, all processing raw materials.

In mining, we offer equipment, services, spare and wear parts and 
process knowledge for the whole value chain of mining, from the 
mine to the finished products of mineral concentrates or mineral 
pellets. Large-scale project deliveries are typical for the mining 
industry.  In mines and mineral processing plants, both global and 
regional miners trust our mining solutions and pumps to process 
minerals efficiently and safely. Ultimately these minerals are 
utilized in countless everyday applications, e.g. lithium in mobile 
phones and copper in electric cars.

In aggregates, we supply our customers with energy-efficient mobile 
and stationary rock crushing plants, screens, feeders and conveyors, as 
well as expert and maintenance services. Metso’s services and spare 
and wear parts ensure high-quality end products and secure conti-
nuous production. In quarries, our deep process know-how and our 
technology and strong service capabilities are used for the production 
of high-quality aggregates and manufactured sand. The end products 
are then used in, for example, construction and road building.

www.metso.com

Micromine
Intuitive Solutions for Exploration and Mining
MICROMINE has been providing software solutions to exploration 
and mining companies, consultancies, and universities since 1986 
and is now leading the industry in integrated, innovative, and intu-
itive software and consulting services.

With over 12,000 clients in more than 90 countries, and a rapidly 
increasing number of clients in Turkey, MICROMINE understands 
the software and consultancy needs of exploration and mining 
operations around the world. From capturing, managing, visuali-
sing and understanding data to controlling and reporting on mine 
production, MICROMINE has a solution for every stage of the mining 
process.

End-to-end Solutions that Meet Evolving Needs
MICROMINE’s flagship products are recognised industry standard 
exploration data collection, field logging, data management, 
3D deposit modelling, mine design and mine production control 
solutions. Our award-winning software products, Geobank Mobile, 
Geobank, Micromine, Coal Measure, Pitram and Dome provide this 
holistic solution, which, when complemented by our geological and 
mining consulting services provides a unique offering covering the 
entire exploration and mining chain including pit optimization and 
scheduling.

Local Support in Your Language and Time-Zone
MICROMINE is committed to delivering the best solutions that meet 
clients’ needs through powerful and intuitive software, expert 
consultancy and value added services. Located in 23 of the wor-
ld’s major mineral producing capitals, our team is close to clients’ 
operations. The MICROMINE Turkey office in Ankara provides local 
support and services to drive exploration and mining excellence in 
the region. MICROMINE’s intuitive solutions have been welcomed by 
Turkey’s exploration sector and major companies who are operating 
copper, lead, zinc, gold, silver, chrome, nickel, iron and coal mines.

www.micromine.com
Drillhole assay grades shown in 3D using the latest version of 
MICROMINE’s namesake exploration and mine design solution.
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MRT Mining Industry was founded in 2013 to quarry the most abun-
dant, cost-effective, and stunningly beautiful marble and mining 
reserves as well as to process and incorporate them into the economy. 
In recent years, MRT has been carrying out its reserve explorations in 
Turkey and across the globe simultaneously and continues to operate 
marble quarries and mines in various parts of Turkey.
The secret to MRT's success lies in the natural combination of high 
quality reserves, customer-oriented approach and the opportunity 
to work with regional leaders as its customers.
MRT constantly engages in and places special emphasis on research and 
development activities to ensure maximum sustainable productivity.
MRT considers every customer a business partner and pays significant 
attention to business relationships and the success of its customers.
MRT devises its marketing strategy not based on a constant search for 
new customers but on establishing long-term relationships with cur-
rent customers with a vision to support each other and grow together.
MRT works with a qualified team that 
leads daily managerial, financial, accoun-
ting and export operations in its Istanbul 
office. The company also employs compe-
tent teams that manage production and 
sales processes in the quarries. 
Today, MRT focuses on respect towards all 

of its employees and stakeholders, work safety and environmental 
policies, reserve development, product quality and customer 
services.
It has a total of 3 quarries; two of grey quarries are in İzmir 
and one in Balıkesir. MRT Mining has achieved a success with 
its stone named Claros Grey® and continuous this success 
with its new stone called İzmir Grey®, Splendor® Infinito® and 
Dolcewhita®. Grey materials quarried in İzmir highly demanded 
from China, India, Indonesia, Italy, and USA. There is no doubt 
that with its new materials named İzmir Grey® and Splendor® 
MRT Mining will continue to mention by name. In addition to 
the existing quarries, MRT will continue to be a good solution 
partner for grey marble supply with its light grey quarries that 
will open this year. 

www.mrtmining.com

MRT Mining Industry

MPES Mühendislik
MPES (Mine & Process Engineering Solutions) is a specialist company 
providing engineering solutions, consulting, training and software 
services in mining and mineral processing sectors. MPES has a team of 
experts with extensive theoretical and practical knowledge in mineral 
processing, economic analysis of mining investments, mine design / 
optimization and mine planning. Our philosophy is to provide econo-
mic benefits as a result of increasing productivity through sustainable 
and qualified approaches. In order to achieve this goal, we follow the 
latest technological developments. By using the numerical models 
and simulations correctly, we continue our research and development 
studies in the fields of education and software to contribute to our 
work. Our aim is to be a solution partner that provides a different 
perspective to our customers who possesses and implements the 
most basic knowledge of the work at the starting point of their proje-
cts. The areas MPES gives services are:

   • Engineering Services
 » Technical Reports (scoping to bankable)
 » Mining (geotech to mine scheduling and economic 
evaluation)

 » Extractive Metallurgy and Mineral Processing (plant design to 
optimization)

   • Software 
 » MPES Software (DEMsoft, grinding ball calculator, mine 
equipment sizing)

 » Software Distributorships (USIM PAC, BILCO, ECHANT)
   • Continuing Education

 » Advanced Applied Training (Experiment to Modeling---> 
Modeling to Plant Design--->Design to Optimization and 
Plant Optimization for Process Managers)

 » Basic Training (Introduction to Crushing, Grinding, 
Optimization, Modelling and Simulation in Mineral Processing, 
How to become a Professional Engineer?

Featured References:
   • Plant Optimization: KALTUN
   • Software: ŞİŞECAM, ESAN, REMAS 
   • Training: ESAN, REMAS

www.mpes.com.tr 
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Products
   • Mineral Process and Dewatering Chemicals (Coagulants and Flocculants)
   • Water Treatment Chemicals (Antiscalants etc.)
   • Petrochemical Industry Chemicals
   • Waste Water and Drinking Water Treatment Chemicals
   • Paper Process Chemicals

Usage Areas
   • Dewatering of Lake and Tailings
   • Dewatering and Storage of Mineral Wastes
   • Dewatering and Solid Storage of Drilling Mud
   • Industrial Waste Water Treatment
   • Coastal Protection

Newtech Chemicals - Geomea
NCC - Newtech Chemical Company is a professional supplier of water 
treatment chemicals, pulp&paper chemicals, mining chemicals and 
textile chemicals, with decades of experience in production, R&D, 
and application service. 
With more than ten years of experience in research and application, 
NCC - Newtech Chemical Company has professional R & D team, 
applications team and sales team, focused solve problems and 
reduce operating costs for customers.
NCC - Newtech Chemical Company establish long-term friendly coo-
peration with domestic and foreign customers, by providing quality 
products , competitive prices, professional advice and service,in 
order to achieve common goals of customers.
With its R & D, application and sales team, Newtech Chemical 
Company offers quality products with professional technical con-
sultancy and service at competitive prices, focused on solving the 
problems and realizing the common goals of its customers. With 
our registered Newfloc® and Newplus® brands, we add value to you.

Geomea Enginering
Geomea Engineering is a company that supplies 
geotextile tubes used in dewatering processes 
in the mining sector with the brand Filtertube®. 
It is an engineering company which carries out R & D and designs 
together with its experienced team.
Filtertube® products are used for the proper disposal of wastes 
resulting from the production of mineral products. The high-per-
meability Filtertube® ensures that water is quickly removed from 
the sludge for proper dewatering and disposal. Filtertube®, an 
excellent method for solid-liquid separation, offers advantages in 
cost and performance without requiring initial investment costs in 
dewatering processes.
It is an excellent method for storing mineral waste which can be 
recycled later. The waste material removed by this method can be 
re-processed by removing it from Filtertube®. This process is applied 
worldwide especially in metallic mines.

www.newtech-chemicals.com.tr   • Special Water Treatment Chemicals

NA-ME Endüstri
NA-ME Industrial Manufacturing Co. Inc. which was established in 
1982 whose headquarter, molding department and metal atelier 
are in Ivedik Industrail Zone in Ankara, is producing FRP gratings, 
covers, plates and poles together with high density polyethylene 
(HDPE) gratings and plates in its factory in Baskent Industrial Zone 
in Ankara. 

Gratings, covers and plates are used in every type of ındustrial 
plants, factories, shipyards, refineries, purification facilities as 

floor, platform and drainage canal. Poles are used in a large scale 
of application areas as flag poles, camera poles, lighting poles and 
meteorological poles. 

With 1-shift working, FRP gratings and covers are produced with 
capacity of 60.000 m² per year, FRP plates are produced with 
capacity of 15.000 m² per year, FRP poles are produced with capa-
city of 5.000 pcs per year, HDPE gratings and plates are produced 
with capacity of 450 tones per year. All products have Technical 

Convenience Certificates, besides the company imp-
lement TS EN ISO 9001:2015 Quality Management 
System’s all requirements since 2002. 

Together with investing the leading technologies of the 
world, NA-ME Co. Inc. is growing day by day by focusing 
P&D. Today the company exports 20% of its yearly 
production especially to the countries; Azerbaijan, 
Romania, Bulgaria, Macedonia, Denmark, Georgia, Iran, 
Kazakhstan, Kuwait, Russia, Saudi Arabia, Turkmenistan 
and Jordan. Besides this direct exports, the company 
works with international ships which come our ports for 
supplying their own necessities.

www.na-me.com.tr
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Ocean Partners exports non-ferrous metals such as zinc, lead, 
copper ore and concentrates, gold, silver and secondary mining pro-
ducts. We stock our range of products in warehouses near Turkey’s 
main ports such as Gemlik, İzmir, Mersin, Antalya and Trabzon.

Ocean Partners offers a complete range of trading services for 
miners, smelters, refiners and metal consumers around the world. 

Working closely with our global partners we offer customized risk 
management while linking clients to unique market opportunities.

The Ocean Partners team delivers successful trading services to 
miners, smelters, and refiners. By applying technical, commercial, 
financial and political insight, we bring expertise in every aspect of 
the business. Our team members have comprehensive backgrounds 

in mining, geology, metal-
lurgy, and finance.

Ocean Partners operates in a 
number of countries, inclu-
ding Canada, China, Cyprus, 
Mexico, Mongolia, Peru, 
South Africa, Switzerland, 
Taiwan, Turkey, United 
Kingdom, and the United 
States, and retains agency 
representation in Australia, 
Chile, India, Japan, South 
Korea, Central/Eastern Europe 
and the former Soviet Union.

www.oceanpartners.com

Ocean Partners

www.otkonsas.com

Otkonsaşvana, aktuatör & emniyet ekipmanları

As Otkonsaş, we have been providing service for more than 30 years 
to heavy industry with representing worldwide manufacturers 
and our experienced engineer staff. Our company specializes in 
the selection, supplying and commissioning of industrial valves 
required by the heavy industry, especially in demanding processes. 
Otkonsaş gaining a good place in recent years especially in the 
mining industry where abrasive and corrosive fluids and processes 
are in existence; have made a name for itself with the selection and 
supplying of all equipment needed especially in turn-key projects.
In valve, actuator and field instruments issues where we continue to 

be the solution partner of inves-
tors, engineering companies 
and contractors not only in the 
restoration of active facilities 
but also in new investments; 
we have finalised industrial 
projects in Turkey, North Africa, 
Middle East and Turkic Republics 
in the last three years. Thanks 
to our wide range of products, 
all manual and actuated valves, 
spare parts and materials that 
may be required in a mining 

process can be supplied. The fact that we can supply all the valves 
of a new facility makes our company unrivaled and makes investors 
techinaclly and financially comfortable. 

We support our customers with our wide engineer and technician 
staff and offer solutions for the selection of the right instrument, 
preparation of technical specifications, supply, stock, installation, 
commissioning, maintenance, repair and test. Unlike our competi-
tors; While we provide solutions to the right process regarding the 
selection, installation and commissioning of valves and actuators, 
we are able to perform maintenance, repair and testing of these val-
ves and actuators in the Enkosaş company we established in 2017. 

Thus, companies who prefer us in their new investments will have the 
advantage of having a solution partner that can work safely for many 
years. By this time, Otkonsaş has supplied industrial equipment and 
offered engineering solutions for mining processes such as copper, 
nickel, gold, iron, boron, silver, etc. The fact that the fluid is abrasive 
or corrosive, the pressure or the temperature is too high / low does 
not prevent our company from producing solutions, in contrast it 
makes us one step ahead. In addition, beyond the supply of valves 
in the mining project, we can keep the stock of the requested items. 
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About Us
Öksüt Sanayi ve Ticaret Madencilik A.Ş. is a subsidiary of Canadian 
based gold mining company Centerra Gold Inc. The aim of the com-
pany is operation of economic resources which was determined via 
available mineral exploration activities in Turkey.

Öksüt Gold Mine Project
At the Öksüt Gold Mine Project (“Öksüt Project”), which is planned 
by Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi located in 
the district of Develi, province of Kayseri, the ore will be extracted 
by open pit mining and processed by the heap leach method to 
produce gold. The Project is financially supported by finance insti-
tiutions, Unicredit and EBRD.

Health, Safety and Environment
Öksüt Madencilik recognizes the protection of the environment 
and health and safety of its employees, contractors, and the 
public as vital to the Company’s existence and continued deve-
lopment. Öksüt Madencilik. is committed to conducting all of 
its activities including exploration, operations and decommis-
sioning in a responsible manner, providing a safe and healthy 
work environment for its’ employees, contractors, visitors and 
the public.

Social Responsibility and Sustainability
A key consideration in the planning for the mine is ensuring that 
Öksüt Madencilik is a valued partner in the communities in which 
we operate and in which our employees, contractors and suppliers 
live. The practice of working with our partners is to demonstrate 
our commitment to community enhancement. It is also a way for 
the company to play a constructive role in supporting the efforts 
of individuals and organizations committed to building a strong, 
sustainable region. This philosophy complements and extends the 
larger contribution to sustainability made by the company's succes-
sful business activities.

www.oksutmadencilik.com.tr

Öksüt Mining

Pasinex Madencilik
Pasinex Arama ve Madencilik AŞ, %100 subsidiary of Pasinex 
Resources (Listed in Toronto stock exchange CSE: PSE; and Frankfurt 
FSE: PNX) is operating at its Pınargözü Zinc Mine located in Kozan, 
Adana. The company produces and sells the world highest graded 
(DSO) zinc and lead ore from the operation in Adana. Alongside 
the production in Pınargözü Mine, Pasinex also continues sulphide 
resources development works in Spur Project in Nevada, USA and 
Oxide and sulphide resources development works in Akkaya Project 
in Adana. The company also continue its exploration and reserve 
development with drilling works in Copper Project in Gölcük, Sivas.

Field of Operation: Mineral Exploration and Mine Operations both 
in Turkey and Abroad

Operations: Adana – Kozan Horzum AŞ Zinc/Lead Operation, Sivas 
Gölcük Copper Operation, Nevada Spur Project in USA

Projects: Adana-Horzum Arama ve Madencilik AŞ, Sivas-Koyulhisar 
Copper Exploration Project, Kozan-Akkaya Zinc Project, ABD-Nevada 
Spur Zinc Operation

Products: Zinc and Lead (DSO) production, sales and export

www.pasinex.com
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Polly Boot
Pollyboot, which is the first Polyurethane Safety Boot Manufacturer 
of Turkey, the Middle East and Balkans, continues with a rising trend 
and innovation in producing high quality and comfortable boots 
adventure with you, our valuable consumers and business partners.

In 2009, the company started to produce polyurethane boots with 
the first machine installation, raw material and product trials.

With the transition to the first CE certified product production 
in 2010, we took our first step into the world with our first mold 
GALAXY model.

In 2013, we moved to our factory with 8000 m2 closed area with the 
purchase of the second injection machine upon the high demand 
in a short time.

We started to produce our new range of boots and our Orion group 
hip and chest boots with the additional material PU + TPU that 
occured as a result of our R & D activities carried out in 2015 .

In addition, our special POLLY PU SPECIAL insole, which is produced 
in our own facility, and Boots produced with Shock Absorber Heel 
System met with our customers.

In 2017, with the Galaxy Power Mould, our first composite toe cap 
and Kevlar midsole boots are in the market.

In 2018, our 3rd Injection Molding Machine has been activated and 
our annual production capacity has reached 500.000 pairs / year.

Also our THERMO mould has been activated and our export has 
reached to 26 countries.

Our PU-RUBBER ELECTRICIAN boots are presented to the market 
soon afterwards.

2019, the adventure in POLLYBOOT continues with all our suppliers 
and customers.

www.pollyboot.com.tr

Promer Consultancy Engineering
PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® is an independent 
engineering-consultancy company offering various professional 
solutions and services for industries such as mining, power, oil 
& gas, petrochemical and cement and providing services ranging 
from scoping study, bankable feasibility, geotechnical enginee-
ring, process and detailed engineering, procurement support, 
construction management and commissioning. Bankable feasibi-
lity, engineering procurement, construction management (EPCM) 
services are exclusively designed for the customers operating in 
the mining industry specifically involved in gold, copper, and zinc 
markets.
PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ®’s major focus is to have 
a thorough understanding and a profound analysis of our clients’ 
requirements, expectations and goals. PROMER Müşavirlik 
Mühendislik AŞ® acts as a partner of the clients at all stages of 
delivering professional solutions, which leads us to sustain our 
services in the very best way possible in accordance with the clients’ 
requirements.
Moreover, PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® has maintained 
invaluable experience collaborating with some major reputable 
investors across Europe, United States, China and Russia. PROMER 
Müşavirlik Mühendislik AŞ®’s mission lies on the values highligh-
ting the significance of every individual client in terms of delivering 

the most feasible, efficient and technically applicable technical 
solutions within the estimated budgets and durations. PROMER 
Müşavirlik Mühendislik AŞ® obviously owes this achievement to 
the modern, dynamic and state-of-the-art structure within our 
organization.
Since its establishment in 1996, PROMER Müşavirlik Mühendislik 
AŞ® has gradually kept strengthening its commitment to excellence 
through pursuing of the cutting-edge technologies and internati-
onally accredited design standards (JORG, NI 43-101) within the 
areas of its expertise. PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® is not 
only making use of the mainstream software and applications but 
also an authorized BIM user.
PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ® perfectly perceives that 
every single project is a considerable contribution to our envi-
ronment, therefore PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ®’s 
engineering and management system has been certified by TUV 
Nord; ISO9001, ISO14001 and OHSAS 18001.
The utmost attention, care and service PROMER Müşavirlik 
Mühendislik AŞ® maintains its clients and their specific projects 
are tailor-made and unique. 
PROMER Müşavirlik Mühendislik AŞ®’s motto is and will always 
be; YOU NAME IT WE ENGINEER IT.

www.promerengineering.com.tr
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RSC 
RSC provides geological consulting, exploration management and 
contract geological services to the global mining and exploration 
and mining industry. RSC has significant experience reporting 
in accordance with recognized industry codes (JORC, NI 43-101, 
SAMREC) and strive for technical excellence and aim to exceed 
client expectations on every engagement. Our team includes 
geologists, geophysicists, geochemists, resource professionals, 
project managers, data management and GIS professionals. We 
have both local and international clients all around the world 
including companies listed in Australia, Canada, Singapore and 
London stock markets.

RSC has experience in all stages of the mining cycle, from early 
stage exploration through to development, and initial produc-
tion, and on to full-scale operation. We have worked in a wide 
range of locations with a variety of commodities, both on and 
offshore.

Our head offices are based in Australia and New Zealand, with 
support offices around the world including in Turkey. We are 
affiliated with a worldwide network of well-established industry 
professionals, enabling us to fulfill Turkish clients’ requests for 
services outside our core competencies.

RSC specializes in managing exploration projects world-wide, 
offering a complete end-to-end exploration service specifically 
tailored to the client’s needs and situation. Our geological solu-
tions range from grass-roots exploration to advanced resource 
definition drill-outs. This includes data compilations & reviews, 
target generation, programme design and planning, budgeting, 
drill supervision, logistics, project management and implementa-
tion. RSC has a broad international team of experienced personnel 
representing a range of different cultures enabling it to adapt and 
work anywhere on Earth. Our exploration teams are up to speed 
with the latest geophysical and geochemical techniques and are 
well trained, well equipped and well informed. When it comes 
to exploration management RSC is ready to  provide competent, 
tailor made, hands-on exploration teams.

RSC provides tailor-made consulting services across the full 
geological spectrum: We employ high calibre Senior Geological 
Consultants and use our on-going international affiliations to 
help support our team providing unique geological solutions 
anywhere in the world. Client requests are handled fast and with 
the up-most of confidentiality.

www.rscmme.com

SAES, founded in 1992 has focused its production on “Crushing and 
Screening” plant, machinery equipment and has become a global 
company with more than 350 installed facilities in 32 countries.
SAES, having a wide field, quarry type, material, process and sector 
experience with more than 2,500 produced and commissioned mac-
hinery equipment in Turkey and abroad, is continuing its production 
in Gebze factory with expert engineers and technical personnel. 
As a solution partner for 26 years, our machines and equipment 
have been developed by taking into consideration the needs of the 
companies we work with and the sector. Our products are used in 
various sectors such as mining, aggregate and cement for crushing 
and screening of the most crushable rocks to the hardest and most 
abrasive rocks.
In our work with our understanding of producing solutions where 
needed, which among our objectives, we meet the sectorial needs 
with our machines which are the result of our R & D processes that 
based on our experience. SAES, accepted continuous development 
as a production value, has focused its research and development 
efforts on the final product quality and provided solutions to com-
panies that have problems in feeding and sizing, and had a direct 
impact on the company's profitability in recent years.
SAES in line with the same understanding and for the application 
of quality in every area, has adopted the principle of efficiency and 

speed in after-sales services, and established its organization and 
managed its operations accordingly with considering its wide product 
range, range of markets and the importance of After Sales Services. 
As a result of continuous development and idea of quality in every 
area, SAES has fulfilled successfully its role in aggregate production 
of İstanbul 3. Airport, North Marmara Highway, Yusufeli Dam and 
Niğde Highway which are some of the most important projects in 
Turkey and works on studies and operations for the new challenges.
With the consciousness that our products have been working 
in heavy conditions for many years, we accepts companies that 
has SAES branded machinery as “Partners” and aim to meet their 
changing in the best way over years, to be able to apply the impro-
vements they need in their processes in the most ideal way by 
considering their current conditions and minimizing downtime and 
keeping the working efficiency at the maximum level.
SAES Solutions and products;
   • Jaw Crushers
   • Impact Crushers
   • Vertical Shaft Impactors
   • Mobile Crushing and Screening Units
   • Vibrating Screens
   • Vibrating Feeders
   • Apron, Push and Wobbler Feeders

   • Air Classifiers
   • Washing Equipment
   • Dewatering screens
   • Conveyor Belts

Saes

www.saes.com.tr
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Santral Madencilik
Güriş Holding established Santral Madencilik Co. Inc. in 2012 in order 
to explore underground resources and to contribute to the utilization 
of these resources in the most beneficial way, to further the status of 
Turkish mining to a significant level in a global scale and to grow and 
develop continuously with its expert staff and modern technologies.
August 2012 – Santral Mining Co. Inc. 
Santral has started mineral exploration activities by applying 
for a total of 90 mining licenses across Turkey and has completed 
geophysics, remote sensing, surveying and prospection activities 
for most of these licenses. Permits required for drilling exploration 
activities could not be obtained due to bureaucratic obstacles. 
The projects at this stage are waiting to be developed. It will start 
production activities in the sites for which it makes an investment 
decision after the assessments in consequence of targeted drilling.
March 2013 - Kuzey Kıbrıs Santral Mining Inc.
Santral has also put international mining projects on its agenda and 
in 2013 N.C Santral Mining Inc. established. It carried out remote 
sensing activities for exploration in Cyprus to identify metallic 
mineral deposits. As a result of these activities, Güriş has obtained 
mining exploration concession for an area of approximately 272 km2 
with the Turkish Republic of Northern Cyprus Council of Ministers 
Decision. It has completed 19.000 m of core drilling activity after 
achieving geochemical prospecting and geophysics activities in the 

region. The finalization of operation license procedures by the Cyprus 
Government has been waiting in order to start operation and produ-
ction activities in the economically feasible sites.
2015 – Akdeniz Resources Mining Co. Inc.
Güriş purchased the shares of Akdeniz Resources Mining Co. Inc. in 
February, 2015. It has decided to invest in Artvin, Yusufeli Taç-Çorak 
project which is one of the most important gold-copper mining projects 
of the country. On 1st July 2016 Akdeniz Resources received “EIA Positive” 
certificate. From this date on, Forestry permit applications have been made 
for operational infill drilling and EIA areas. On 18th May 2017, All licenses 
held by Akdeniz Resources Mining Co. Inc. were transferred to Santral 
Mining Co. Inc.Until today more than 100,000 m of exploration and infill 
drilling for reserve definition, metallurgical tests and resource estimation 
studies have been conducted in licensed areas in which mine geology 
surveys and drilling have been carried out since 1986. For Yusufeli fields; 
feasibility studies were completed and investment incentives granted by 
government valued at 900 million TL. The mills ordered from Germany 
were transported to the site. Negotiations with companies are continuing 
for the flotation plant. It is aimed to start production as soon as possible. 
Güriş is aiming to grow in Mining through its investments in the acquisi-
tion of metal ores and industrial minerals in Turkey and in the World with 
its technology and logistics built upon its past knowledge and experience.

www.santralmadencilik.com

Schneider Electric
With global presence in over 100 countries and 145.000 employees, 
Schneider Electric provides integrated efficiency solutions, combining 
energy, automation and software for more than 180 years. The com-
pany offers services in Turkey with 2 production facilities in Manisa 
and Gebze, 1.800 employees, 14 sales offices and 200 partners.
Schneider Electric has been a trusted partner to mining companies 
for over 40 years, starting back in the early 1970s. 
With proven products and solutions that make you more efficient 
from mine to market, we help miners get the most out of the valu-
able human, mechanical, electrical, and natural resources that you 
work with every day.
In the next five years, leaders in the mining industry will achieve 
their biggest improvements by embracing digital technologies like 
the Internet of Things and advanced analytics that can harness the 
power of big data. Schneider Electric see three main areas where 
you can leverage these new technologies:

   • Operational Excellence
   • Next Generation Workforce
   • Digital Supply Chain

Schneider Electric provides EcoStruxureTM solutions as an answer to 
these 3 main areas of development for your mining business. 
What is EcoStruxure?
EcoStruxure is our IoT-enabled architecture designed to leverage 

the digital transformation. Simply put, it connects a multitude of 
existing sensors linked to your fixed operations and mobile equip-
ment, collects data, and analyzes and presents the data in a way 
that lets you take real - time corrective action in the short term to 
optimize your whole ecosystem over the long term.
EcoStruxure architecture is organized around its three core 
layers that comprise IoT, mobility, sensing, cloud, analytics, and 
cybersecurity.
Three core layers of Ecostruxure
1.Connected Products
2.Control
3.Applications, Analytics & Services

www.se.com/en/work/solutions/for-business/mining/
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SGS
An Overview of Services for Exploration and Resource 
Development
SGS provides proven technical solutions during the exploration 
and resource development stages of your project, regardless of the 
location. Our global network of offices and laboratories ensures that 
you have the expertise you need, right where you need it. We offer 
industry-leading services in:

Geochemistry 
   • Complete range of analytical testing and check analyses from 

ppb- to percent level for 80+ elements in many media. 

   • Production and certification of field standards 
   • Independent and secure database hosting 
   • MMI™ orientation surveys, sampling, analysis 

and results 
   • Organic and inorganic analysis, specification 
   • Major, minor, trace, rare earth element and 

precious metals analyses 
   • Ultra-trace analysis 
   • On-site sample and mobile sample preparation 

facilities
www.sgs.com.tr

Splitset
Determining quality as priority in every stage of production, our 
company has: international CE certificate, ISO 9001: 2008 quality 
management and ISO 14001 environmental management system 
certificates. Located in Balıkesir, our company carries out its pro-
duction activities in a total area of 1200 square meters including 
800 square meters facility and 400 square meters open area. Our 
company aims to end your dependency to abroad, compete with 
the Chinese, reduce your stocking costs, and provide 24/7 service 
for your urgent orders.
We offer the best quality to our customers at the best price, in the 
shortest time possible, with acting with the principle of superior 
business ethics and honesty. As Splitset, we produce the optimum 
solutions to our customers need with providing reliable and envi-
ronmentally friendly, energy efficient solutions in accordance with 
national and international standards and focus on maximum custo-
mer satisfaction. Our company sets out the aim of being a partner 
providing services in the production of equipment to the mining/
construction sectors with 100% domestic capital.
As Splitset Türkiye AŞ, our domestic split set product “ss39” has the 
international CE certificate and is the only domestic plant capable of 
cold galvanize (electro-galvanize) production in Turkey.
In our facility, we could produce galvanized ss39 splitset products to 
desired length within 60 cm to 240 cm.

With the support of Hacettepe University instructor Prof. Dr.  
Bahtiyar Ünver, our company can provide technical consultancy and 
project services in the fields of rock/soil mechanic, mining/constru-
ction sectors and tunnel design and applications.
Supporting domestic production with both quality and cheap pro-
ducts, we continue working determinedly to provide employment 
for our country.

www.splitsetturkiye.com
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Sulzer
A Company with Proven Experience
More than 20 years of global experience in metals processing - in 
different applications and with different raw materials - and the 
thorough understanding of the processes and applications makes 
Sulzer a reliable pump supplier. Lx-Sx-Ew (leaching, solvent ext-
raction, electro winning) processes are typically hot, corrosive and 
abrasive, and the pump and seal types must meet the correspon-
ding requirements. Understanding the application, the corrosive 
and abrasive characteristics of the fluid, and the flow demands 
combined with our leading material technology ensure an optimal 
solution for each plant. 

The energy efficiency of Sulzer’s pumping systems is high and, 
therefore, cost savings will occur whenever the plant is running. The 
most significant savings in the energy consumption of a pumping 
system can be achieved by selecting the most appropriate pump 
technology with premium efficiency for the specific application. This 
selection process starts by gaining complete understanding of the 
application, the corrosive and abrasive characteristics of the fluid, 
and the flow demands. This information together with Sulzer’s com-
prehensive knowledge of pumping technologies is used to deliver 
the most appropriate pump for optimum performance and energy 
savings. Matching the best pump construction with the optimum 

impeller design will result in a cost-effective solution, both in terms 
of initial capital investment and long-term operating costs.

The design of the EMW heavy-duty slurry pump is based on solid 
field experience coupled with the latest fluid flow modeling techno-
logy and finite element analysis. It offers high hydraulic efficiencies 
for optimized wear life performance in difficult solids-handling 
applications. To enable this level of performance, the hydraulic 
components of the EMW pump are available in both hard iron and 
replaceable rubber liners. In addition, there are different sealing 
options: packed glands, dynamic seals, and mechanical seals.

In mine dewatering applications where submersible drainage and 
sludge pumps are needed, handling damage can be reduced by 
selecting the right types of pumps. The electronic intelligence of 
Sulzer’s submersible drainage and sludge pumps can put an end to 
capacity problems at the start-up by correcting for improper phase 
order. Built-in intelligence incorporates control and monitoring 
functions into the pump’s power line. It warns if a primary seal is 
showing signs of failing, which allows the customer to plan the 
pump change in time – before the leakage makes its way to the 
starter and causes a much more expensive repair. 

www.sulzer.com

Standart Laboratuvarlar 
Our laboratory started their services on 24.11.1995. It continues its 
services as a joint-stock company since 2015 by following the latest 
scientific and technological issues with its specialized personnel. 
Our company continue to provide services to our clients with its 
extensive scope of activities extending from Occupational Hygiene 
and Emission Measurements to Mine Ores; from Solid and Liquid 
Fuels to Cement - Building Materials, from Water-Waste Water, 
Waste Sludge to Biomass and Fertilizer Tests.

There are four main operational units in order to satisfy the requests 
made to our laboratory, in a prompt and accurate manner.

1- Sample acceptance, service contract approval and reporting 
units,
2- Sample collection and preparation units,
3- Physical test laboratories,
4- Chemical - Instrumental test laboratories

Our Laboratory,
   • Was "ACCREDITED" by TÜRKAK on 30.11.2004 according to TS EN 

ISO / IEC 17025 Standard,
   • Was granted with "ENVIRONMENTAL ANALYSES QUALIFICATION 

CERTIFICATE" on 25.01.2005 by REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY 

OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION, GENERAL DIRECTORATE 
OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT,

   • Was granted with “APPROVAL FOR LABORATORY QUALIFIED TO 
RENDER TESTING SERVICES" on 23.01.2015 by TSE.

   • Was granted with "OCCUPATIONAL HYGIENE MEASUREMENT, 
TESTING AND ANALYSES QUALIFICATION CERTIFICATE" on 
19.04.2016 by REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF LABOR AND 
SOCIAL SECURITY, GENERAL DIRECTORATE OF OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY,

We continue to expand our scope according to every new demand 
received in line with our philosophy that the continuity in our works 
will overcome every difficulty.

www.standardlab.org
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Şen Plastik
You definitely should have information about the auxiliary mate-
ri-als of explosive products of our company for a more secure, 
healthy and efficient operation in dynamite shootings in the 
underground mines. 

As known, one of the most serious activities in underground 
mining is explosive component utilization. Therefore, cost, workers 
health, work security and efficiency are very important in explosive 
material utilization and in this extent every phase from pushing 
the explosive, setting it in the hole bottom, insulating the capsule 
wires until the rod used for pushing it towards the hole has separate 
importance. 

The explosive component auxiliary materials produced by our 
company have special characteristics such as anti-static and 
fire-retardant. They are used for suppression of dust and smoke 
and prevention of flaring up of various gases and coal dust or 
explosion.

Products
   • Anfo charge pipe and hose
   • Anti-static plastic stemming rod
   • Chip-Box Sample Storage Box
   • Dressing Forceps
   • Plastic Dynamite Casing
   • Plastic Dynamite Box
   • Plastic Knee Protectors
   • Plastic İsolator
   • Plastic Umbrella Plugs
   • Plastic wet stemming cartridge
   • Charging hole
   • Devices for stemming rod
   • Water Sealing Barrier
   • Pressured Air Respiration Station
   • Lifeline

www.senplastik.com

Teknima
Teknima Cleanair Technology is a dynamic and productive firm who 
develops its experience in the infrastructure sector on the produ-c-
tion of the ventilation systems and the project designing works.

Teknima Cleanair Technology brand fans are manufactured at our 
factory which is located in the 1st Organized Industrial Area, in 
Ankara. The original design, air flow performance measurement 
with software program, manufacturing and confirmation of 
per-formance report with test setup are performed by our expe-
rienced engineers and technical staff.

Our company with mechanical, Industrial, material, welding and 
mining engineers provides the best service regarding the ventilation 
systems design, research and development study, manufacturing 
and after sales service. We have quality, environment and health 
certificates ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and also welding cer-ti-
ficates DIN 18800-7 & DIN EN ISO 3834.

Teknima Cleanair Technology fans and control panels are designed 
and manufactured with high quality components and materials 
considering maximum performance and ergonomic to decrease 
noise levels. We are always with you by offering advance tech-
no-logical solutions in the tunnel and mining ventilation systems.

Producing axial fan and accessories is your solution partner in the 
ventilation systems that you need. 

Teknima Cleanair Technology axial fans with frequency convertors 
satisfy your ventilation needs best through high pressure and low 
energy consumption. Competent engineers and technical staff 
define the fan model with ventilation program and confirm the 
convenience of fan model. The performance, design and production 
of the Teknima Cleanair Technology fans are delivered to the place, 
in which they are used, with their reports after being controlled by 
the test tube. 

www.teknima.com
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Tümad Madencilik
TÜMAD, THE NEW POWER OF TURKEY FOR GOLD PRODUCTION 
TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. is a metallic mining 
group employing various establishments, projects and licences 
in the field of precious metals and base metals functioning under 
Nurol Holding, which operates through more than 40 companies, 
partnerships and affiliate companies in many sectors ranging from 
trade to defence industry, from construction to machinery and 
manufacturing, and from tourism to finance.
TÜMAD aims for lasting and sustainable gold mining with high eco-
nomic return in all its establishments and license sites by ensuring 
safety and health of its employees and by establishing an environ-
ment of mutual trust with its employees, shareholders and the 
society with an open, honest and transparent communication and 
administrative approach, respecting assets and the environment. 
Our projects employ the best applicable technologies due to inclu-
ding all components of OHS, Environment, Community Relations, 
Quality and Integrated Management Systems and national and 
international standards.
Highlighting manufacturing compliant with the international 
standards as its basis of operations, TÜMAD is the first Turkish com-
pany that received the best contract reward in “Natural Resources 
Category” awarded by EMEA Finance.
TÜMAD has its success certified by becoming entitled to receive the 

certificates of Quality Management System, ISO: 9001 2015 and 
Environmental Management System, ISO:14001 2015; ISO 45001: 
2018, Occupational Health and Safety Management System as a 
result of comprehensive auditing conducted with the participation 
of lead auditors, who are experts in their subjects and take charge in 
gold mining certification procedures in Turkey, by BSI, which is the 
world’s first and foremost certificate authority pioneering the con-
cept of internationally accepted management system standards.
In Lapseki and Ivrindi Projects of TÜMAD, a total of 250 thousand 
meters boring process has been completed. After the comp letion 
of the investment and construction processes covering a ful year 
in Lapseki, production has been commenced Lapseki. Within the 
context of Ivrindi Project, it is aimed to commence production in the 
second quarter of 2019, with the ultimate aim of creating an added 
value of 15 billion Turkish Liras by realizing an average of 4.5 tonnes 
of gold production from both projects. A total of 1,500 people will be 
employed within the scope of both projects realised by our company.
TÜMAD is an organisation that adopted the principle of being the 
new power of Turkey in gold production by assuming the leading 
role in economic development through local developments and 
environment friendly investments with local capital, advanced 
technology, and sponsorships that preserve our cultural heritage.

www.tumad.com.tr

Tüfekçioğlu Rubber and Machinery
An industrial adventure that started with the production of rubber 
spare parts and in time turned into the production of original mineral 
processing machinery and installation of turn-key flotation plants …
The company, founded by Abdülkadir TÜFEKÇİOĞLU in 1954, serves 
mining, glass-ceramics and aggregate industries with the produc-
tion of processing machinery, their rubber spare parts and linings.
Tüfekçioğlu has proven itself in these sectors by its mission of assis-
ting and serving users those work under harsh conditions and to 
embrace their plants as its own.
Tüfekçioğlu Rubber & Machinery conducts the laboratory studies 
required for the design and production in house and/or in close col-
laboration with respectable research institutions and universities. 
TK Tank Flotation Cells and the Slurry Pumps are patented as the 
result of R&D studies.
Tk-Tank Flotation Cells
Tüfekçioğlu started to produce Flotation Cells in 1999 as the only pro-
ducer in Turkey. As well as improving conventional flotation cells by the 
experience gained through the many years in the industry and R&D 
studies, it has also pioneered the designing of a new flotation cell in 
Turkey, in collaboration with Tubitak (The Scientific and Technological 
Research Council of Turkey) and the Hacettepe University. Tüfekçioğlu 
is proud of being granted a patent for the design of tank flotation cells, 
especially the ones with large volumes, 50m2.

These new generation Tank Cells have advantages as ease of control 
and suitability for automation. Besides, the information given by 
the companies which were supplied flotation plants for more than 
ten yers ago, proves the low investment and operating costs and the 
superior metallurgical performance
Ykt Slurry Pumps
Tufekcioglu Patented Pumps are trouble free and have long life with 
sturdy bearing housing, overload resilient bearings and high safety 
shaft-rotor assembly. 
The casing and impellers of slurry pumps are generally lined with rubber 
and polyurethane which are resistant to quick wear. High strength steel 
cast (Ni-Hard) impeller applications suitable for high speeds at big 
heads and high flow rates can be made on request. Correct, fast and easy 
adjustment is provided for impeller and casing clearance by designing 
an axial sliding feature for bearing housing on the base. Pumps are 
protected against overloading and knocks by right weight cast iron base 
designed to absorb vibrations and V-belt/pulley coupling. 
Tüfekçioğlu produces the spare parts of these pumps in its own 
facilities which lets the prompt supply in demand. 
Tüfekçioğlu Products
Flotation Machines, Rubber Liners for Mills, Slurry Pumps, Froth 
Pumps, Hydrocyclones, Conditioner Tanks, Attrition Scrubbers, Valves

www.tk.com.tr
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Tüprag Metal Madencilik
Tuprag Metal Madencilik AŞ, wholly owned subsidiary of Canada 
based Eldorado Gold Corporation
The Company was founded in 1986 for the purpose of exploring and 
exploiting metallic mineral deposits in Turkeye. Since then, Tüprag 
has conducted exploration work in hundreds of mineral concessi-
ons across Turkey. As a result of this exploration work, Tüprag has 
discovered two economic gold deposits of sufficient size to justify 
development. These are the Kışladağ deposit in Uşak Province and 
the Efemçukuru deposit in İzmir province.
At the Kışladağ gold mine, after the main exploration phases project 

has entered the production phase in 2006 and the Efemçukuru pro-
ject has also entered the production phase in 2011.
Tüprag has invested approximately 650 million USD in the Kışladağ 
Gold Mine and approximately 350 million USD in the Efemçukuru 
Gold mine since the projects’ beginning. Tüprag continues to explore 
and find more ore around the mine. These new reserves will allow the 
company to both extend the life of the mine and expand the mines 
production capacity in the coming years. This expansion will further 
conribute to the level of development and employment in region as 
well as the country general. 

www.tuprag.com.tr

Tüprag Efemçukuru Gold Mine

Tünelmak
Tunelmak is founded by Yıldırım Hydraulics, which has been 
producing hydraulic cylinders and systems for the construction 
machinery, maritime, crane, steel-iron, and mining sectors for over 
30 years. Tunelmak’s headquarters and production premises are 
located in Istanbul. 

Product range of Tunelmak does include different types of tunneling 
and mining machineries, 4x4 and truck-mounted shotcrete pumps, 
4x4 concrete mixers, underground load and personnel transport 
vehicles, anfo charger, 4x4 face drilling machines, 4x4 scaling rigs, 

4x4 mini tunnel dampers as well as stationary and 
truck-mounted concrete pumps, concrete machi-
nes, and basket platforms. 

Tunelmak performs manufacturing in compliance 
with global norms and continues manufacturing 
process by carrying out necessary quality controls 
at each stage of manufacturing.

www.tunelmak.com.tr

Adroit 614 Yeraltı Personel Taşıma Aracı 
Underground Personnel Carrying Vehicle

Adroit 420 4x4 Shotcrete Pump 
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Weir Minerals
“Focusing on what we do best, to deliver on what matters to 
you most”

Weir Minerals are specialists in designing, manufacturing, delive-
ring and supporting critical process equipment solutions including 
Warman® pumps, Cavex® hydrocyclones, Isogate® valves, Trio® 
comminution equipment, Linatex® premium rubber and wear 
resistant linings for the global mining, mineral processing, sand, 
aggregates and industrial sectors.

Our products lead the field in mineral processing applications, 
from pumps used in a myriad of applications to hydrocyclones and 
protective materials. You can see Weir Minerals equipment working 
daily at mining and minerals processing sites around the world, 
including in some of the world’s harshest and most logistically 
complex environments. 

But we take it a step further by providing support to our 
partner operators by assessing and analysing their sites and 
devising strategies to optimise their operations, helping 
operators to maximise production, reduce the total cost of 
ownership of their equipment, increase efficiency and improve 
their bottom line.

Our experienced engineers employ the latest advancements in 
technology in order to produce detailed assessments of your opera-
tion and potential optimisations. Laser scanning technology allows 
our engineers to create detailed site plans and 3D models, even if 
the original drawings are out of date or lost. 

With decades of experience and one of the most trusted names in 
the mining industry, we are able to provide performance support 
for any number of onsite processes, from dewatering to the mana-
gement and disposal of tailings and waste. Our approach is one of 
problem-solving and cost efficiency. We deliver mining solutions 
that let operators save on costs and limit environmental impact by 
reusing tailings or recycling wastewater from dewatering processes. 
Most importantly, every assessment and optimisation is performed 
in a way that is applicable and scalable. We take every facet of your 
mine into consideration to produce tangible strategies that work 
within your current infrastructure and budget.

Throughput issues, reduced capacity, dreaded downtime. Whatever 
your problem, Weir Minerals team is here to help you solve it. 
Combining our technical expertise, local access and global knowle-
dge, we work with you to optimise your entire process.

www.minerals.weir

Yılmaden HoldingYILMADEN
HOLDING INC.

Yilmaden Holding, a subsidiary of Yildirim Group of Companies, is 
one of the global leaders in high quality high carbon ferrochrome 
production, as well as high quality chromite ore mining. The com-
pany is 100% owned by Yildirim Group, an industrial conglomerate 
based in Istanbul, Turkey.
Yilmaden Holding was established in 2014 in order to consolidate 
Yildirim Group’s metals and mining subsidiaries under one roof. 
Yilmaden’s focus is on exploring, mining and processing mineral 
resources with minimal impact on the environment. Our vision dic-
tates creating prosperity and value by combining subsoil resources 
with our extensive processing know-how.
Yilmaden exports top-quality materials to customers in more than 
50 countries via well-located distribution centers all over the world.
Yilmaden is currently comprised of 10 companies in 7 count-
ries: Turkey, Sweden, Kazakhstan, Russia, USA, Columbia and 
Uzbekistan. Together, these subsidiaries make Yilmaden the 4th 
major player in the global chromium industry as well as the only 
company to produce chrome ore and high quality high carbon 
ferrochrome in 4 different countries, in order to hedge risks for its 
long-term customers around the world.
Yilmaden Holding continues to hunt for international opportuni-
ties and investments to bring about a value in otherwise hidden 
circumstances. Yılmaden Holding has a very distinguished, well 

recognized and earned reputation of turning around the companies 
and cross border acquisitions. In addition, the value creation has 
been recognized by the local host countries and governments. 
Yilmaden’s mission is to focus on exploring, mining and processing 
mineral resources with minimal impact on the environment, in 
addition to highest efficiency in resource management via its “zero 
waste” philosophy.
The company owns and operates;
   • Eti Krom, the largest chrome mine and ferrochrome plant in 

Turkey, established in Elazig Province
   • Vargön Alloys, the oldest and one of the largest ferrochrome 

producers in Europe, active in Vargön, Sweden,
   • Tikhvin Ferroalloy, a recently built ferrochrome operation in 

Tikhvin, St. Petersburg, Russia,
   • Voskhod Chrome, a modern mining facility in Khromtau, 

Kazakhstan,
   • Bear Metallurgical Company, a ferromolibdenum and ferrovana-

dium production plant in Pennsylvania, USA,
   • Best Coal Company, our clean-coal mining company in Colombia,
   • Qazaq Soda, our soda ash production Project in Kazakhstan, and
   • Yilkrom and DTK Metals, our subsoil exploration companies in 

Turkey and Kazakhstan
www.yildirimgroup.com
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Yön Proses
YON PROSES-FİLTRASYON was established in October 2016 with 
expert staff in Filtration and Process. Our company, which brings a 
new understanding to the sector, has made its name in the market 
in a short time and has proved its technical competence with the 
projects it has delivered and continued. 

We have consulted many companies about filtration and process 
solutions so far with our test work in the laboratory and many 

turnkey projects have been completed. With the awareness that 
our priority is R & D and quality, we aim to represent our country 
all over the world. We present our production with 15 years of 
experience in filtration and process solutions, knowledge and 
skills in our factory which is in SAKARYA (4000m²) to our valuable 
business partners.

   • Turnkey Filtration Facilities
   • Thickener (According to the requirement of the process - Diameter 

Ø5 mt – Ø55 mt)
   • Press Filter (Chamber - Membrane - Cake Drying - Cake Washing 

- Mix Pack)
   • Vacuum Drum Filter
   • Vacuum Disc Filter
   • Vacuum Belt Filter
   • Belt Filter
   • Polish Filter
   • Flocculant Preparation and Dosing Unit
   • Conditioner Tanks
   • Process Equipment
   • Special manufacturing process equipment designed according to 

requirements
www.yonpf.com

Zafer Mining 
Our group; meaning Zafer Construction, Zafer Mining and Zafer 
Energy companies, have got an alliance structure composed by 
family members. In the year of 1980, Zafer Transportation was 
established by Eşref ARSLAN and it has become a beginning befo-
rehand, and today it enjoys experience and joy of 39 years as full 
of promises.

From the year of 1980 till now, it maintains to grow with self con-
fident steps in working much more professionally through either 
technology or technical services support day by day for making 
contracting businesses in state agencies and private sector institu-
tions, and in the sectors of stone quarry management, exploration, 
shipment, transportation, excavation, stocking, mining, construc-
tion, road construction and artistic buildings.

In the institutions of EÜAŞ, TKİ, GELİ, YLİ and YEAŞ; along with doing 
a lot of deckapage and coal excavation + shipment + transpor-
tation, has started to do the business of coal enrichment through 
beginning to operate the tablishment of coal breaking-sifting-was-
hing plant on the month of April in 2011 with the capacity of 450 
tons per hour via investing 3.000.000 USD for the purpose of TKI 
General Directorate’s Yenikoy Lignite Management Sekköy Tüvenan 
Coals’ Enrichment in Milas.

In the year of 2015, also, for TTK General Directorate’s 15+3 year 
discharge of hard coal, propagation of solid wastes and bagging of 
coal from the plant; investing 5.500.000 USD to establish the Lavvar 
Plant which has the capacity of 400 tons per hour, our group ope-
rates successfully in doing supply and extraction of raw materials 
through the method of drilling-blasting from the quarries of OYAK 
- Denizli Cement Industry Corp. and their shipment and transporta-
tion as well as interior shipment-transport and the running of work 
machines since 2015.

Moreover, our group which continues the research and develop-
ment studies in the field of energy, aims to knuckle down to the 
production of energy within the HPP project over the coming years.

www.zafermadencilik.com.tr
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Zf Services Türk
Founded in 1915, ZF Friedrichshafen AG is a leading component 
supplier and solution partner in the fields of driveline, chassis 
systems, active/passive safety technologies, electro-mobility and 
autonomous vehicles for the automotive, construction and agricul-
tural machinery, rail systems, marine and wind turbine industries 
with a global workforce of 146,000 people at 230 locations in 40 
countries across the world. The company's subsidiary ZF Services 
Türk was founded in 1988 in Istanbul/Turkey, and has been offering 
solutions for applications, testing, after-sales and training services 
for 30 years as the most significant systems supplier and develop-
ment partner in the automotive industry. As the leading solution 
provider for commercial and passenger vehicles, construction and 
agricultural machinery, rail systems, defense industry projects, 
marine, wind turbines and industrial drive systems, ZF Services 
Türk is proud to stand by the manufacturers and fleet businesses in 
Turkey, and to offer them the most advanced and useful solutions.
Developing technologies for vehicles to see, think and act, the com-
pany invests more than 6% of its annual turnover in research and 
development for a world without accidents thanks to the vehicles 
equipped with modern safety technologies as well as more eco-
friendly and efficient electrical drive systems.
Manufacturing steering, transmission, front and rear axles, chassis, 
suspension systems and components for on-road vehicles such as 

passenger vehicles, intercity and intracity transportation vehicles, 
commercial vehicles, ZF ensures a safer, more comfortable, greener 
and cost-friendly passenger and cargo transportation. 
The electrical drive technologies developed by ZF, which has cre-
ated a difference with its products helping prevent air pollutions 
particularly in city centers, include “central electric drive unit” and 
“electrical driveshaft systems,” which allow electric driving in auto-
mobiles, light commercials, bus and truck segments.
The use of electric buses is getting increasingly more popular, espe-
cially in the public transportation in Turkey. More than 50 buses 
equipped with ZF’s electrical components have been in use in many 
big cities in our country, and they have been the market leaders. 
Aiming to increase the after-sales awareness level with “high voltage” 
trainings, ZF creates solutions for concerns on support services, which 
is one of the most important obstacles for electric vehicle owners.
ZF Friedrichshafen's Aftermarket Division ensures performance 
and efficiency throughout the lifecycle of vehicles with the integ-
rated solutions and the entire ZF product portfolio including Sachs, 
Lemförder and TRW. ZF Aftermarket makes ZF a reliable partner and 
one of the largest players in the global automotive after-market sector 
with the proven brand and product combinations, digital innovations, 
customized products and services, and worldwide service networks.

www.zf.com/tr

“Discover The Turkish 
     Mining Industry...”
Breaking news from the Turkish Mining Industry,
Global & Local Private Company News from Turkey,
Local Public Institutions News,
Local & Regional Event Introductions,
Company Profiles from Turkey,
… and everything you wonder about the Turkish Mining Industry...

www.mining-turkey.com
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Madenciden Madenciye... Madenciden Madenciye... 

www.madencilikturkiye.com
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MADENCİLİK SEKTÖRÜNE 
YÖNELİK KİTAP-DERGİ SATIŞI 
Madencilik ve Yer Bilimleri Alanındaki Kitap ve 
Dergilerin Satışı MT Mağaza Adı Altında 
Gerçekleştirilmektedir

www.mtmagaza.com

Kİitap ve Dergi Satışı İçin:
info@mtmagaza.com



Madencilik Türkiye Dergisi ve aşağıdaki diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilikturkiye.com
info@madencilikturkiye.com

adreslerinden ulaşabilirsiniz.

“Türk Maden Endüstrisinin Markası”
Türk Maden Endüstrisi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, 
Madencilik Türkiye sizin için

en iyi alternatiftir...en iyi alternatiftir...





United. Inspired.

Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size

güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı 

üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan 

performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

Geleceğe 
hazırız.

epiroc.com
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