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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, içer-
diği yazı ve bilgilerle sektöre yön veren bir pozisyondadır. Sektörün 
önde gelen isimleri tarafından dikkatle takip edilen Madencilik 
Türkiye, Türkiye’nin ilk, bağımsız, özel sektör eliyle çıkarılan, nite-
likli bir içeriğe sahip madencilik ve yer bilimleri dergisidir. Dergi 45 
günlük periyotlarda, yılda 8 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Mining Turkey Magazine: Ülkemizde faaliyet gösteren 
yabancı sermayeli maden şirketlerini ve yurt dışından ülkemizi 
takip eden şirketleri sektörümüz hakkında bilgilendirmeyi amaçla-
yan Mining Turkey, Türkiye’nin ilk ve tek, İngilizce madencilik ve yer 
bilimleri dergisidir. Dergi, Eylül 2011’de yayınlanan ilk sayısından 
bu yana gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kısa süre içerisinde 
ses getirmiştir. 6 aylık periyotlarda yılda 2 kez yayınlanmaktadır.

Tünel Teknolojisi Dergisi: Tünel Teknolojisi, tünelcilik sektörü-
nün gelişmesine ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla yayına 
alınmıştır. Madencilik ve tünelcilik operasyonlarının teknik olarak 
neredeyse aynı süreçlerden oluşması bu derginin ortaya çıkarılma-
sında etken olmuştur. Dergi Eylül 2014’te yayına başlamıştır. 

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 sat-
mak, 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 dağıtılmaktadır. Bu ek ile maden sahalarının 
satışının, kiralanmasının veya ortak bulunmasının kolaylaştırıl-
ması amaçlanmaktadır.

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, ilerleyen aşamalarda madencilik sektörünü 
ilgilendiren her türlü malzeme ve ekipmanın satılmasının plan-
landığı sanal mağazadır.

MT Etkinlik: Haziran 2011’de gerçekleştirilen ilk etkinlikten 
itibaren madencilik sektörüne yönelik her türlü etkinlik organi-
zasyonu 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 organizas-
yonu ve yönetimi şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

MT Firma Rehberi: MT Firma Rehberi’nde, madencilik ve 
tünel sektörlerinin 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 faaliyetleriyle 
sektöre farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Eylül 2009’da çıkan ilk sayısıyla amacına ulaşan 
Madencilik Türkiye’nin ardından sektöre kazandırılan diğer yayınlar ve verilen hizmetler ile şirketimiz kısa 
süre içerisinde sektörde önemli bir yer edinmiştir. Ürün ve hizmetlerimize kısaca göz atacak olursak;

Basılı tüm ürünlerimiz, yaygın dağıtım ağımız ile tüm madencilik sektörüne ulaştırılmakta, katıldığımız 
tüm sektörel etkinliklerde dağıtılmakta, bu nedenle ürünlerimiz sizlere eşsiz bir tanıtım ortamı sunmak-
tadır. Şirketinizi en etkin şekilde sektöre tanıtımak isterseniz aşağıdaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

MT Firma Rehberi 2017’nin çıkışı için desteklerini bizlerden esirgemeyen Tümad Madencilik AŞ firmasına 
teşekkürlerimizi sunarız.
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www.new.abb.com/mining

ABB elektrifikasyon ürünleri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon 
ve güç şebekeleri alanlarında kamu hizmetleri, sanayi, ulaşım ve altyapı 
sektörlerindeki müşterilerine global çapta hizmet veren öncü bir tek-
noloji lideridir. 125 yılı aşan inovasyon tarihine sahip olan ABB, bugün 
endüstriyel dijitalleşmenin geleceğini yazıyor ve Enerji ve Dördüncü 
Endüstri Devrimini harekete geçiriyor. ABB, yaklaşık 132.000 çalışanı 
ile 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. ABB teknolojileri, Türk 
elektrik ve endüstri piyasalarına 1940’lı yıllardan beri sunulmaktadır.

ABB’nin sunduğu çözümler, işletmekte olduğunuz madeninizden 
müşterilerinize sunduğunuz ürünlere kadar tüm katma değer 
zincirini kapsamaktadır. Proje boyutuna bakmaksızın, mevcut 
operasyonunuzu bütünüyle güçlendirecek özel bir çözüm geliştir-
mek için ekipmanlarımızı, mühendislik beceri ve hizmetlerimizle 
birleştirmekteyiz. ABB, çözüm odaklı yaklaşımıyla tesisiniz için 
optimizasyon, varlık entegrasyonu, siber güvenlik ve satış sonrası 
servis hizmetlerini de göz önüne almaktadır.

Elektrifikasyon ve Fabrika Mühendisliği
Bir sanayi tesisinin verimliliğini etkileyen başlıca unsurlar mekanik ve 
elektrik alt tesisleri, uygun planlama ve mühendislik çalışmasıdır. ABB, 
doğru teknolojilerin ve ürünlerin seçilmesini, bu çözümlerin doğru 
boyutlandırılmasını, sanayi uygulamasına özgü akıllı çözümlerin uygu-
lanmasını çevre koşullarına uygunluk ile sağlamaktadır. Tüm bunlar, 
yatırım ve enerji tüketiminde önemli tasarruflar sağlarken, tesisinizin 
ekonomik işletilmesinde de kullanım ömrü boyunca önemli katkılar 
yaratmaktadır. Entegre bir varlık olarak bakıldığında işletmenizin alt-
yapısı, trafo merkezi ve elektrik odası mimarileri, kablo mühendisliği, 
topraklama sistemleri, yangın algılama ve koruma, klima ve hava-
landırma sistemleri, haberleşme sistemleri vb. ögeleri içerir. ABB’nin 
elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri, tesisinizin sürekli ve sorunsuz 

çalışmasını sağlayacak şekilde güvenlik, esneklik ve en yüksek seviyede 
operasyonel işletilebilirlik sağlamak için tasarlanmıştır.

Güç Dağıtımı
ABB, elektriksel gücün aktarılması ve dağıtımı konusunda en geniş 
boyutta, yüksek, orta ve alçak gerilim ekipman ve sistemlerini sun-
maktadır. Çözümlerimiz, işletmenizdeki tüm operasyonların sürekli 
ve kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacak şekilde esnek ve güvenli 
olarak tasarlanmıştır. 

Sürücü Uygulamaları 
Özel bir uygulama için doğru sürücü sisteminin seçimi, o üretim 
prosesinde bilgi ve deneyim gerektirir. ABB, büyük SAG ve bilyalı 
değirmen uygulamaları için düşük güçlerden çok büyük güçlere 
kadar elektrik motorları ve dişlisiz tahrik sistemlerini üretmektedir. 
ABB, size ve tesisinize özgü ihtiyaçlarınız için en ekonomik sürücü 
çözümünün seçilmesinde kapsamlı endüstri bilgisini, uygulama 
uzmanlığı ile birleştirmektedir. Tek/çift pinyon dişli ve yüksek basınçlı 
öğütme valslerinden malzeme işleme, depolama, pompalama ve 
taşıma sistemlerine kadar, operasyonlarınızın yüksek kullanılabilir-
liği, üretkenliği ve enerji verimliliği için sürekli çalışmaktayız.

Proses Kontrol ve Enstrümantasyon 
Proses kontrol çözümlerimiz, tesisinizin en uzak noktasından şirket 
merkezine kadar üretim, kalite ve süreç bilgilerine kolay erişim 
sağlar. İster yeni bir tesis kurun, ister mevcut tesisinizde genişletme 
veya modernizasyon çalışması yapın, ABB olarak sizin için özel 
tasarladığımız gerçek zamanlı veri kullanan otomasyon sistemleri 
ile prosesinizin sürekli izlenmesini ve analizini sağlıyoruz. ABB aynı 
zamanda maden ve mineral işleme süreçlerinde kullanılan geniş bir 
enstrüman yelpazesi sunmaktadır.

Dudullu Organize San. Böl. 2.Cad. No.16 Y.Dudullu 34776 Ümraniye / İSTANBUL
Müşteri İletişim Merkezi: 0 850 333 1 222
E-posta: process.industries@tr.abb.com

ABB Elektrik Sanayi AŞ
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1989 yılında kurulmuş olan Alev Lastik Sanayi ve Ticaret Ltd. şirke-
tinin kuruluş amacı lastik kaplama sektöründe kullanılan “Lastik 
Tamir Malzeme ve Ekipmanlarının” ithalat ve pazarlamasıdır. Alev 
Lastik aynı yıl “Konveyör Bant Tamir Malzeme ve Ekipmanları” üreten 
Alman Nilos Hans Ziller GmbH’nın Türkiye yetkili satıcılığını üstlendi. 
NILOS, konveyör bantların sıcak olarak birleştirilmesinde (vulkani-
zasyonunda) kullanılan preslerin üretiminde dünya lideri olup halen 
ülkemizde özellikle EÜAŞ’a bağlı termik santraller bünyesinde 25 yılı 
aşkın bir süredir çalışan hidrolik presleri mevcuttur. Yeni geliştirilen 
basınç yastıklı Nilos presleri ise daha hafif yapıda ve fiyat olarak da 
daha ekonomiktir. Şirketimiz bu yeni teknoloji ürünü preslerin alımı 
için termik santraller tarafından açılan ihalelerle maden ve çimento 
endüstrilerindeki özel alım taleplerinin karşılanmasında yıllardır 
öncülüğünü korumaktadır. Alman kalitesiyle Türk endüstrisinin ihti-
yaçlarının karşılanmasında NILOS performans standartları açısından 
26 yılı aşkın süredir kalitesinden taviz vermemiştir. 

NILOS, sıcak birleştirmede kullanılan pres, malzeme ve donanımın 
yanı sıra, konveyör bantların soğuk sistemle birleştirilmesinde kul-
lanılan solüsyon ve bant tamir malzemeleri de üretmektedir. Kısaca, 
vulkanizasyon presleri ve bant tamiri konusunda hemen hemen her 
ürünü yelpazemizde bulundurmaktayız. 

Günümüzde ağır sanayide özellikle ilgi alanımız olan maden ocak-
ları, çimento fabrikaları ve termik santrallerde bulunan konveyör 
bantlar işletmenin can damarıdır. Bantlar ağır koşullarda, yığın 
malzemelerin bir noktadan diğer noktaya taşınma işlemini gerçek-
leştirir. Bu işletmelerin en büyük sıkıntısı beklenmedik zamanlarda 
oluşan arıza ve duruşlardır. Her bir duruş süresi üretim kaybının 
yanında maliyet açısından da firmayı olumsuz etkilemektedir. İşte bu 
yüzden NILOS presleri ve soğuk bant ekleme malzemeleri ile eklenen 
bantlarla kesintisiz bir üretim oluşturmak ana hedeflerimizdendir.

Yakın zamana kadar konveyör bantların soğuk ve sıcak birleşti-
rilmesinde kullanılan tüm ürün ve ekipmanı satmamıza rağmen, 
mekanik birleştirme malzemeleri ürün yelpazemizde bulunma-
makta idi. Ancak, 2012 yılından beri sektörün bu ihtiyacına da 
karşılık verebilmek amacıyla ürün yelpazemize Amerikan Conveyor 
Belt Accessories firmasının mekanik bant birleştirme ürünlerini de 
katmış ve dolayısıyla bant tamir ekipmanları konusunda eksiksiz 
servis verecek duruma gelmiş bulunmaktayız. 

1996 senesinde kurduğumuz ikinci şirketimiz Alev Makina Kauçuk 

Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden “Soğuk Sistem Lastik Kaplama” mal-
zemeleri ithalat ve pazarlamasını yapmaktayız. 

Bu sektörde de hedefimiz lider yabancı temsilciliklerimiz sayesinde 
müşterilerimize en yüksek kalitedeki ürünleri sunabilmektir. Bu 
konuda, Meksika’nın önemli üreticilerinden Bandamatic ve aile-
mize en son katılan Avrupa’nın öncü lastik markalarından NOKIAN 
(Finlandiya) markalarının “Sırt Kaplama Kauçuk” temsilcilikleri ile 
sektörde önemli ölçüde pazar payına sahibiz. 

Alev şirketler Grubu’nun pazarlama misyonu daima ‘en iyi malı en 
uygun fiyatla müşteriye sunmak’ olmuştur. Prensip olarak salt fiyat 
üzerinden rekabet etmek yerine, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin 
kalitesi ve sürekliliği bizim için son derece önemli olup yıllardır bu iki 
sektördeki istikrarlı kalıcılığımızın da anahtarıdır. Kalitesi düşük ucuz 
ürünleri kullanmanın uzun vadede ne o işletmeye ne de ekonomiye 
faydasının olmayacağı düşüncesindeyiz.  Sektörde yıllardır kalitesini 
ispat etmiş markalarımız ve ürünlerimizle pazara hizmet vermeye 
devam edeceğiz.

2017 başından itibaren, ürün ve servis olarak tüm faaliyetlerimiz 
ALEV Makina Kauçuk San. Tic. AŞ çatısı altında toplanmıştır. 

Bayar Cad. No.72/9 Kozyatağı-İstanbul
Tel: +90 (216) 410 72 84 | Faks: +90 (216) 416 21 33
E-posta: info@alevgroup.com

Alev Makina Kauçuk San. Tic. AŞ
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Silikon Kağıt
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Basınç Sağlayıcı

El Aletleri

Tambur Kaplama Kauçukları

EMU VUlkanİzE PrEs

Alev Makİna kauçuk san. tİc. a.ş.         T: +90 216 410 7284         E: İnfo@alevgroup.com

www.alevgroup.com
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ALS Minerals-Türkiye

Ege Caddesi No: 7/B Sarnıç,Gaziemir/İzmir 
Tel: +90 (232) 281 71 10 | Faks: +90 (232) 281 71 20
E-posta: ALSM.Izmir@alsglobal.com

ALS Laboratuar Hizmetleri Ltd. Şti.

www.alsglobal.com

ALS Global geniş ürün yelpazesi ile birçok farklı sektöre hizmet ver-
mektedir. Şirketimiz analitik jeokimya konusunda dünyanın çeşitli 
yerlerinde bulunan, sayısı 370’i aşan laboratuvarları ile müşterile-
rimize hizmet vermektedir. Yılda 16 milyonun üzerinde numune 
sayısı ile analitik analiz alanında dünya lideridir. 
ALS Laboratuvar Türkiye, Standards Council of Canada (SCC) ISO 
17025 kalite belgesine sahiptir ve aşağıdaki konularda müşterile-
rine hizmet vermektedir:

   • Numune Hazırlık Hizmetleri
   • Fire Assay Altın Analizleri 
   • Karbon Numunelerinde Altın ve Gümüş Analizleri 
   • CN Leach Metotları 
   • Düşük Alt Tespit Değerlerine Sahip ICP-MS Soil&Sediment 

Numune Analizleri 
   • Ionic LeachTM Metot 
   • Bitki Örtüsü Analizleri 

   • Baz Metal Analizleri (Ag, Cu, Pb, Zn, Ni, Fe) 
   • ICP-AES Multi Element Analizleri 
   • Nadir Toprak Element Analizleri 
   • İzotop Analizleri 
   • Whole Rock-Major Oksit Analizleri 
   • Konsantre Numune Analizleri 
   • Asit-Baz Kaya Drenaj Testleri (Statik Testler) 
   • Kinetik Testler 

Ayrıca TURKAK ISO 17025 belgesine sahip çevre bölümümüzde, 
su kirliliği kontrol yönetmeliği kapsamında aşağıdaki analizler 
gerçekleştirilmektedir:

   • Toplam Metal Analizleri (ICP-AES) 
   • Çözünmüş Metal Analizleri (ICP-AES) 
   • Anyon Taraması (IC) ve N-NH4 Analizi 
   • Fiziksel Parametreler (pH, iletkenlik), Serbest Klor Analizi ve 

Toplam Çözünmüş Madde Analizi 



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:
reklam@madencilik-turkiye.com

www.madencilik-turkiye.com
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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 Bölgesi’nde; genel müdürlük, 
satış, proje ofisleri, satış sonrası hizmetler ve kiralama birimleri 
ile stok alanları ve imalat atölyelerini de içine alan, 10.000 m²’lik 
kapalı alana sahip merkez binasında faaliyetlerini yürütmektedir. 
Anadolu Flygt; dünyanın en büyük pompa imalatçısı ve dalgıç pom-
panın mucidi Flygt markası ile dizel ve elektrikli kendinden emişli 
pompaların dünya lideri olan 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 pompaları, 
en zorlu tahliye işlerinin üste-
sinden kolaylıkla gelir. Düşük 
maliyetli, güçlü ve verimli 
Flygt ve Godwin pompalar, 
aşınmaya karşı daha üstün 
dirençleri ve 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 uygu-
lamaları 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 sorunsuz çalışabilir. Tek kademeli, 
açık tip çarkları ile 193 metreye kadar basma yüksekliği kapasi-
tesine sahiptir.

Pompa Kiralama Çözümü: www.kiralikpompaburada.com
Anadolu Flygt, dünya lideri Flygt ve Godwin markaları ile ihtiya-
cınıza uygun her türlü boyutta, basınçta ve debideki pompalar ile 
kiralama ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. Çok geniş kiralık pompa 
hattına sahip olan Anadolu Flygt, pompa kiralama hizmetlerini 
Türkiye’de başlatan ilk firmadır. Haftalık, aylık ve proje bazında 
pompa kiralama seçenekleri ile birlikte, gerektiğinde profesyonel 
sistem tasarımı ve yerinde teknik servis desteği ile de tam anlamıyla 
çözüm ortağınızdır.

Anadolu Flygt
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 



+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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www.alacergold.com

Anagold Madencilik AŞ, Çukurdere Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 
adıyla 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 uluslararası altın 
üreticisi ve arama şirketidir. Anagold Madencilik, Alacer Gold ve 
Lidya Madenciliğin 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 ekonomik 
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’da alınan Sülfit Genişleme Projesi yatırım kararının ardından, 
sektördeki haklı ününü bir kez daha perçinlemiştir. Mihenk taşı nite-
liğindeki bu karar, devlet tarafından da desteklenmiş ve “Stratejik 
Yatırım Belgesi” ile Türkiye için önemi vurgulanan Proje için kollar 
sıvanmıştır. Halen hummalı bir inşa sürecine sahne olan Çöpler Maden 
İşletmesi’nin ömrü, bu yatırım kararı ile birlikte yaklaşık 20 yıl uzamıştır. 

Çöpler Maden Projesi’nin Önemi
Anagold Madencilik, çalıştığı yöre ve Türk ekonomisine kalıcı katkı 
sağlama ilkesi çerçevesinde, gerek istihdam gerekse satın alma 
konularında yerel imkânların 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 satın alma olanakları, 
yerel şirketlerin kapasitelerinin artmasını sağlamış ve projenin bölge 
halkından aldığı “sosyal izni” perçinlemiştir. 

İletişim Politikamız
İletişimde olduğumuz tüm paydaşlarımızla karşılıklı olarak sağlıklı, 
doğru, güvenilir, dürüst ve etik ilişkiler kurmak, geliştirmek ve halkla 
bütünleşerek ortak kazanım yaratmak temel iletişim politikamızdır. 
Adil, şeffaf ve tutarlı olmak Anagold Madencilik faaliyetlerinin ana 
ilkesidir. Bu çerçevede, Anagold Madencilik’in kurmuş olduğu birçok 
ortaklık ve bağ içinde en değerlisi şüphe yok ki yöre halkı ile olandır.

Sosyal Sorumluluk Anlayışımız
Anagold Madencilik, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde 
yöre halkına, başta eğitim olmak üzere birçok konuda; hizmet, 
yardım ve bağış yoluyla katkı sağlamaktadır.

Çevre Politikamız
Anagold Madencilik faaliyetlerini, kaynağın doğa olduğunun 
bilinciyle gerçekleştirmektedir. Bu nedenle maden işletmelerinde 
uygulanacak çevre politikamızın esası; madenin çıkarılacağı yerde 
çevre ile dost olarak, maden üretimini sürdürmektir. Bu doğrultuda; 
doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde 
işletilmesi için gerekli yatırımları yaparken; çevrede oluşabilecek 
olumsuz etkinin azaltılmasını, enerjinin doğru kullanılmasını ve geri 
dönüşümün desteklenmesini önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri doğrultusunda kullandığımız toprakların ve su kaynaklarının 
sorumlu ve dikkatli koruyucuları olarak yola çıkıyoruz.

Tüm çalışanları, mal ve hizmet sağlayanları çevre koruma önlemlerine 
eksiksiz uymaları konusunda eğitiyoruz. Tüm yasal yükümlülükleri 
yerine getirirken, uluslararası standartlarda çalışıyoruz.

Anagold ile Özdeşleşen Bir Kavram: İş Güvenliği 
Anagold, 8.000.000 adam/saat iş günü kayıpsız çalışma gibi dünya 

çapında eşine az rastlanır bir 
başarıya imza atmıştır. Bu başa-
rının 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. 

Öveçler Mahallesi 8. Cadde 1332. Sokak No: 8/8 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 472 80 51 | Faks: +90 (312) 473 55 13
E-posta: info@alacergold.com

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ
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Ant Group Ltd. Şti. 1976’dan beri 
katı, sıvı ayrımı konusunda çalışan, 
bu konuda yıllarını Ar-Ge çalış-
malarına 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 sektö-
ründe çok çeşitli ürün ve atığın 
susuzlaştırma ve filtrasyonu 
konusunda 40 yılı aşkın bir 
deneyim ve bilgi birikimine 
sahiptir. Kum, kil, kuvars, fel-
dspat, 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 yapmanın avan-
tajı 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 geliş-
melere yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Toplam 65 çalışanı olan firmamızın bünyesinde; 7 makine mühen-
disi, 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.

Ant Group 
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





16 16
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri Ardef

www.ardef.com

ARDEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ; 2013 Ekim ayında, kurucu 
ortaklarının aldığı karar sonucunda, ülkemiz madencilik sektö-
rüne hizmet vermeye başlamıştır. ARDEF, madencilik sektörüne, 
Danışmanlık ve Makine-Ekipman satışı olmak üzere iki ana konuda 
hizmet vermektedir.

ARDEF, Madencilik Faaliyetleri Danışmanlık hizmetleri kapsamında, 
iş ortakları Avustralyalı RungePincockMinarco (RPM), Alman 
MIBRAG CI ve Alman-VPC ile birlikte, Türkiye’nin önemli projelerinde 
aranılır çözüm ortağı olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir. 
2016 yılı içerisinde çalışmaları tamamlanmış olan “Çayırhan B Termik 
Santrali ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Projesi ” ve ARDEF-RPM 
iş ortaklığı tarafından alınmış ve çalışmaları devam etmekte olan 
“Çayırhan - I - Saha Kaynak Ve Rezerv Raporu İle Fizibilite ve İşletme 
Projesi” bu önemli projelerden bazılarıdır. 

Danışmanlık faaliyetleri bünyesinde, yetkin mühendis kadrosu ile, 
mevcut üretim yöntemlerinin optimizasyonu (saha çalışmaları, 
jeolojik haritalama, sondaj ve jeofizik denetimleri, hidrojeoloji 
değerlendirmeleri), yeni maden projelerinin planlanması (jeolojik 
veri tabanı oluşturma, 2D ve 3D modelleme, rezerv hesaplama), 
fizibilite hazırlanması konularında çalışmalar yapılmaktadır. Projeler 
uluslararası JORC standartlarına uygun şekilde hazırlanmakta olup, 
bu standartlar projelerin kabul edilebilirliğini ve güvenilirliğini göz-
ler önüne sermektedir.

ARDEF, Maden Makine ve Ekipmanları Satışı alanında ise, temsil-
ciliklerini günden güne güçlendirmekte ve müşteri portföyünü 

zenginleştirmektedir. Son olarak, 2016 yılı son çeyreğinde Alman-
Schenckprocess firması ile temsilcilik anlaşması imzalayarak, 
madencilik sektörü ile beraber diğer ağır hizmet sanayilerine de hiz-
met vermeyi hedeflemektedir. Schenckprocess firması, ölçü-tartım 
sistemleri, besleyici sistemler, taşıma sistemleri, eleme sistemleri ve 
buna bağlı otomasyon sistemleri konularındaki, 125 yılı aşkın tecrü-
besini ARDEF ile beraber, Türkiye madencilik ve ağır hizmet sanayisi 
ile paylaşacaktır.

ARDEF, devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde de, özellikle Soma 
Bölgesi yoğun olarak satış ve satış sonrası faaliyetlerine devam 
etmektedir. 2016 yılı içerisinde, Alman- Becker Mining Europe 
GmbH firması ile yeni elektrik ekipmanları satışları gerçekleşmiş, 
aynı zamanda otomasyon konularında da özellikle yeni yatırım 
projelerinde ciddi yol alınmıştır. Taşıma sistemleri konularında da, 
Becker Group firması olan Polonya-Becker Warkop ile, satışı gerçek-
leşmiş olan taşıma sistemlerine ilişkin, satış sonrası hizmetler yoğun 
şekilde devam etmektedir.

2016 yılı içerisinde ARDEF temsilciliklerine katılmış olan, Çek 
Cumhuriyeti firması Wikov MGI a.s. ile yapılmış satışların, ilk parti 
teslimatları gerçekleşmiş olup, 2017 yılında hem madencilik hem 
de ağır hizmet sanayilerinde iyi bir ivme yakalanması hedeflen-
mektedir. Wikov MGI a.s., ağır hizmet tipi dişli kutuları (redüktör) 
üretimi konusunda lider firmalar arasında olup, çok farklı sektörlere 
hizmet vermektedir. Yeraltı kömür madenciliği, gazlı ortamlar için 
uygun, ATEX sertifikalı üretim yapıyor olması, özellikle yeraltı kömür 
madencileri açısından da belirgin bir tercih nedenidir.

ARDEF kurucu ortakları, maden 
sektöründeki 20 yılı aşkın pratik, 
teorik, ticari ve yönetimsel bilgi ve 
deneyimlerini, güvenilir ve güçlü iş 
ortakları ile yerli ve yabancı müşte-
rilerinin hizmetine sunmayı amaç 
edinmiştir. Geçmişte önemli proje-
lere imza atmış uzman mühendis 
kadrosu ile ARDEF,  yüksek verimlilik 
anlayışı ile, yeni maden yatırımları 
veya devam eden maden projeleri 
için müşterilerine destek vermeye ve 
sektörde aktif olarak varlığını hisset-
tirmeye devam edecektir.

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
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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

İvedik Organize Sanayi Böl. 1468. Cad. 1550. Sokak No:17 Yenimahalle / Ankara
Tel: +90 (312) 395 77 94 - 95 | Faks: +90 (312) 395 77 96
E-posta: info@argetest.com

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



Analiz Hizmetleri
Analysis Services Mineral Processing and R&D

Cevher Zenginleştirme ve Ar-Ge

   Jeokimya Analizleri/Geochemical Analyses

   İz Element Analizleri/Trace Element Analyses

Precious Metal Analyses   Değerli Metal Analizleri/

   Cevher Numunesi Analizleri/Ore Grade Analyses

   İthalat - İhracat Numunesi Analizleri/Import - Export Samples Analyses

   Metal Alaşım Analizleri/Metal Alloys Analyses

   XRF ve XRD Komibine Analizleri/XRF and XRD  Combined Analyses

   Endüstriyel Hammadde Analizleri/Industrial Raw Materials

   Kömür Külünde Majör - Minör Element Analizleri

  Major - Minor Elements Analyses in the Coal Ash

   Nadir Toprak Elementleri/Rare Earth Elements

   Bor Analizleri/Boron Analyses

   Mineralojik ve Petrografik Analizler

  Mineralogical & Petrographical Analyses 

   Online Hizmetler/Online Services

   Mineral karakterizasyonu ve proses minerolojisi

  Mineral characterization & process mineralogy 

   Boyut küçültme testleri/Comminution tests

 Çeneli kırıcılar/Jaw crushers

 Çekiçli kırıcılar/Hammer crushers 

 Merdaneli kırıcılar/Roll crushers 

 Bilyalı ve çubuklu değirmenler/Ball mills and rod mills 

 Bilyalı ve çubuklu değirmen bond iş indeksi/Bond ball and rod mill work index

   Sınıflandırma/Classification

 Hidrosiklon/Hydrocyclone

 Spiral sınıflandırıcı/Spiral classifier

 Elekli sınıflandırma (yaş/kuru)/Sieve classification (wet/dry)

   Cevher zenginleştirme/Mineral processing

 Graviteye göre ayırma/Gravimetric separation

  Jig/Jig

  Sallantılı masa/Shaking table 

  Ağır ortam ayırma/Heavy media separation

 Yaş & kuru manyetik ayırma/Wet & dry magnetic separation 

 Davis tube testi/Davis tube test

 Flotasyon/Flotation

  Öğütme - serbestleşme/Grinding - liberation 

  Kaba - temizleme/Raugher - Cleaner

  Kesikli deney setleri (0.2 - 5 L)/Rougher - cleaner batch tests (0.2-5 l)

   Locked cycle test/Locked cycle test 

  Sülfürlü cevher flotasyonu/Sulphide ore flotation

  Oksit - geçiş cevheri flotasyonu/Oxide - transmission ore flotation

  Endüstriyel hammadde flotasyonu/Industrial raw material flotation

  Attrition scrubbing/Attrition scrubbing 

  Wemco, denver D-12 type/Wemco, denver d-12 type 

 Hidrometalurji/Hydrometalurgy

  Asidik ortam liçi/Acid leaching

  Bazik ortam liçi/Alkaline leaching

  Çöktürme ile ayırma/Separation with precipitation

  Elektroliz/Electrolysis

 Susuzlandırma ve katı-sıvı ayrımı/Dewatering and solid-liquid separation

  Basınç filtrasyon testleri/Pressure filtration tests 

  Vakum filtrasyon testleri/Vacuum filtration tests

  Tikiner testleri/Thickener tests
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Asel Teknik

O. Gaz, Mah. Ahmet Derin Cd. Mehmed Üstünkaya SK. Çiniciler Sanayi Sitesi A 
Blok No: 1H 43100 Merkez/ Kütahya | Tel: +90 (274) 230 00 79 
E-posta: info@aselteknik.com.tr

Asel Teknik Mak. İnş. Müh. Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

www.aselteknik.com.tr

1999 yılından itibaren endüstriyel çalışmalar yapan Asel Teknik & 
Endüstriyel, Yerli Malı Belgeli ve alanındaki kalite belgeleri ile müş-
terilerine kurumsal hizmet vermektedir. 
Asel firması; iklimlendirme ile başladığı mühendislik çalışmalarına, 
bir maden işleme şehri olan Kütahya’da tozsuzlaştırma ve maden 
makineleri imalatı ile devam etmiştir. Halen kendi patenti ile “CycloJet 
Tozsuzlaştırma Sistemleri”ni üretmekte olup, bunun yanında titreşimli 
elekler ve mikronize seperasyon (ayırma) makineleri imal etmektedir.
Asel, CycloJet toz toplama sistemlerinin tasarımını, her minerale ve 
çalışma koşullarına özel olarak tamamlamaktadır.
Asel mühendisleri projelendirdiği çalışmaları öncelikle akışkan 
simülasyon yazılımının desteği ile elektronik ortamda çalıştırıl-
makta ve test etmektedir.
Benzersiz çift cidarlı yapısıyla, CycloJet sistemleri hem ayırıcı siklon 
hem de jet pulse torbalı filtre olarak çalışmakta, tek konstrüksi-
yonda hibrit bir yapı sunmaktadır.

Aynı zamanda çekilen akışkan debisini her daim sabit tutan bir 
otomasyon yazılımı geliştirilmiş olup, “Cyclojet Smart” adıyla müş-
terilere sunulmaktadır.
Bu yazılım, çekilen tozlu akışkan debisini hesaplayarak gerektiğini 
vantilatör pervanesinin devrini düzenlemekte ve sürdürülebilir bir 
performans sağlamaktadır.
Bu sayede işletme giderleri en az %35 oranında azalmaktadır 
(filtre elemanı, basınçlı hava, elektrik tüketimi).
ASEL, toplanan tozun yeniden kullanımı için ayrıştırma sistemleri 
tasarlamakta ve imal etmektedir.
Tüm bunlara ilave olarak, Asel VibroJet titreşimli elekleri, yüksek 
verimde maden eleme yapabilmektedir.
Firma ISO 9001 , 14001 ve Yerli Malı belgelerine sahiptir.
“Sürdürülebilir performansta çalışabilen makineler üretebil-
mek” için Asel firmasının önceliği her zaman “iyi mühendislik” 
olacaktır…



MADEN ENDÜSTRİSİNİN
BÖLGESEL LİDERİ
Türk Maden Endüstrisi Hakkında İngilizce Detaylı Bilgi 
Edinmek İstiyorsanız Mining Turkey
Sizin İçin En İyi Alternatiftir

Mining Turkey Dergisi’nde Yer Alabilmek İçin:
advert@miningturkeymag.com

www.miningturkeymag.com
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Madencilik ve inşaat sektöründe sondaj makinesi-ekipmanları imalatı ve 
tedarikinde 30 yıllık tecrübeye sahip olan Barkom Grup, mevcut en son 
teknolojiyi, en yüksek kalitede malzemeyi kullanmayı kendine her zaman 
misyon edinmiştir. Barkom Grup, müşterilerinden aldığı geri bildirimlerle 
piyasanın ihtiyaçlarını takip ederek, satış öncesi ve sonrası teknik destek 
hizmeti sunarak ekipman tedarikinde kaliteli hizmet sağlamayı amaçla-
mıştır. Barkom Grup; Türkiye’nin Karotlu Sondaj Ekipmanları (karotiyerler, 
wireline ve düz takım tijler, muhafaza boruları, vidye ve diğer aksesuarlar) 
konusunda en geniş ürün yelpazesine sahip olan firmasıdır. Barkom Grup 
kendi ürünlerinin yanı sıra, Hanjin D&B (Karotlu Sondaj Makineleri, Çamur 
Pompaları, Kompresörler vs.), Fordia (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), Soil Solutions 
(Yüzey İyileştirme ve Toz Bastırma) firmalarının da Türkiye temsilciliğini yap-

maktadır. Kurulduğu günden bugüne sürekli büyüyen firma 2012 yılında, 
5.600 metrekarelik üretim alanı ile birlikte depo ve ofis alanları bulunan 
kendi fabrikasına taşınmıştır. Ankara merkez ofisinin yanı sıra, İstanbul’da 
ve İzmir’de de şubeleri bulunmaktadır. Barkom Grup aynı zamanda orijinal 
ürün üreticiliği yapan bir firmadır (OEM). Yıllar boyunca edinilen tecrübe,  
müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tecrübeli mühendis 
ekibi ile yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucunda, kendi BULLDRILL® sondaj 
makinelerini üretmeye başlamıştır. 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 sektöründe, kendi alanında %70’lik bir pazar payı elde etme 
başarışına ulaşmıştır. Aynı zamanda, BARKOM GRUP sondaj için gerekli 
tüm malzemelerin bulunduğu ve Türkiye’nin yanı sıra dört kıtada, elliden 
fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olmayı başarmıştır.

Barkom Group
www.barkomltd.com

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

Barkom Grup Sondaj Mak. Ve Ekip. Ltd. Şti.



• Özellikle yer altında karotlu sondaj yapmak için tasarlanmıştır
• Modüler yapısı sayesinde yer altı galerilerinde dar ve kapalı alanlara uyum sağlar
• Esnek tasarımı kulenin sağ ve sola serbestçe hareket etmesine izin verir
• Kule 360 derece hareket etme kapasitesine sahiptir
• Hidrolik silindir sayesinde dikey, açılı ve yatay sondaj yapılabilir
• CE sertikası vardır
• İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir

• 25 yıldan fazla saha deneyimi
• Yüksek kalite ham madde kullanımı 

• Endüstride girişimci ve lider
• Barkom teknoloji ve ar-ge çalışmalarının 
birleşimi olan gelecek neslin yer altı sondaj
makinesini pazara sunuyor
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ri BASF Maden Kimyasalları

www.basf.com/miningsolutions

İçerenköy Mah.Bahçelerarası Sok. Mete Plaza No.43, 34752 Ataşehir/İstanbul 
Tel: +90 (216) 570 37 68 | Faks: +90 (216) 570 37 79
E-posta: ersin.ozarslan@basf.com

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

BASF’nin stratejik planında yer alan ve faaliyet 
gösterdiği alanlardan biri olan enerji sektörüne 
paralel olarak petrol ve madencilik sektörü BASF 
için büyük önem taşımaktadır. Katı-sıvı ayırımı, 
solvent ekstrasyonu ve diğer cevher hazırlama 
kimyasalları ile geniş bir ürün yelpazesine sahip 
olan BASF; geleneksel ürün, teknik kapasite, 
müşteri sorunlarına odaklanma, yenilikçi 
ürünler ve teknik yardım ilkeleri kapsamında, 
Rheomax® DR ve Rheomax® ETD gibi yenilikçi 
ürünlerle de sektöre katma değer sağlayan 
ve sektöre yönelik çözümler sunan bir firma 
konumundadır. BASF’nin sunduğu ürün ve hiz-
metlerin bir kısmı şu şekildedir:

Ürünler
Alamine® / Aliquat®: Uranyum, vanadyum ve molibden gibi 
madenleri çıkarmak, geri kazanmak ve/ya saflaştırmak için kullanı-
lan yüksek saflıkta, suda çözünmez aminler.

Alclar®: Alclar ® ürün yelpazesi alümin endüstrisine özgüdür ve 
koyulaştırıcı, yıkayıcı, süper-koyulaştırıcı, hidrat koyulaştırıcı ve 
yeşil çözelti filtrasyonunda kullanılmak üzere yumuşatıcı killer içerir. 
Ürünler ayrıca susuzlaştırma yardımcı maddeleri ve kristal büyütme 
değiştiricileri de içerir. 

Alcotac®: Çok çeşitli mineral substratları toplamak için kullanılan 
organik bağlayıcılar. Örneğin, Alcotac ® FE yelpazesi tam veya parçalı 
bentonit ikamesi olarak demir cevheri peletlemesi için kullanılır.

Antiprex®: Geniş çaplı mineral işleme sistemlerinde kullanım için 
polimerik seyreltici, reoloji değiştiricileri ve kireç önleyici.

Drimax®: Filtre pastası ve santrifüj katılarının nem içeriğini azalt-
mak için özel olarak tasarlanmış yüksek etkili yüzey aktif ajanları.

LIX®: LIX® yelpazesi çeşitli metalik katyonlarla suda çözünmez 
kompleksler oluşturan çözücü ekstraksiyon ayırıcıları içerir. LIX ® 
ayırıcıları bakır, germanyum, molibden, nikel ve paladyum gibi 
madenlerin ekstraksiyonunda kullanılır. 

Lupromin®: Fosfat, baryum ve niobium kazanımı için kullanılan 
metalik olmayan flotasyon toplayıcılarıdır. BASF ayrıca kalsiyum 

karbonat, barit, fluorspar ve feldspar endüstrilerine yönelik silika 
toplayıcılar da sunar.

Saflaştırma Killeri: Polar kontaminantların çözücü ekstraksiyo-
nunda organik fazdan ayırmasını kolaylaştırmak için özel olarak 
geliştirilmiş asit etkileşimli killer yelpazesidir. 

Magnafloc®: Geniş çaplı mineral işletim uygulamaları için tasar-
lanmış sentetik yumuşatıcı ve pıhtılaştırıcılar yelpazesidir: Örn. 
koyulaştırıcı, berraklaştırma, filtreleme ve sentrifüjleme…

Magnasol®: Elektriğin olmadığı ve böylece ayırıcı yapım ekipmanı 
ihtiyacını giderecek uzak konumlar için ideal sıvı veya katı bloklar 
halinde bulunan yumuşatıcılar ve pıhtılaştırıcılardır, 

Rheomax®: Madencilik endüstrisinin ağrılı noktalarına yeni 
çözümler sağlamak amacıyla gelişmiş çöktürücüler (Rheomax ® DR) 
yelpazesi ve atık yönetimine yenilikçi yaklaşımı (Rheomax ® ETD) 
birleştirir. Özellikle; suyun kullanımı ve geri kazanımı, işlem opti-
mizasyonu, madenlerin ve minerallerin gelişmiş kazanımı, kaplama 
alanının minimalize edilmesi ve bu alanın daha hızlı rehabilitasyonu 
ile ilgili konularda meydan okur.

Mühendislik Çözümleri: Bu ekipman, geniş çaplı uygulamalar 
için depolama, karıştırma, dozajlama ve işlem denetimi için kulla-
nılabilir ve gerek duyulursa, işlem verimliliğinin optimizasyonunu 
sağlamak amacıyla tam bir anahtar teslimidir. 



Mining Solutions
Product Range

Imagine enhancing your recovery of scarce, 
valuable mineral resources

Mining Solutions

Imagine enhancing your recovery of scarce, 
valuable mineral resources
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BERCO Alt Takımda Lider
Deneyim
1920 yılından bu yana Berco, 
çeşitli sektörler için geniş bir 
sistem yelpazesi ve parça ile 
alt takım gereksinimlerine 
yenilikçi, güvenilir ve ekono-
mik çözümler sunmaktadır. 
Berco ürünleri, orijinal ekip-
man üreticilerinden satış 
sonrasına, özel makineler-
den mini ekskavatörlere, 
buldozerlerden madencilik 
ekskavatörlerine kadar çok 
farklı kullanım alanlarına 
hitap etmektedir. Yenilikçi anlayış ve kapsamlı bilgi birikimi, ürünlerin 
yüksek kalitesini garanti eder. Tam donanımlı AR-GE ekibi; gelişim ve 
mühendislik zamanını, ekipman masraflarını ve tesis maliyetlerini 
düşürmenizi sağlayarak spesifik alt takım gereksiniminize en etkin ve 
verimli çözümü seçmenize yardımcı olur. Berco, thyssenkrupp grubu-
nun bir kuruluşudur ve ürünleri tamamen İtalya’da üretilmektedir.

Kalite
Berco’nun alt takım ve palet inovasyonu konusundaki odaklılığı, 
geniş garanti kapsamı ve sürekli müşteri desteği, en yüksek kalitede 
bileşenleri üretmemizi sağlar.

Değer
İşletmenizi ileriye götürmek için uzun ömürlü ekipmanlarınıza 
güvenmek ve bakım yatırımlarınızın karşılığını almak istersiniz. 
Doğrudan yetkili bir Berco bayisi ile çalışmak, en üst düzey kalitede 
bileşenler ile birlikte güvenebileceğiniz desteği de sıra dışı fiyatlarda 
almanızı sağlar.

Yenilik
100 yıldır bu işte olmamıza rağmen, fikirlerimiz kesinlikle eski değil. 
Berco hem orijinal ekipman üreticilerine,  hem de benzersiz bir satış 
sonrası destek arayan müşterilerine daha iyi performans gösteren 
daha uzun ömürlü çözümler üretmek için, sürekli yeni ürün geliş-
tirme yatırımları yapmaktadır.

Destek
Yetkili bir Berco satıcısıyla çalışırken, endüstrinin önde gelen alt 
takım uzmanları ile desteklenmiş fabrika eğitimli teknisyenlerle 
çalışıyorsunuz demektir. Bu, işinizi ileriye taşımak adına piyasadaki 
en kaliteli alt takım ürünlerini eşsiz hizmet ve uzmanlık ile birlikte 
aldığınız anlamına gelir.

BMP MADENCİLİK ÜRÜNLERİ
DÜNYA ÇAPINDA MADENLERDEN 100 YILLIK DENEYİM
Berco Madencilik Ürünleri, açık maden işletmeleri, taş ocakları ve 
geniş çaplı arazi ıslahı için yapılan hafriyat faaliyetleri için verimli, 
güvenilir ve ekonomik bir dizi çözüm sunmaktadır. Bunlar; 215,9 
-350mm zincir aralığında da değişen, 50 ila 400 tonluk palet tipi 
makinelerdir:

   • Kuru, greslenmiş, contalı veya yağlanmış zincir versiyonları
   • Ağır iş uygulamaları için dövme ayakkabılar
   • Özel uygulamalar için palet zincirleri: geniş konveyör sistemleri, 

boru hattı taşıma, sondaj makineleri vb.
   • Bileşenlerin çalışma ömrünü uzatan “BPR2 ™” (Berco Pin Tutucu 

2) palet zincirleri

Berco
www.berco.com

Via 1° Maggio, 237 44034 Copparo (FE)  Italy 
Tel: +39 0532 864 111 | Faks: +39 0532 864 259
E-posta: info@berco.com

BERCO S.p.A.



PREMIUM CHOICE
of those who want a quality undercarriage for their work

You can rely on 
a Loyal Dealers 
network world 
wide, ready to 
support you before 
and after purchase.

A team of experts are 
available to indicate 
the best solution 

for your need. The 
high quality of Berco 
products will extend 
the performance of your 

machines, minimizing 
your total costs per 
hour and pushing your 
productivity to the 
highest levels.

BERCO S.p.A.
Via 1° Maggio, 237 | 44034 Copparo (FE) | Italy
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Japon menşeli Tsurumi marka ağır hizmet tipi drenaj ve çamur pompa-
larının Türkiye genel dağıtıcısı olan Bilgi Mühendislik Tic. AŞ, madencilik 
sektörüne özel ürünler ile tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

1924 yılından itibaren pompa üretimi yapan Tsurumi firması, 
1954 yılından sonra ürettiği pompaların teknolojisini geliştirmek 
için araştırma geliştirmeye büyük bütçeler ayırmıştır. Bu sayede 
günümüzde dünyanın dört bir yanındaki madenlerde tercih edilen 
bir marka olmuştur. Tsurumi Manufacuring Co. Ltd.nin Japonya’nın 
endüstri şehri olan Kyoto’da 1994 yılında hizmete açtığı, tamamen 
bilgisayarla entegre üretim yapabilen fabrikası, dünyada 1.000.000 
dalgıç pompa/yıl kapasiteli ilk ve tek fabrika olma ayrıcalığındadır.

Madenlerdeki ağır şartlarda problemsiz çalışabilmesi ve uzun ömürlü, 
güvenilir ürünler olabilmesi için geliştirilmiş teknik özellikleri ile 
Tsurumi pompalar maden işletmelerinin ilk tercihi olmaktadır.

Maden sektörüne özel; gerek yer altı maden işletmelerinin ihtiyacı olan 
yüksek basınca sahip dalgıç pompalar, gerek açık işletmelerin ihtiyacı olan 
yüksek kapasiteli pompalar ve gerekse daha yoğun çamur terfisinde kulla-
nılan dalgıç tip karıştırıcılı çamur pompalarını ürün yelpazesinde barındıran 
Tsurumi ürünleri ile ilgili detaylı bilgiye ve görsellere müşterilerimiz “www.
tsurumipompa.com” web adresinden kolayca ulaşabilmektedirler.

Maden işletmelerinin, Tsurumi profesyonel dalgıç drenaj ve çamur 
pompalarını tercih etmelerindeki başlıca teknik özellikleri aşağıdaki 
gibi özetlenebilir.

   • Düşük su seviyelerinde ve hatta kuruda çalışabilmeye imkan veren 
verimli soğutma sistemi.

   • Yüksek teknolojili ve zor koşullara dayanımlı elektrik motoru.

   • Pompa susuz çalıştığında bile mekanik salmastrayı koruyan Oil 
Lifter® donanımı.

   • Eğik ya da tamamen yatay çalıştırılabilme imkanı sağlayan yatak-
lama ve salmastra dizaynı.

   • Elektriksel hatalardan kaynaklanan motor arızalarını önleyen 
pompa içine akuple motor koruma röleleri.

   • Aşınma mukavemeti yüksek, krom alaşımlı çelik malzemeden imal 
pompa fanları.

   • Dar alanlarda çalışmaya imkan sağlayan ince pompa gövdesi 
dizaynı

   • Kolay montaj, demontaj ve bakım imkanı sağlaması için geliştiril-
miş pompa dizaynı.  

   • Her ürün için tam kapsamlı ürün ve servis dokümanlarına kolay 
ulaşım imkanı.

Bilgi Mühendislik Tic. AŞ, madencilik sektöründe özellikle yer altı 
işletmelerinin ihtiyacı olan yüksek metrajlara su terfisi için 75 kW güce 
kadar pompaları stoklarında bulundurmaktadır. Bununla birlikte, ürün 
yelpazesinde 218 m yüksekliğe ve 1056 m³/saate kadar değerlerde 110 
kW güce kadar olan pompaları da Avrupa stoklarından ivedilikle temin 
edebilmektedir.

Bilgi Mühendislik Tic. AŞ 2012 yılından itibaren, Tsurumi’nin daha 
düşük ağırlıktaki hafif ve taşınabilir dizayndaki KTV serilerini 
tünellerdeki sık yer değiştirilen pompa ihtiyaçlarını karşılamak için 
müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

Bilgi Mühendislik Tic. AŞ 2014 Yılı Eylül ayından itibaren karıştırıcılı 
KTD ve GPN serisi, elektrot otomasyonlu KTZE serisi ve yüksek kapa-
siteli GSZ-75L serisi pompaları da maden sektöründeki müşterilerinin 
hizmetine sunmuştur.

Bilgi Mühendislik
www.tsurumipompa.com

Cevizli Mah. Bağdat Cad. Ofistanbul No:538/3 34846 Maltepe/İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 383 28 98 (pbx) | Faks: +90 (216) 383 28 96
E-posta: bilgi@bilgimuhendislik.com.tr

Bilgi Mühendislik Tic. AŞ
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Borusan Mannesmann, çelik boru üretiminde 60 yıllık tecrübesi ve 3 
kıtadaki 5 fabrikası ile Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticilerinden 
biridir. Türk çelik boru pazarının lideri olarak yenilikçi ve ulaşılabilir 
çözümlerle iç piyasa müşterilerine Türkiye genelinde yayılmış geniş 
bayi ağıyla ve donanımlı satış ekibiyle hizmet vermektedir. Toplam 
1,4 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Borusan Mannesmann 
sondaj borusu üretimini Türkiye’de Gemlik Fabrikası’nda, Amerika’da 
ise Houston Fabrikası’nda sürdürmektedir.

Borusan Mannesmann yenilikçi anlayışıyla, yurt dışından ithal edilen 
ürünlere yerli ikame olmayı hedeflediği sondaj sektörü çalışmalarına 
tüm hızıyla devam etmektedir. Yurt dışında yıllara dayanan petrol & 
doğal gaz ve kaya gazı sondaj alanındaki tecrübe ve bilgi birikimini, 
yurt içinde yenilikçi ve öncü olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle kul-
lanmaktadır. Ayrıca yurt içinde, 2012 yılından bu yana maden sondajı 
alanında kamu kuruluşlarının ve özel sektörün muhafaza borusunda 
ana tedarikçisi durumunda olan Borusan Mannesmann, Türkiye’de API 
5CT normunda üretim yaparak, API 5B’ye göre diş açabilen ilk ve tek 
boru üreticisi olmanın gururunu yaşamaktadır.

Borusan Mannesmann kalitesiyle geliştirilen özel, yüksek mukave-
metli ERW kaynaklı borularla maden ve sondaj hizmetimiz tüm hızıyla 
devam etmektedir.

Teknik Özellikler
   • API 5CT’ye göre düz uçlu ve API 5B’ye göre dişli manşonlu üretim.
   • % 100 kaynak bölgesi normalizasyonu
   • % 100 ultrasonik kaynak dikiş kontrolü
   • % 100 hidrotest
   • %100 dış çap kontrolü
   • İç çapaksız üretim
   • Homojen et kalınlığı
   • Daraltılmış tolerans limitleri ile üretim
   • Müşteri taleplerine uygun alternatif drift test opsiyonları
   • Borusan Mannesmann bünyesinde TS EN 17025’e göre akredite 

laboratuvar

Birinci Kalite Ham Madde Tedariki
Ham madde tedarikinde; malzeme yapısı homojen, güvenilir 
ve doğru mekanik özelliklere sahip, tokluğu yüksek çelik ham 
madde (MB80-özel 80 kalite kaynaklı, J55, K55) kullanılmaktadır. 
Kullandığımız ham maddenin proses başlangıcından sonuna kadar 
izlenebilirliği mevcuttur. 

Sertifikalar
   • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
   • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
   • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
   • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Geniş Ürün Yelpazesi
   • Dış Çap: 73,02 mm-339,7 mm (Dişli Manşonlu) 
   • R1, R2 ve R3 boy aralığı

Üstün Hizmet
   • Küçük lotlarda sipariş
   • Yerli üretici olmanın getirdiği avantaj ile sorunsuz satış sonrası 

hizmet
   • Stoklardaki ürün çeşitliliği ile anında teslimat
   • Kısa termin süreleri ve doğrudan sahaya teslimat

Borusan Mannesmann
www.borusanmannesmann.com

Meclisi Mebusan Cad. No: 37 34427 Salıpazarı / İstanbul
Tel: +90 (212) 393 58 00 | Faks: +90 (212) 293 69 60
E-posta: bmb@borusan.com

BORUSAN MANNESMANN BORU San. ve Tic. AŞ
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İhtiyaç duyduğumuz enerjiyi kaynağından 

yaşamımıza getiren borularımızla 

hayatınızın içindeyiz.

Hayatın her alanı için 
üretiyoruz!

Kuyu ve Sondaj Boruları
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Kurucumuz Ziya Aydın Bey ile 1963 yılında istihraç, hafriyat, 
dekapaj faaliyetleri ve maden ocakları işletmeciliğine giriş yapan 
şirketimiz, 1987 yılında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ adı ile 
anonim şirket olmuştur. Geride bıraktığı çeyrek asrı aşan zamanda 
sektöründe öncü ve köklü kuruluşlar arasında yer alan şirketimiz, 
yarattığı yüksek istihdam, katma değer ve ödediği yüksek vergilerle 
yürütmekte olduğu madencilik faaliyetlerine ek olarak inşaat, 
enerji ve turizm sektörlerine de adım atarak büyümeye devam 
etmektedir. Donanımlı teknik kadrosu, çağdaş çalışma alanları ve 
modern makina parkıyla hizmet verdiği sektörlerin en iyisi olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketimiz bütün işletmelerinde ve 
projelerinde etkin kalite yönetim sistemleri kurmuş, belgelendirmiş 
ve devamlılığını sağlamaktadır. “Çevre Yönetim Birimi Yeterlik 
Sertifikası” alarak kendi bünyesinde “Çevre Birimi” kurmuş ve sahip 
olduğu kalite belgeleriyle de başarısını onaylatmıştır.

Şirketimiz taahhüt işlerini üstlendiği Sivas Divriği Demir ve Erzincan 
Çöpler Altın Madenleri ile devam eden Bursa Akarca Altın Madeni 
Projesi, Elazığ Kurşunkaya Demir Madeni ve Elazığ Ulupınar Demir 
Madeni projeleri ile madencilik sektörünün bayrağını gururla 
taşımaktadır. Ankara Çukurambar’ da bulunan beş yıldızlı  “Holiday 
Inn Hotel” ise turizm sektörünün yıldızlarından olmaya devam 
etmektedir. Yine Ankara’ da, toplam büyüklüğü 125.000 m2 üzerinde 
yapılacak konut, ofis, AVM ve oteli içerecek olan karma kullanımlı 
projenin yapımına başlayan şirketimiz, inşaat sektöründe de hızla 
yol almaktadır. 

SEÇ Değerlerimiz
Çiftay olarak başarıya giden yol ile başarılı SEÇ Yönetimi arasında 
pozitif bir etkileşim olduğu gerçeğini kabul ediyoruz. Bu anlayış ile 
SEÇ Yönetimimizi; her geçen yıl teknolojideki yenilikleri uygulaya-
rak, AR-GE çalışmalarına kaynak yaratarak, çalışanlarımıza eğitim 
yatırımı sağlayarak ve bizimle beraber çalışan tüm tedarikçi, alt 

yüklenicileri denetleyerek, mevcut durumumuzu bir önceki yıla 
göre daha iyi bir seviyeye taşımayı değişmez bir değerimiz olarak 
görüyoruz. Maden, inşaat, enerji ve turizm faaliyetlerimizde yasaları 
asgari standartların üzerinde tutarak öngörücü tedbirler alıyor ve 
riski kaynağında bertaraf edici çözümler sağlıyoruz. Tüm kazaların 
önlenebileceği düşüncesi ile “çevreye ve insana zarar veren” işlerin 
bizim işimiz olmadığını biliyor; “sıfır kaza” politikasına inanıyoruz.

Sivas Divriği Demir Madeni Taahhüt İşimiz
Sivas/Divriği’ de yer altı ve açık ocak demir madeninde yılda 
3.500.000 ton demir madeni üretilmektedir ve bu üretim miktarı 
Türkiye demir cevheri üretiminin %52’ sinin karşılanmasını sağla-
maktadır. Çiftay tarafından 2008’den günümüze kadar 28.000.000 
ton demir cevheri üretilmiştir.

Erzincan İliç Açık Ocak Altın Madeni Taahhüt İşimiz
Çiftay AŞ, Erzincan İliç‘te, Türkiye’nin en büyük altın madenlerinden 
birisinin tüm madencilik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu iş yerinde 
günümüze kadar 83.000.000 m³ pasa ve cevher üretimi yapılmış 
olup, çalışmalarımız halen devam etmektedir. 

Bu proje kapsamında Çiftay, günümüze kadar 4.500.000 adam-saat 
iş günü kayıpsız çalışmalarını yürütmüştür. Toplam kayıt edilebilir 
kaza oranımız (TRI) 1,4’ ün altındadır.

Güneş Enerjisi Projeleri 
Çiftay, 2017-2018 yılları içerisinde kurmayı planladığı güneş enerjisi 
santralleri ile 149.887 MWe gücünde katkı sağlayacaktır. Şirketimiz 
oluşturacağı bu kapasite ile Türkiye’nin kurulu gücünü önemli 
oranda arttıracaktır.

Bursa Akarca Altın Madeni Projesi
2016 yılında devir alınan Akarca Projesi Bursa’nın Mustafakemalpaşa 
İlçesinin güneyinde yer almaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 30.000 
metrelik sondaj ve bununla beraber detay jeolojik haritalama, jeo-
kimyasal örnekleme ve jeofizik çalışmaları tamamlanmıştır.
Elazığ Kurşunkaya Demir Madeni Projesi

Kurşunkaya Projesi Elazığ İlinin güneydoğusunda yer almaktadır. Bu 
proje tipik bir manyetik demir skarn mineralizasyon özelliğini gös-
termekte olup, yaklaşık 8.000 m’ lik sondaj çalışması, jeokimyasal 
örnekleme ve jeofizik çalışmaları ile belirli bir demir rezervi ortaya 
konulmuştur. 

Çiftay İnşaat
www.ciftay.com.tr

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. Next Level İş Kulesi Kat:26 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





34 34
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri

2005 yılında kurulan DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik San. 
Tic. AŞ; maden arama, madencilik ve cevher hazırlama alanlarında, 
yurt içinde ve yurt dışında, yerli ve yabancı müşterilerine uluslara-
rası standartlarda, tarafsız bir mühendislik ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir.

Çalışmalarında JORC ve NI 43-101 standartlarını uygulayan şir-
ketin uzmanlık alanlarını; başta kıymetli metaller olmak üzere, 
bakır-kurşun-çinko, krom, demir ve diğer metalik madenler ile 
kömür oluşturmaktadır. Bu alanlarda her safhada; arama, kaynak/
işletilebilir rezerv tahmini, teknolojik çalışmaları planlama, akım 
şeması geliştirme ve malzeme balansı yapma, ön rapor (scoping), ön 
fizibilite ve fizibilite çalışmaları, açık ve kapalı ocak maden işletme 
planlaması ve optimizasyon çalışmaları ile tesis temel ve detay 
mühendislik hizmetleri, montaj yönetimi ve devreye alma (EPCM) 
hizmetleri sunmaktadır. Doğal olarak; saha potansiyeli belirleme, 
maden işletme ve arama sahalarına değer biçme yoluyla satın alma 
faaliyetlerine destek vermek de DAMA’nın yetkin olduğu alanlar 
arasında yer almaktadır. 

Uluslararası standartlarda mühendislik hizmetleri sunan DAMA; 
kıymetli metallerin aranması, yatırım safhasına getirilmesi, tasarımı 
ve işletmeye alınması konusunda oldukça fazla referansa sahiptir. 
Uluslararası deneyimli personel ve çözüm ortakları ile beraber 
DAMA, dünyanın her yerinde hizmet verebilmektedir. 

Uluslararası standartlarda hizmet sunan DAMA’nın raporları, ulus-
lararası borsa ve bankalar tarafından kabul edilmektedir. DAMA’nın 
şimdiye kadar hizmet verdiği 300’den fazla müşterisinin arasında; 
önde gelen yerli-yabancı madencilik şirketleri, finans kuruluşları ve 
bankalar yer almaktadır. 

DAMA Mühendislik bünyesi içerisinde kurulan DAPT (DAMA Aerial 
Prospection Team); insansız hava araçları ile yüksek hassasiyetli 
ortofoto, 3B modelleme ve nokta bulutu üretimi ile maden arama 

ve planlama konularında 
destek vermektedir. 

Sunduğu hizmet alanında 
bir Türk şirketi olarak; 
Türkiye, Balkanlar, Orta 
Asya ve Afrika gibi geniş 
bir alanda, uluslararası 
şirketlerle rekabet ediyor 
olmak, DAMA çalışan-
ları için haklı bir gurur 
kaynağıdır. 

Dama Mühendislik
www.dama-engineering.com

Ankaralılar Cad. Azat Bey Sitesi 2562.Sok. No: 17 Çayyolu 06810 Ankara-Türkiye
Tel: +90 (312) 236 45 80 | Faks: +90 (312) 235 42 61
E-posta: info@dama-muhendislik.com

DAMA Mühendislik Proje ve Madem San. Tic. AŞ
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Delkom AŞ, sektördeki 30 yıllık imalatçı tecrübesiyle yer 
üstünde ve yer altında kazı gerektiren tüm inşaat faaliyetlerinde 
kullanılan hidrolik kaya delici makineleri ve yedek parçalarının 
üretimini gerçekleştirmekte, pazarlama ve servis hizmetlerini 
sunmaktadır. 

Delkom AŞ, Türkiye’de ve dünyada delici makine ve yedek parça 
üretimi ve pazarlamasında sektör lideri konumundadır. Atlas 
Copco, Sandvik, Furukawa, Montabert ve Ingersoll Rand mar-
kalarının tüm delici ve yedek parçaları 10.000 m² alana kurulu 
tesisimizde üretilmektedir.

Delkom AŞ’nin başarısına yakından bakıldığında;
   • Üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve sağlamlığı bakımından 

uluslararası alanda en fazla tercih edilen güncel teknolojinin 
kullanıldığı,

   • Üretim tesisinin 10.000’in üzerinde ürün çeşitliliğinde, aylık 
1000 parça ürün üretebilme kapasitesiyle donatıldığı,

   •  ISO 9001:2008 ve CE Belgeleri ile ürün ve hizmet standartları-
nın en üst seviyede sağlandığı, 

   • 8000 m² alanda yedek parça stoku bulunan kapalı deposuyla 
müşteri taleplerine tüm rakiplerinden daha hızlı cevap veril-
diği; müşterisine iş, zaman ve gelir kaybı yaşatmadığı, 

   • Ürün teslimatlarını sigortalı, kısa süreli, sağlam paketleme ve 
anlaşmalı uluslararası nakliye imkânlarıyla düşük maliyetle 
gerçekleştirdiği,

   • Alanında uzman üretim ve pazarlama kadrosuyla oluşturduğu 
ekip ruhu ve sinerjisini ürün geliştirme, kullanıcı eğitimi, 
pazarlama ve sonrasını kapsayan müşteri destek hizmetlerine 
yansıtmayı başarabildiği, 

   • Ticaret ve iş geliştirme anlayışını kalıcılık, sürdürülebilirlik ve 
güvenilirlik üzerine kurduğu, tüm ticari ilişkilerinde çözüm 
odaklı müşteri memnuniyetini esas aldığı görülecektir.

Delkom AŞ’nin Uluslararası Başarısında Tesadüflere Yer Yoktur 
Tüm üretiminin %70’ini ihraç eden Delkom AŞ’nin yönetim anla-
yışında hata-başarı kayıtlarını tutan, sürekli yenilenme ve AR-GE 
yatırımlarıyla üretim ağını ve kalitesini koruyup güçlendiren bir 
kurumsal kültür bulunmaktadır. Delkom AŞ’nin üretim ve pazar-
lama stratejisinde “ileri teknoloji, ürün standardizasyonu, yüksek 
performans, güvenlik, satış öncesi ve sonrası çözüm odaklı hizmet 
ve düşük maliyet” ön plandadır. Delkom AŞ, ürünlerinde fiyat-per-
formans ilişkisi yönünden ulaştığı kapasite ve üretim tecrübesini 

kurumsallaştırmak için çalışanların saha uygulamaları ve hizmet 
içi eğitimlerle kendilerini geliştirmesine önem vermekte, bilgi ve 
donanımlarını uluslararası piyasanın ihtiyaçlarını da karşılayabilir 
hale getirmektedir. 

Delkom AŞ müşterilerine “sorumlu, deneyimli ve çözüm odaklı” hiz-
met vermeyi ilke edinmiştir. Müşteriler Delkom AŞ’de prosedürlerle 
değil, müşteri sorunlarını çözen kurumsal temsilcilerle muhatap 
olmaktadır.

Rakiplerimizden Her Zaman Bir Adım Daha Öndeyiz
Çünkü müşterilerimizin “hızlı ve güvenli tedarik” ihtiyacını biliyor 
ve tüm tesisimizi, üretim ve pazarlama ekibimizi bu ihtiyaca göre 
şekillendiriyoruz. Bu amaçla, yurt içinde ve yurt dışında müşterile-
rimizin doğrudan iletişime geçebileceği deneyimli temsilcilerimizi 
görevlendirdik. Delkom AŞ olarak, uygulamaları ve ihtiyaçları 
yerinde, o ülkenin ve yürütülen işin gereklerini bilerek tespit edi-
yor, daha hızlı çözüm üretiyor, tedarik zincirimizi daha dinamik ve 
güçlü tutabiliyoruz. 

Müşterilerimizin talep ve beklentileri ile saha uygulamalarından 
elde ettiğimiz veriler, Delkom AŞ için yeni ve güçlü projelerin 
kapısını açmaktadır. 2017 yılı itibariyle sayısı 10.000’e ulaşan farklı 
ürün yelpazemizin her biri “sizin bir ihtiyacınız için” projelendiril-
miş, üretilmiş ve stoklanmıştır. 

“Sizin için acil ihtiyaç olanın, bizim için ulaşılabilir ve üretilebilir 
olması” gerekmektedir. Bu nedenle, 8000 m²lik kapalı depomuzda 
tüm ürünlerimizin stoku her an hizmetinize sunulmaya hazır bir 
şekilde tutulmaktadır. 

Üretmek, Delkom AŞ İçin Vazgeçilmez Bir Tutkudur 
Bu tutku, sektörde elde edilen lider konumun yanı sıra istihdam, 
yatırım ve ihracat kapasitesiyle ülkemizin ekonomisine kattığı 
dinamizm vesilesiyle haklı bir gurura dönüşmektedir. 

Delkom AŞ olarak, delici makine ve yedek parça sektöründe kalıcı ve 
güvenilir üretimin adresi olmaya devam edeceğiz.

DELKOM AŞ BİR TÜRKİYE MARKASIDIR.

Delkom AŞ
www.delkom.com.tr

Uzay Çağı Cd. No:44, 06374 Ostim OSB Yenimahalle Ankara/TÜRKİYE 
Tel: +90 (312) 354 13 84 | Faks: +90 (312) 385 37 62 
E-posta: info@delkom.com.tr

Delkom Delici Makinaları İth. İhr. San.ve Tic. AŞ





38 38
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri DMT

www.dmt-group.com

Ayazmadere Cad. Pazar Sk. 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

DMT, endüstriyel sektörde sunduğu doğal kaynaklara yönelik pro-
fesyonel ve çok alanlı uzman mühendislik hizmetleri ile sektörün 
liderleri arasında yer almaktadır. DMT, Madencilik alanında uzun 
bir geçmişe sahip olup müşterilerine geniş bir uzmanlık hizmeti 
seçeneği sunmaktadır. DMT’nin çalışanları, dünyanın her köşe-
sinde, her türlü cevher ve malzeme konuları çerçevesinde, en basit 
madencilik konularından en yüksek seviyede mekanize madenle-
rin geliştirilmesinde ve işletilmesinde müşterilerimizin yanında 
yer almaktadır. Uzmanlarımız en zorlu koşullarda gerçekleşen 
işletmelerde tecrübe sahibidirler.

DMT Mining Consulting and Engineering bölümü; Almanya, 
Türkiye, İngiltere, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Kanada ve 
Endonezya’da yer alan yedi grup şirketinden oluşan bir ağa sahip-
tir. Bu özellik sayesinde DMT, dünya genelinde çabuk ve kolayca 
harekete geçebilmektedir.

DMT, madenciliğin her 
safhasında profesyonel 
mühendislik ve danışman-
lık hizmeti sunmaktadır. Bu 
hizmetler; keşiften, araş-
tırma ile kaynak ve rezerv 
ölçümü değerlendirmesi, 
ön-fizibilite ve fizibilite 
çalışmaları, detaylı planla-
ma-tasarlama çalışmaları, 
yapılım-inşaat yönetimi, 
işletme yardımı, eğitim 
ve kapanış ile son olarak 
sahanın rehabilitasyonuna 
kadar uzanmaktadır.

DMT aynı zamanda uzman 
teknik danışmanlık, 
tarafsız değerlendirmeler, 
IPO ve borsa sıralaması, 
şirket kaynaşmaları veya 
satın alımlar gibi konu-
larda kapsamlı destek 
vermektedir. Mali konu-
larda, yatırım dağılımı ve 
kreditörler için temin ve 

danışmanlık alanlarında derin ve uzun bir tecrübe mevcuttur. Bu 
hizmetler arasında teknik danışman raporu (Competent Person’s 
Report (CPR)), cevher uzman raporu (Mineral Expert Report 
(MER)), JORC ve NI 43-101 bazlı teknik raporlar, durum tespit, 
denetim, gözetleme, kalite temini, risk değerlendirmesi ve yöne-
timi yer almaktadır. DMT ek olarak mal varlığı tespiti, performans 
denetimi, optimizasyon çalışmaları, proje yönetimi, inşaat-yapı 
denetimi, satın alma ve ayrıca mal sahibinin veya kreditörün 
bağımsız mühendislik hizmetlerini sunmaktadır.

DMT’nin müşterileri arasında her alandan ve her ölçekten maden-
cilik ve keşif/geliştirme şirketleri, bankalar ve diğer kreditörler, 
özel sermaye yatırımcıları, kamu şirketleri, devletler, hukuk firma-
ları, sigorta şirketleri ve yardım organizasyonları yer almaktadır.

Madencilik sektöründeki köklü tecrübesi sayesinde DMT aynı 
zamanda yer altı gaz havalandırma sistemleri, yangın önleyici 
tedbirler, kaya mekaniği, konveyör taşıma sistemleri, su yönetimi, 
teçhizat/malzeme ve tel halat ve kuyu testi ile kok kömürü işleme 
teknolojisinde uzmanlık hizmetleri sunmaktadır.



DMT GmbH & Co. KG Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi

Ayazmadere Cad. Pazar Sk. Bareli Plaza No: 2-4 Kat: 4 Gayrettepe TR 34349 Beşiktaş, İstanbul

Tel +90 212 293 2980 Fax +90 212 293 3844 Mail turkey@dmt-group.com
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Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik San. Ve Tic. AŞ Ankara, 
Çankaya merkezli bir şirket olup, Konya ili, Ilgın ilçesinde açık 
kömür ocağı işletmeciliği yapmaktadır. Yerli kömür üretimine 
katkıda bulunarak aynı zamanda yerli ekonomiye de katkıda 
bulunmaktadır. Yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlayarak bölge 
halkına ekonomik imkan sunan şirket, yapmış olduğu yerel 
alımlar sayesinde bölge ekonomisinin canlı kalmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Ocak alanında sanayi tipi kullanım için 
linyit kömürü üretimi ve ayrıca kömür zenginleştirme işlemleri 
yapılmaktadır. Kömür kurutma tesislerinde tüvenan düşük kalorili 
kömür ısıl işlemlerden geçerek kalorisi yükseltilmektedir. Kırma 
ve eleme tesislerinde ocak sahasından dekapajla getirilen kömür 
kırılıp, müşteri isteğine göre istenilen boyutlara getirilmektedir. 

Yıllık 500.000 ton kömür üretim kapasitesine sahip tesislerde 
ayrıca, Türkiye’de ilk ve tek olan parça kurutma ünitesi ve iki 
adet rotary kurutma ünitesi bulunmaktadır. Ocak sahasından 
getirilen kömürler, ister zenginleştirme yapılarak, ister orijinal 
bazda, tamamen müşteri isteklerine göre stoklandıktan sonra, 
gerekli numunelerin alınması vasıtasıyla analizleri yapılıp, yine 
ocak sahasında tartıldıktan sonra sevkiyatı gerçekleştirilmektedir. 
Sevkiyat kamyonlarla veya vagonlarla yapılabilmektedir. Şantiye 
sahası içerisinde yönetim binası, yemekhane, yatakhane, atölye 

gibi yerleşik yapılar barındırması, ocağın 24 saat boyunca üretim 
yapabilmesine olanak tanımaktadır. Gece ve gündüz vardiya deği-
şimleri sayesinde üretimde herhangi bir kesinti olmamaktadır. 
Şantiye sahası içerisinde, ocak üretim alanları ve tesis alanlarında 
doğabilecek herhangi bir tehlike durumuna karşı tüm iş güvenliği 
tedbirleri alınmış olup, iş güvenliği ekipmanları eksiksiz olarak 
çalışanların emrine sunulmuştur. Bütün bu iş güvenliği ekipman 
ve önlemlerine rağmen yine de bir kaza yaşanması durumuna 
karşın, acil ilk yardım yapılabilmesi için bir adet ambulans tam 
ekipmanlı ve acil tıp teknisyeni ile birlikte 24 saat boyunca 
şantiyede nöbet beklemektedir. Sanayi üretiminde kullanılmak 
üzere kömür üretimi yapan ve satışını gerçekleştiren Düzgün İş 
Makinaları İnşaat Madencilik San. Ve Tic. AŞ‘nin, zenginleştirme 
yapılıp yapılmamasına göre değişen kalori ve müşterinin istemiş 
olduğu boyutlarda olmak üzere kömür satışı gerçekleştirmiş 
olduğu şirket referanslarından bazıları şunlardır; Konya Şeker San. 
Ve Tic. AŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Ilgın Şeker Fabrikası), 
Cihankur İnşaat San. AŞ, Eti Soda Üretim AŞ, Erol Ceran Nakliyat 
AŞ, Park Termik Elektrik San. Ve Tic. AŞ, Süper Linyit Madencilik 
Tic. Ltd. Şti., Aves Enerji San. Ve Tic. AŞ, Arıkbey Tekstil Enerji ve 
Sınai Yatırım AŞ.

Düzgün
www.duzgunmaden.com

Turan Güneş Bulvarı Alan Apartmanı No:71 Da:25 06550 Çankaya Ankara Türkiye
Tel: +90 (312) 490 70 19 | Faks: +90 (312) 490 70 20
E-posta: info@duzgunmakina.com.tr 

Düzgün İş Makinaları İnş. Maden. San. ve Tic. AŞ



Turan Güneş Bulvarı 71/25 Çankaya ANKARA
T: 0312 490 70 19    F: 0312 490 70 20

info@duzgunmaden.com
www.duzgunmaden.com

Sizlerle,
Sizler İçin
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www.engeotek.com

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

Geride bıraktığımız 30 yılda, 27.000.000 m² yi aşkın izolasyon tecrü-
besi ve 13.000.000 m² yi aşkın atık-çözelti depolama ve baraj sahası 
uygulamalarında uzman kadromuz ile verdiğimiz her hizmeti doğru, 
zamanında ve müşteri beklentilerinin ötesinde bir performans ile 
yürütmekteyiz. 

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, katı atık depolama sahaları, maden atıkları 
depolama sahaları, çözelti madenciliği depolama sahaları, tüneller, 
havuzlar, arıtma tesisleri, sulama kanalları, tank altı uygulamaları, 
balık yetiştiriciliği havuzları, yapay gölet uygulamaları, dolgu ve 
zemin iyileştirme, istinat yapıları, kanal ve kanalizasyon uygulama-
ları, erozyon kontrolü, hdpe ve pvc boru montaj ve uygulamaları

Ürünlerimiz
HDPE/LLDPE Geomembran, Leak Location/High Temperature 
Geomembran, Geosentetik Kil Membran(GCL), Örgüsüz 
Geotekstil(PES, PP), Örgülü Geotekstil, Drenaj Neti ve 
Geokompozitleri, Erozyon ve Boşaltım Matları, Beton Koruma 
Gömlekleri, Geogrid ve Zemin Güçlendirme Malzemeleri, Geocell, 
Gabion, HDPE ve PVC Drenaj Boruları

Siyavuşpaşa Mh.Sultan Selim Cd No:1 34182 Bahçelievler / Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 441 17 44 | Faks: +90 (212) 441 17 45
E-posta: info@engeotek.com

Engeotek Geosentetik Çözüm ve Çevre Teknolojileri
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www.erdsondaj.com.tr

OSTİM OSB Mah. 1140 Sok. No:27 Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 (312) 385 00 86
E-posta: iletisim@erdsondaj.com.tr

ERD Sondaj Makineleri İmalat San. ve Tic. Ltd.

ERD Sondaj Müşterilerinden Aldığı Güç ile Yolunda Emin 
Adımlarla İlerliyor
ERD Sondaj Makineleri İmalat 
San. ve Tic. Ltd. Şti. hidrolik 
sondaj makineleri ve yedek 
parçaları üretimi konusunda 1998 yılından beri sektör 
içerisinde olup çekirdekten yetişmiş uzman bir ekip 
tarafından yönetilmektedir.

Türkiye’de uluslararası gerekli ISO ve EN standartlarına 
uygun, CE belgeli ve tamamen yerli sermaye ile yer 
altı galerilerinde ve yer üstü açık ocaklarında kulla-
nılmak amacıyla farklı tip ve kapasitelerde hidrolik 
sondaj makineleri şirketimiz tarafından seri olarak 
üretilmektedir.
Son kullanıcılara standart seri üretimimiz dışında amaçlarına ve saha 
şartlarına uygun olarak değişik şaseler (paletli, kızaklı, lastik tekerlekli, 
ray üzerinde veya kamyon üzeri monte) üzerinde özel tasarım makine-
ler imal etmekteyiz.

Makine üretiminde benimsemiş olduğumuz satış sonrası yerinde 
eğitim ve teknik servis hizmetimiz ile de öne çıkmaktayız. Firmamız 
üretimini gerçekleştirdiği makinelerde veya muadil sondaj maki-
nelerinin teknik servis hizmeti ile bugün Türkiye’deki kuvvetli 
referanslarının yanında, yurt dışı pazarında Rusya, Kazakistan, 
Azerbaycan, Arnavutluk, Makedonya, İran, Sudan ve Hindistan’da da 
yerinde servis imkânını düzenli olarak sağlamaktadır.

ERD Sondaj olarak, ürün portföyünü sürekli güncel tutarak hızlı, kali-
teli ve sürdürülebilir devamlılık sağlamaktayız. Sondaj ekipmanları 
ve yedek parçaları konusunda müşterilerimizin yanında yer alırken 

çalışma şartlarına göre değişim gösteren ekipman tercihlerini doğru 
ürün seçimi, zamanında tedarik ve düşük maliyet anlayışı ile müşte-
rilerimize sunmaktayız.

ERD Sondaj gerçekleştirdiği çalışmalar ile sondaj makineleri ve 
ekipmanları sektöründe hizmet verdiği müşterilerinden aldığı güç ile 
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.



EN ZOR KOŞULLARDA
SÜREKLİ YANINIZDA

www.erdsondaj.com.tr

reklam.indd   1 29.3.2017   09:51:26
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Türkiye’nin önde gelen madencilik kuruluşları arasında yer alan 
Esan, “doğal kaynakları; insana, çevreye, geleceğe duyarlı şekilde 
arama, üretme ve değerini artırarak dünyaya sunma” misyonu doğ-
rultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 40 yıla yaklaşan 
gelişim ve değişim hikâyesi bugün Esan’ı Türkiye’nin lider endüstriyel 
mineral ve metalik maden üreticilerinden biri yapmıştır. Sektöründe 
birçok ilki gerçekleştiren Esan son olarak metalürji alanına da giriş 
yaparak Eskişehir Çifteler’de Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek birincil 
magnezyum metal üretim tesisini kurmuştur.

1978 yılında seramik sektörüne kaliteli hammadde üretmek ama-
cıyla kurulan Esan, bugün kendi ürettiği endüstriyel hammadde, 
metalik madenler ve magnezyum metalinin satış faaliyetlerine ek 
olarak, çeşitli sektörlere ticari ürünlerin pazarlama ve satışını da 
gerçekleştirmektedir. Bugün 150’den fazla ürünüyle, başta seramik 
sanayisi olmak üzere, kaynak elektrod, cam, refrakter, emaye, abra-
siv, boya, plastik ve kompoze taş sektörlerine hizmet sunmaktadır. 

Geniş ürün yelpazesiyle günlük hayattaki birçok ürünün üretilme-
sine katkısı olan Esan, yüksek satış hacmi ile Türkiye’nin en büyük 

162. sanayi kuruluşudur (İSO 500). Bugün için Esan’a ait ocaklardan 
37 tanesi faaliyette olup bu ocaklardan çıkarılan madenler; Bozüyük, 
Çanakkale, Çine, Milas, Çifteler ve Balya’da bulunan tesislerde 
işlenmektedir.

Hâlihazırda 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan Esan’ın, 5 farklı ülkede 
temsilcilikleri bulunmaktadır. İtalya, Ukrayna ve Çin’deki ofisleriyle 
müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışan Esan’ın 
yurt dışındaki gelişimi, Kosova ve Portekiz’deki arama faaliyetleri ile 
sürmektedir.

Sürdürülebilir madencilik anlayışı ile gerek çalışan gerekse top-
lum sağlığına azami önem gösteren Esan, faaliyette bulunduğu 
bölgelerde çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Yerel toplumların sürdürülebilir şekilde kalkınması 
amacıyla, yerel istihdam ve satın alma politikaları, bölgedeki iş 
gücüne eğitimler yoluyla nitelikli eleman özelliği kazandırılması, 
toplumsal fayda sağlayacak sponsorluk ve bağışlar gibi kısa ve uzun 
vadeli projeler yürütmektedir. Esan’ın sürdürülebilirlik yolundaki 
bir diğer politikası ise faaliyetlerinin çevre ve komşular üzerindeki 
etkilerini minimize etmektir. Bu amaçla kapsamlı çevre ve iş sağlığı 
ve güvenliği yönetimi çalışmaları, enerji ve su kaynaklarının verimli 
kullanımı için akıllı çözümler, toz kontrol sistemleri gibi proaktif 
yaklaşımlar, planlı terk ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için, karbon salınımının azaltılması amacıyla, 
yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması yolunda çalışma-
lar yapan Esan, Güllük stok sahasının enerji ihtiyacını karşılamak 
üzere bölgedeki en yüksek kurulu güce sahip çatı üzeri lisanssız 
güneş enerjisi santralini, Eskişehir Çifteler’deki tesiste ise Türkiye’nin 
öz tüketim amaçlı en büyük güneş enerjisi santralini kurmuştur. 

Esan
www.esan.com.tr

İstanbul Deri Org. Sanayi Bölgesi Kazlı Çeşme Cad. No:35 G-5 Özel Parsel Orhanlı 
34956 Tuzla-İstanbul | Tel: +90 (216) 581 64 00 | Faks: +90 (216) 581 64 99
E-posta: esan@eczacibasi.com.tr

Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Ham. San. ve Tic. AŞ
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Esit Elektronik, kurulduğu 1980 yılından beri tartı ve otomasyon 
sektörünün lider kurumlarındandır. Hâlihazırda birçok sektörde 
kullanılan ürünlerin tasarımını ve üretimini yapmaktadır. Bu ürünler 
aşağıdaki gibidir:

   • Taşıt Kantarları
   • Endüstriyel Basküller
   • Otomatik ve Dinamik Tartı Aletleri
   • Yük Hücreleri
   • Ağırlık İndikatörleri
   • Ağırlık ve Kuvvet Ölçümüne Yönelik Çeşitli Test ve Üretim Cihazları
   • Diğer Aksesuar, Kütle ve Yazılımlar

Merkezi ve ilk fabrikası İstanbul Çekmeköy’de olan Esit Elektronik, 
2010 yılında Sakarya Hendek’te, Avrupa’nın en büyük taşıt kan-
tarı fabrikasını faaliyete geçirmiştir. Esit Elektronik, Türkiye’deki 
iki fabrikasında ürettiği ürünlerin yanı sıra, imalat sanayisinin 
farklı ihtiyaçlarına yönelik mühendislik ve yazılım çözümleri de 
geliştirmektedir.

Yurt içinde İstanbul’daki merkezi dışında Ankara, İzmir ve Adana 
Bölge Müdürlükleri ile satış ve servis faaliyeti veren firma; Rusya ve 

Bulgaristan’daki kendi şirket-
lerinin yanı sıra yirmiye yakın 
ülkede bulunan distribütör-
leri ve bayi ağı ile yurt dışında 
da temsil edilmektedir. 

Ülkemizde tartı sektörünün 
en büyük firması olan Esit 
Elektronik, dünyanın da saygın 
firmalarından birisi konumun-
dadır. Ülkemizdeki en büyük 
1000 sanayi şirketinin 800’ü, 
Esit’i tercih etmektedir.

ISO kalite güvence sistemi 
altında üretim yapmakta olan 
Esit Elektronik, tasarladığı ve 
ürettiği ürünleri Avrupa birliği 
ülkeleri dahil 60 ülkeye ihraç 
etmektedir.

ESİT
www.esit.com.tr

Nişantepe Mahallesi Gelin Çiçeği Sokak No:36 Çekmeköy 34794 İstanbul TR
Tel: +90 (216) 585 18 18 | Faks: +90 (216) 585 18 19
E-posta: esit@esit.com.tr

ESİT Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti.
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www.etibakir.com.tr

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 

içerikli 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 

içerikli 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. 

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)

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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www.flsmidth.com

FLSmidth, kurulduğu 1882 senesinden beri, 135 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  herşeyi sağlamaktadır.
Bugün, 50’den fazla ülkede bulunan ofislerimiz ve yaklaşık 13.000 
kişiden 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 ile 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 çözümler sunabileceğimiz anla-
mına gelmektedir.

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 266 Tepe Prime İş Merezi B Blok 
No: 17 06510 Çankaya-Ankara
Tel: +90 (312) 287 85 46

FLSmidth Ltd. Şti.

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

      Modernizasyon Servisleri



Integrating testing, design, engineering, fabrication, and 
services to ensure customised total packages

Solutions

Mineral  
Processing



54 54
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri

2006 yılından bu yana, tecrübeli kadrosu ile fir-
mamız FORAMEC; madencilik, ağır altyapı, inşaat 
ve enerji projelerine makine ile ekipman tedariki 
yapmaktadır.

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

FORAMEC olarak hedefimiz, müşterilerimizin ihti-
yaç ve sorunlarını anında ve yerinde tespit ederek 
kaliteli ürünler sunmak, satış öncesi ve sonrası en 
iyi hizmeti vererek bu ihtiyaç ve sorunlara en kısa 
sürede ekonomik çözümler üretmektir.

Sağladığımız başlıca markalar ve ürünler:
NORMET: Yer altı madenleri ve tüneller için tasarlanmış iş makine-
leri üretmektedir. Ürünleri arasında püskürtme beton makineleri, 
maden ve tünel mikserleri, kamyonlar, personel taşıyıcılar, platform-
lar, servis ve hizmet araçları bulunmaktadır.
SCHOPF: Yer altı madenlerine uygun 3,5 ton ila 18 ton arasında 
yükleme kapasitesine sahip yükleyiciler üretmektedir. 
T-MACHINERY: Yer altı kömür madenlerinde değişken damar kalın-
lıkları için; tamburlu kesiciler, kalkan (shield), arın konveyörü, kırıcı, 
monoray, kablo koruyucu, mobil güç istasyonu, frekans dönüştürücü 
ve trafo gibi sistemler üretmektedir.
MINEARC: Yer altı madenleri ve tüneller için ürettiği; mobil, sabit 
sığınma istasyonları ve maske değişim istasyonları ile küresel pazar 
lideridir. 

DSI UNDERGROUND:  Maden ve tünel tahkimat sistemleri ile zemin 
iyileştirme sistemleri alanında öncü, küresel bir firmadır. Kapsamlı 
ürün ağı ile müşterilerine yer altında yüksek seviyede güvenlik 
sağlamaktadır. 
NOKIAN: Dünyaca ünlü otomobil lastikleri üreten firma, iş makinesi 
lastikleri ile de kalite anlayışını inşaat alanlarına ve madenlere 
taşımıştır. 
NORDIC LIGHTS: İş makinesi aydınlatmaları üreten bir firmadır. 
Atlas Copco, Sandvik, Normet, Schopf, Hidromek, Çukurova 
Makine, CAT gibi birçok marka Nordic Lights ürünlerini kullanmak-
tadır. Halojen, LED ve Xenon olmak üzere geniş ürün yelpazesine 
sahiptir.
BE-GE: İş makinesi koltukları konusunda lider bir markadır. Dünya 
çapındaki referansları arasında Volvo, Normet, Atlas Copco, Sandvik, 
Liebherr gibi dev firmalar bulunmaktadır.
SCHÖMA: Maden ve tünel lokomotifleri üreticisi pazar lideridir. 
Elektrikli ve dizel olmak üzere iki tipte üretim yapmaktadır. Kimyasal 
tesisler, çimento ve çelik fabrikaları ile özel taşımacılık alanlarında 
kullanılmaktadır.
MSD: TBM’ler için katar sistemleri (pasa vagon, personel taşıyıcı, 
segment taşıyıcı ve enjeksiyon vagonu), giriş ağzı contası ve seg-
ment kaldırma aparatları üretmektedir.
HAENY: Tünel ve maden yapıları için beton ve enjeksiyon sistemleri 
üreten İsviçreli sektör lideri firmadır. 
SOLINTS: Yer altı suyu ölçüm cihazları üreten Kanadalı firma ala-
nında lider konumdadır. 
ZITRON: Aksiyel maden ve tünel havalandırma fanları ve fan tüpleri 
temin etmektedir. 

FORAMEC
www.foramec.com

İvedik OSB 1446. Cadde No:9  06378 Ankara Türkiye
Tel: +90 (312) 395 30 90 | Faks: +90 (312) 395 30 94
E-posta: info@foramec.com

FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi



FORAMEC Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi
İvedik OSB 1446. Cadde No:9 06378 Ankara Türkiye
Tel: + 90 312 395 30 90 – 91 Faks: + 90 312 395 30 94

info@foramec.com www.foramec.com

GÜVENİLİR ÇÖZÜMLERİMİZ İLE 
MADENCİLİK ve TÜNELCİLİK SEKTÖRLERİNİN HİZMETİNDEYİZ
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G&M Mühendislik Sondaj Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, 
Temmuz 1994’de jeoloji mühendisleri Gürbüz Yücel ve Murat Dündar 
tarafından kurulmuştur. Faaliyetlerine yer altı suyu arama ve derin 
su kuyuları açımı ile başlamıştır. 1995 yılı sonunda temel sondajları 
ve zemin etütlerini, 2006 yılında ise jeotermal ve maden sondajlarını 
çalışma alanlarına eklemiştir.

G&M, 2006 yılında MTA Erkmen jeotermal sondajı (1003 metre) 
ile rotary sondajda, kapasitesini 1200 metre derinliğe çıkarmıştır. 
İlk kez 2008 yılında maden sondajı çalışmalarında kullanılan Boart 
Longyear LF 90D hidrolik sondaj makinesi sayısını 2012 yılında 4’e 
çıkartarak maden sondajında kapasitesini 1400 metreye kadar 
arttırmıştır.

G&M, günümüze kadar İller Bankası, DSİ, Köy Hizmetleri, MTA, Özel 
İdareler, Belediyeler gibi birçok kamu kurumuna ve özel sektörde 
birçok yatırımcıya yüklenici ve alt yüklenici olarak hizmet vermiştir. 

Firmamızın yapı taşları, profesyonel çalışma ahlakı ve güvenilirliktir. 
Takım ruhuyla çalışarak, bu iki temel üzerine yirmi yılı aşkın süredir 
tüm işlerini başarıyla tamamlamış bir şirket inşa ettik. Başarılı bir 
sondajın bilgi, tecrübe ve güçlü ekipmandan geçtiğine inanıyoruz. 
Bu yüzden G&M bünyesinde, sondaj ve mühendislik hizmetleri 
konusunda geniş bilgi birikimine sahip, deneyimli mühendisler ve 
teknik elemanlar barındırıyoruz.

G&M olarak her proje-
nin birbirinden farklı 
olduğunu biliyoruz. Bu 
yüzden problemlere 
yalnızca bilgisayar des-
tekli gelişmiş analizlerle 
değil, aynı zamanda 
yılların birikimine sahip 
deneyimli çalışanla-
rımızın görüşleriyle 
yaklaşıyoruz. Bu sayede 
parçası olduğumuz tüm 
projeleri referans olarak 
gösterebilen, kaliteli 
işi, zamanında teslim 
eden bir firma olmaktan 
gurur duyuyoruz. 

G&M Mühendislik
www.gmmuhendislik.com.tr

Kabil Caddesi 1335.Sok No: 30/2-3 Öveçler-Çankaya / Ankara / TÜRKİYE 
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.
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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 standartlarını ve uluslararası standartları karşılamak 
üzere yerel çalışanları eğitmek

   • JORC Standartlarını karşılayacak kapasitede RC ve DD ekipman-
ları iletmek

Kuruluş
   • Şirketimiz, Mt Magnet Drilling Australia tarafından 2013 yılında 

kuruldu.
   • Nisan 2013’te, RC 200 Avustralya’dan ve Hanjin D&B Carrier 

Güney Kore’den ithal edildi.
   • RC 200 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.
   • GMS2ST 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.
   • GMS2ST 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
“...yapılan örneklemelerin sektör standartlarına uygun olmasını ve 
örnek alınırken atık seviyesini minimum seviyede tutarak, örneği 
mümkün olan en iyi durumda tutmayı amaçlamaktadır.”
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 
profesyonelce, uygun maliyetli ve güvenli bir biçimde tamamlamıştır. 
Veri güvenilirliği ve güvenliğinden ödün vermeden yüksek verimlilik 
elde etmeyi başarmıştır.”
Aditya Birla Minerals, Avustralya 2011

Global Magnet Sondaj
www.globalmagnetsondaj.com

Aziziye Mah.Cinnah Cad.KırkpınarSok. No:10/10 06690 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (542) 660 99 55 
E-posta: emre@globalmagnetsondaj.com

Global Magnet Sondaj San.ve Tic. AŞ

 Global Magnet 
Sondaj
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www.golder.com

Golder Associates; doğal kaynaklar ve mühendislik projelerine yöne-
lik çevre hizmetleri, jeoteknik hizmetler ve yer bilimleri 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 165 ofisi ve bu ofislerde 
görev yapan 6500’ün üzerinde çalışanının katkıları ile müşterilerine 
50 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Büyüme trendimiz ve hizmet 
çeşitliliğimiz, sürekli değişim halinde olan bu küresel ortamda faaliyet 
gösteren müşterilerimizin talepleri ile tam bir uyum sergilemektedir. 

Golder Associates Türkiye, 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur ve 
özellikle madencilik, petrol-doğal gaz, imalat ve ulaştırma sektör-
lerinde Türkiye ve çevre ülkelerde 10 yılı aşkın bir süredir hizmet 
vermektedir. Ana uzmanlık alanları arasında; çevresel ve sosyal etki 
değerlendirme çalışmaları, çevresel veri toplama çalışmaları, hidro-
lojik ve hidrojeolojik çalışmalar, su temini çalışmaları, yer altı suyu 
modellemesi, maden jeolojisi, uluslararası standartlara uygun (JORC 
/ NI 43-101) kaynak ve rezerv tahmini, asit kaya drenajı çalışmaları, 
jeoteknik değerlendirmeler, yığın liçi ve atık depolama tesis tasa-
rımları, maden planlaması ve fizibilite çalışmaları yer almaktadır. 
Golder Türkiye, dinamik ve deneyimli kadrosuyla sektörün önde 
gelen firmaları için Türkiye’de, Afrika’da, Orta Doğu’da, Orta Asya’da 
ve Balkanlar’da çok sayıda projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. 

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 en ekonomik 
ve inovatif çözümleri sunmakta ve projelerde özellikle Türkiye’yi ve 
Türk madencilik sektörünü tanıyan ve dünya çapında deneyimi olan 
uzmanlar ile çalışmaktadır.

Yığın liçi ve atık depolama tesisi tasarımı çalışmaları kapsamında 
Golder Associates, Türkiye’de birçok büyük ölçekli projenin fizibilite 

ve detay tasarımlarını gerçekleştirmiştir. Hidrolojik ve hidrojeolojik 
çalışmalar kapsamında su temini, yüzey suyu yönetimi, su kalitesi 
örneklemeleri ve değerlendirmeleri, sahaların yer altı suyu özellik-
lerinin belirlenmesi için gözlem kuyularının açılması ve çeşitli akifer 
testlerinin yapılması gibi birçok farklı çalışma yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar neticesinde elde edilen veriler kullanılarak sahaların üç 
boyutlu yer altı suyu modelleri hazırlanarak tesislerden kaynakla-
nabilecek potansiyel etkiler ve bu etkilerin önüne geçilebilmesi için 
gerekli önlemler belirlenebilmektedir. Bu hizmetlere ek olarak dün-
yada ve ülkemizde önemi her geçen gün artarak anlaşılan asit kaya 
drenajı çalışmaları ve çevresel etkileri önleyici işletme önlemlerinin 
belirlenmesi çalışmaları sunulmaktadır. Çevresel etki değerlendirme 
çalışmalarına ilave olarak ocaklara gelecek su miktarları, susuzlaş-
tırma ve şev tasarımları gerçekleştirilmektedir. JORC ve NI 43-101 
standartlarında kaynak, rezerv tahmini ve fizibilite çalışmaları kap-
samında Golder Associates bünyesinde bulunan farklı cevher tipleri 
üzerine uzmanlaşmış ve uluslararası standartlara uygun teknik 
raporlar için imza yetkileri olan uzmanlar ile çalışılmakta ve projeler 
uluslararası proje finansmanına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 
Kıymetli metal madenciliğine ilave olarak kömür madenciliğinde de  
jeoloji, kaya mekaniği, açık ocak ve yer altı işletme tasarımları ve 
fizibilite 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 gerekliliğinin her 
geçen gün daha da büyük önem kazandığının bilincinde hareket 
etmektedir. “Dünyanın gelişimi için mühendislik hizmetleri sunmak 
ve Dünyanın 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.

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

Golder Associates Ltd. Şti.

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 mülkiyeti çalışanlarına ait olan yapısı, eşsiz kültürü ve çalışma 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 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

G O L D E R  A S S O C I A T E S  |  TÜRK İ YE



62
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri

GREEN Chemicals; yüksek üretim ve depolama kapasitesine sahip fabrikasında, uzman AR-GE ve üretim ekibiyle, su 
ve atık su şartlandırma, petrol ve gaz, jeotermal, maden, metal yüzey işlem ve yapıştırıcı sektörlerine hizmet sunmaktadır.

GREEN Chemicals

TAYSAD OSB 2. Cadde No:7 41420 Çayırova, Kocaeli, TÜRKİYE
Tel:  +90 (262) 781 80 00 | Faks:  +90 (262) 781 80 70
E-posta: green@green-chemicals.com

GREEN Chemicals AŞ

www.green-chemicals.com

GREEN Chemicals AŞ, 1995 yılında, tamamen yerli sermaye ile kurul-
muş kimyasal ürünler üreten global bir firmadır. GREEN Chemicals;

   • Maden Teknolojileri (MINE-Treat®)
   • Su Şartlandırma (WET-Treat®)
   • Atık Su Şartlandırma (WASTE-Treat®)
   • Metal Yüzey İşlem (MET-Treat®)
   • Petrol & Gaz Teknolojileri (OIL-Treat®)
   • Yapıştırıcılar (GREEN ADH-Tech®)
   • Jeotermal Teknolojileri (GEO-Treat®)
   • Ekipman ve Mühendislik

alanlarında hizmet vermektedir. Merkez ofisi ve üretim tesisleri 
Kocaeli’nde bulunan GREEN Chemicals, 12.000 m2 alan üzerine 
kurulmuş fabrikasında yılda 50.000 ton üretim ve 7.000 palet depo-
lama kapasitesine sahiptir.

Kendi uzman kadrosunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası orga-
nizasyonunda yer alan toplam 500 kişilik tecrübeli kadrosu ile 
sanayiye en iyi hizmeti en ekonomik şekilde vermeyi ilke edinmiştir. 
Mevcutta 35 ülkeye ihracat yapmaktadır.

GREEN Chemicals, doktora düzeyinde eğitimli yerli ve yabancı 
mühendis kadrosunun yanı sıra, üniversitelerin de teknik desteği ile 
güçlü bir AR-GE birimine sahiptir. GREEN Chemicals, yıllık cirosunun 
%6’sını AR-GE yatırımlarına ayırmaktadır.

Tüm ürünlerimiz ISO 9001 & 14001 & 16949 sertifikalarına sahip 
fabrikamızda üretilmektedir.

GREEN Chemicals, 2015 ve 2016 yıllarında Kocaeli bölgesinin en 
başarılı kimya firması seçilmiştir.



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@madencilik-turkiye.com

www.madencilik-turkiye.com/mtetkinlik
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Geçmişin Birikimi, Geleceğin Vizyonu
GÜRSAN, 1979 yılından bu yana gerek asfalt ve beton agregası, gerekse 
çeşitli madenlerin işlenmesi için kırma, yıkama ve eleme gibi mineral 
işleme teknolojisi üzerine faaliyettedir. Şirketimiz, müşterilerine daha 
iyi hizmet vermenin ancak modern mühendislik ve nitelikli iş gücü 
ile birleştirmekle mümkün olacağının farkındadır. Kullanım kolaylığı 
ve iş güvenliği gözetilerek tasarlanan kaliteli ve yenilikçi ürünlerimiz, 
toptan sorumluluk anlayışımızla tüm müşterilerimize, planlama saf-
hasından şantiye teslimine kadar GÜRSAN tecrübesiyle sunulmaktadır. 
Sürekli gelişim sağlayan araştırmacı yaklaşımı ve sektörel tecrübesi, 
ekonomik fiyatlarla sunduğu kaliteli ürünleri, geleceği hedeflemiş 
teknolojisiyle GÜRSAN, kendini müşteri memnuniyetine adamıştır. 
Yıllardan beri süregelen üretim anlayışını ve üstün teknolojisini her 
geçen gün artırmakta olup kalite ve iş güvenliği konularında gerekli 
tüm belge ve sertifikalara sahiptir.

En kaliteli hizmet ve ürün anlayışından yola çıkarak, doğru zaman ve 
yerde müşterilerimizin ihtiyacı olan uygun ürünleri onların hizme-
tine sunmak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve pazarın 
liderleri arasında yerimizi almak şirket vizyonumuzu oluşturur.

Herkese Aynı Kalite,  Kişiye Özel Proje
GÜRSAN olarak kurulduğumuz günden beri, en iyisi için üretip tasar-
lıyoruz. Biz her gün müşterilerimizden tecrübe edinip öğreniyoruz. 
Bunu bir zorunluluk olarak değil, severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu 
sayede her gün sağlam temeller üstünde, ileriye bir adım daha atıyoruz. 
Müşterilerimizi dinleyip bilgi birikimimizle onları yönlendiriyor, en 
iyisi için çaba harcıyoruz. Solidworks üzerinde, projelerimizi 3D olarak 
tasarlayıp kusursuz bir süreci garanti ederek başkaları tarafından yapıla-
mayanı yapıyoruz. Yapma becerimiz ve cesaretimizle, ilkleri her zaman 

biz başarıyoruz. “Yapılamaz” 
sözünü kabul etmiyoruz. 
Türkiye’nin yerli sermaye 
ile üretilen ilk ‘’konik kırıcı’’ 
üreticisi olmamız bu felsefenin 
eseridir. Bu nedenle, sonuna 
kadar çalışıp başarıyoruz. 
Kazanırken kazandırıyor, 
GÜRSAN kalitesini ve farkını 
hissettiriyoruz. Hedefimizi bu 
kriterlere uygun olarak belirli-
yor, başarı için çalışıyoruz. 

Tüm dünyada, sektör liderleri arasında yer almak için; kalite, tasa-
rım, teknik ve idari olarak farklılaşarak GÜRSAN markasına olan 
güveni yaymak hedefiyle çalışıp bugünlere ulaştık. GÜRSAN markası 
olarak yolumuzdan sapmadan ilerleyip daima en önde olmak, en 
büyük hedefimiz.

GÜRSAN tasarımlarında yer alan tüm makina seçimleri aşağıdaki 
gibidir:

   • Kırıcılar:
 » Çeneli Kırıcılar
 » Darbeli Kırıcılar
 » Konik Kırıcılar
 » Dik Milli Kırıcılar
 » Silindir Kırıcılar
 » Çift Yönlü Darbeli Kırıcılar
 » Çekiçli Kırıcılar

Gürsan Makina
www.gur-san.com.tr

Ahi Evran Mah. Küçük San. Sit. 225. Cad. No:101 06930 Sincan-ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: +90 (312) 269 20 23 | Faks: +90 (312) 269 32 38
E-posta: info@gur-san.com.tr

GÜRSAN İnşaat Makinaları Sanayi Ltd. Şti.

   • Titreşimli Elekler
   • Besleyiciler
   • Konveyör Bantlar
   • Yıkayıcılar
   • Primer Tesisler
   • Komple Anahtar Teslim 

Tesisler
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Madencilik Sektöründe Yeni Yatırımcı Harput Madencilik
Harput Holding, ticaret hayatına 1950’li yıllarda tekstil sektöründe 
başlamış ve 80’li yıllarda Bursa’ya yerleşerek sanayileşme sürecine 
girmiştir. Türk tekstil sektörünün üretim ve ihracatında önemli bir rol 
üstlenen Harput Holding tekstilde edindiği ticaret ve üretim tecrü-
besini madencilik, kimya, gıda, sigorta, inşaat, enerji sektörlerinde 
de kullanmayı amaçlamaktadır.

Harput Holding, ekip ruhuyla çalışmayı kendine prensip edinmiş, 
dürüstlükten taviz vermeden, adil ve paylaşımcı yönetim tarzıyla 
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendisine görev kabul etmiş-
tir. Harput Holding bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda madencilik 
sektörüne de girmiş, Harput Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ adıyla 
projelerini uluslararası standartlara uygun şekilde devam ettirme 
yolunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket, ülkemizin doğal kaynaklarını en verimli şekilde değerlendi-
rerek ekonomiye kazandırmayı, sahip olduğu bilgi ve tecrübeden 
güç alarak, en gelişmiş teknolojilerle Türk madenciliğini ülke sınırları 
içerisinde ve dışarısında sürekli büyütmeyi amaçlamaktadır.

Harput Holding yurt içinde ve yurt dışında madencilik alanlarında 
yatırım yapma kararı neticesinde 2012 yılı içerisinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden hem ihale 
yolu ile hem de şahıstan devir yolu ile aldığı ruhsatlarla, Harput 
Madencilik adıyla 2013 yılında başladığı madencilik faaliyetlerine, 
Artvin ve Ordu illerinde odaklanmış durumdadır.

İki yer üstü, bir yer altı sondaj makinesi ile devam eden arama faali-
yetlerinin yanı sıra; desandre ve galeri çalışmalarına da devam eden 
şirket, yeterli miktarda rezerv tespiti sonrası cevher zenginleştirme 

tesisi kurmayı hedeflemektedir. Şirketin projeleri hakkında bazı 
bilgiler şu şekildedir:

Artvin Dereiçi Projesi
Proje Artvin il sınırları içerisinde yer almakta olup Artvin’e 66 km 
mesafededir. 1.680 hektarlık tek bir ruhsat sahasının jeolojisi vol-
kano-sedimanter istiflerden oluşmaktadır. Prospeksiyon sahasında 
masif sülfit & porfiri tipi Cu-Pb-Zn ve Au-Ag mineralizasyonları 
yaygın şekilde görülmektedir.

Ruhsat sahasında toplam 27.142 metre (121 sondaj lokasyon) 
karotlu sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması olarak da 
Pole-Dipole yöntemi ile 58 hatta toplam 120.900 m IP/ RES ve 43 
hat üzerinde de toplam 88.670 metre manyetik ölçümü alınmıştır.
Ruhsat sahasında halen kaynak artırma için detay çalışmalar devam 
etmektedir.

Ordu Camaş Projesi
Proje Ordu il sınırları içerisinde yer almakta olup Ordu’ya 31 km 
mesafededir. 4.718 hektarlık 4 adet bitişik ruhsat sahalarının jeo-
lojisi volkano-sedimanter istiflerden oluşmaktadır. Prospeksiyon 
sahasında birden fazla damar tipi Cu-Pb-Zn ve Au-Ag mineralizas-
yonu yaygın şekilde görülmektedir.

Ruhsat sahalarında toplam 12.343 metre (52 sondaj lokasyon) 
karotlu sondaj faaliyeti tamamlanmıştır. Jeofizik çalışması olarak 
da Pole-Dipole yöntemi ile 22 hatta toplam 24.850 metre IP/ RES 
çalışmaları yapılmıştır.

Ruhsat sahasında kaynak artırma için detay çalışmalar halen devam 
etmektedir.

Harput Madencilik
www.harputholding.com.tr

Yeni Yalova Yolu 12. km Alaşar Mevki Ovaakça/BURSA 
Tel: +90 (224) 219 79 00 | Faks: +90 (224) 219 79 70
E-posta: info@harputholding.com.tr

Harput Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

Artvin Dereiçi Genel Görünüm KB Yönüne Doğru Bakış
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Dünya çapında tanınan iş makinesi üreticilerinden HİDROMEK, 
1978 yılında Ankara’da kurulmuştur. Kurucusu ve şu anki Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, faaliyetlerine tarım traktörleri 
için ataşman üretimiyle başlamıştır. Bu girişim, ilerleyen yıllarda 
bir adım daha ileriye götürülmüş ve Türk mühendisler tarafından 
tasarlanan ilk iş makinesi üretimi gerçekleştirilmiştir. Ürün gamının 
genişletilmesiyle büyüyen HİDROMEK’in bünyesinde şu an 1800’e 
yakın çalışan istihdam edilmektedir. Ayrıca; üçü Ankara’da, biri 
İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere beş üretim tesisinde; kazıcı 
yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici ve motor greyder 
üretimi yapmaktadır. 2017 yılı içerisinde, Ankara’da 1 milyon metre 
karelik alan üzerinde yeni bir üretim tesisi de hizmete girecektir. 

İlk ihracatını 1999 yılında gerçekleştiren HİDROMEK; 5 kıtada, 70’in 
üzerinde ülkeye satış yapmaktadır. Yurt dışındaki satış ve satış sonrası 
hizmetlerini yürütmek üzere, İspanya’da HİDROMEK WEST, Rusya’da 
HİDROMEK RUS ve Japonya’da HİDROMEK JAPON şirketleri aracılığıyla 
satış ve satış sonrası hizmetler merkezi kurulmuştur. Ayrıca, 2013 
yılında MITSUBISHI’nin motor greyder iş kolu satın alınarak ASEAN 
(Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) pazarına giriş yapılmıştır.

İş makinesi tasarımı konusunda fark yaratan HİDROMEK, bu başarı-
sını birçok ödülle taçlandırmıştır. HİDROMEK, 5’i uluslararası düzeyde 
prestije sahip, toplam 7 adet tasarım ödülünün sahibidir. 

İş makineleri konusunda tüm dünyaya bilgi tedariki sağlayan ve 
sektöre referans oluşturan basın kuruluşu KHL Group’un, dünyada 
iş makineleri üreten en büyük firmaların sıralandığı uluslararası 
“Yellow Table” listesinde yer alan ilk ve tek Türk makine üreticisi, 
HİDROMEK olmuştur. HİDROMEK bu listede son 4 yıldır yer almak-
tadır. Bunun yanında HİDROMEK, İMDER (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan verilere 
göre, Türkiye’de son 8 yıldır kazıcı yükleyici, son 5 yıldır ise hidrolik 
ekskavatör satışlarında pazar lideridir.

HİDROMEK
www.hidromek.com.tr

Ayaş Yolu 25. Km. 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1 06935 
Sincan/ANKARA TÜRKİYE | Tel: +90 (312) 267 12 60 | Faks: +90 (312) 267 12 39
E-posta: info@hidromek.com.tr

HİDROMEK Hidrolik ve Mekanik Mak. İm. San. Tic. AŞ
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www.intermobil.com.tr

Akın Plz, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 3/2 34382 Şişli-İstanbul 
Tel: +90 (212) 314 20 00 | Faks: +90 (212) 314 20 01
E-posta: intermobil@intermobil.com.tr

İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret AŞ

ZEROGLARE TEKNOLOJİSİYLE TANIŞIN
Sıfır Işık Patlaması, Sonsuz Güç!

1899’dan bugüne gelen deneyimi ile 
maden sektörünün en gelişmiş aydın-
latma markası olan HELLA Mining ışık 
patlamasına son veren ZEROGLARE 
teknolojisini gururla sunar. Gücünü ve 

dayanıklılığını defalarca kanıtlamış optik teknolojisiyle RokLUME 
280 ve RokLUME 380 ile karşınızda.  

   • Sıfır Işık Patlaması
   • Farklı Aydınlatma Seçenekleri
   • Koruyucu Nanosafe Boya 
   • IP6K9K Koruma Sınıfı

İntermobil Hakkında
İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret AŞ, 1954 yılında İstanbul’da 
kurulmuş olup Avrupa’da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin 
temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmaktadır. Bu konuda Türkiye’deki 
otomobil, kamyon, otobüs ve treyler imalatçıları ve servisleriyle 

beraber yedek parça piyasasına hizmet vermektedir. İntermobil’in 
Türkiye’de temsilciliğini ve distribütörlüğünü yaptığı otomotiv yan 
sanayi firmaları arasında WABCO, HELLA, BEHR HELLA SERVICE, 
CONTINENTAL VDO, VALX, VDL WEWELER, WABCOWÜRTH, FUWA, 
KONI, HELLA GUTMANN SOLUTIONS gibi dünya devi markalar yer 
almaktadır. 1992 yılında İntermobil’in Türkiye’deki geleceği için doğru 
partner olduğunu öngören HELLA firması; aydınlatma, maden aydın-
latmaları, elektrik ve elektronik parçalarından oluşan ürün gamını 
İntermobil’in üretici firmalarıyla olan iyi ilişkilerine, teknik bilgisine ve 
satış sonrasındaki yaygın dağıtım ağına teslim etmiştir. İntermobil, 60 
yıldır temsil ettiği ve dağıtımını yaptığı her firmanın en iyi kalite, doğru 
fiyat, yaygın ticari ve kusursuz teknik destek ile araç üreticilerine ve son 
tüketicilere artı değer kazandırmalarını sağlamaktadır.
 
HELLA Hakkında
İntermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret AŞ’nin 1992 yılından bu yana 
Türkiye temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olduğu HELLA KGaA 
Hueck&Co., otomotiv sektörü için aydınlatma, elektrik ve elektronik 
sistemleri üretmekte ve geliştirmektedir. AR-GE bölümünde 6000 perso-
nelin çalıştığı HELLA, piyasaya en önemli yenilikleri getiren şirketlerden 
de biridir. Özellikle araç aydınlatması alanında, kusursuz kalite ve kusur-
suz çalışma anlayışı üst düzeydedir. (www.hellazeroglare.com)

HELLA Mining Hakkında
HELLA Mining, madencilik endüstrisi için sabit ve mobil aydınlatma 
ürünleri tasarlamak, geliştirmek ve üretmek için 2002 yılında 
Avustralya’da kuruldu. HELLA halen; araştırma, mühendislik ve 
lojistik uzmanlığını kullanarak dünyanın dört bir yanındaki maden-
cilik uygulamalarında kullanılabilecek, dünya standartlarına uygun 
aydınlatma ürünleri üretmektedir. (www.hellamining.com)

RokLUME 280
4400 Lumen Işık Gücü

RokLUME 380
7800 Lumen Işık Gücü
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JeoDijital

1424 Cadde, No. 2/1, Çukurambar, 06530 Çankaya/Ankara 
Tel: +90 (312) 287 53 78 | Faks: +90 (312) 278 53 76
E-posta: info@jeodijital.com

JeoDijital Bilişim Tek. Mad. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.jeodijital.com

JEODİJİTAL; su, enerji ve maden kaynaklarının araştırılmasında bilgi 
teknolojileri tabanlı yer-gözlem, jeolojik ve hidrojeolojik modelleme 
teknolojileri ve yazılım çözümlerinin yanı sıra, kendi alanında dünya 
lideri kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde uluslararası standart-
larda mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz 
kurulduğu 2000 yılından bu yana, Türkiye başta olmak üzere yakın 
coğrafyada uluslararası deneyimli uzman kadrosu ile faaliyetlerini 
başarı ile sürdürmektedir. Uzmanlık alanlarımız arasında; üç boyutlu 

(3D) jeolojik-hidrojeolojik modelleme, yer-gözlem uydu görüntü 
temini, görüntü işleme ve analiz yazılım temini, eğitimi ve altyapı 
oluşturma faaliyetleri ile jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar, yer altı 
suyu modellemesi, hidrokarbon ve maden yataklarının 3D jeolojisi, 
bütünleşik yüzey ve yer altı modellemesi, kaynak etüt ve tahmini 
çalışma ve hizmetleri yer almaktadır.

Yenilikçi ve katma değer yaratmaya odaklı yaklaşımı ile lider bir çözüm 
ortağı haline gelen şirketimiz; üniversite, kamu ve özel sektörden, geniş 
bir müşteri yelpazesine hizmet sunmaktadır. Seçkin üniversitelerimiz 
ve yurt dışındaki lider kurum ve kuruluşlarla sağlanan iş birliği ile katı-
lım sağlanan araştırma ve uygulama projelerimiz, sektörümüze yüksek 
standartlarda hizmet vermemize önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Yer Bilimlerinde Teknoloji Destekli Uzman Çözümler ve Akıllı İş 
Kararları İçin Yanınızdayız.

Yerbilimleri ve Yer-Gözlem Teknolojilerinde Uzman Çözümler

Tel: 0312 2875378, Fax: 0312 2875376 www.jeodijital.com / www.uzaydanturkiye.com

JeoDijital Bilişim Teknoloji Madencilik İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi
1424 Cadde, No. 2/1, Çukurambar, 06530 Çankaya/Ankara 
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Kensan Makina

Ostim 1202/1 Sokak ( Eski 31. Sokak ) No: 41-43 Yenimahalle/Ankara/Türkiye 
Tel: +90 (312) 385 88 41 | Faks: +90 (312) 385 88 42
E-posta: info@kensan.com.tr

KENSAN MAKİNA Sanayi Ticaret Limited Şirketi

www.kensan.com.tr

Kensan Makina, makine mühendisi olarak bilfiil 15 yıllık kırma 
eleme tesisi imalat deneyimi bulunan ve şu an şirketin müdürlü-
ğünü yapan Kenan Döker tarafından 2011 yılında kuruldu. Şirket, 
kurulduğu günden bu yana yeni teknolojik gelişmeleri de göz ardı 
etmeden pazarda hatırı sayılır bir yer edinip ürettiği makinelerle son 
günlerde adından fazlaca söz ettirir hale geldi.

Maden ocakları için taş kırma, eleme ve yıkama makineleri imalatı 
yapan firmamız; kaliteli, sağlam makineler yapmayı ve dürüst çalış-
mayı kendisine ilke edinmiştir. Toplam kalite anlayışına sadık kalan 
ve konusunda sürekli araştırma, geliştirme yaparak kalite standart-
larına uygun, sektöründe seçkin bir isme sahip olma yolunda hızla 
ilerlemektedir. Firmamız bütün faaliyetlerini profesyonelce gerçek-
leştirip hizmet esnasında ve sonrasında müşterilerini zor durumda 
bırakmayacak şekilde tüm enerjisi ile çalışmaktadır.

Şirketimiz, madencilikte kırma eleme tesisi denildiğinde akla gelen 
tüm çeşit kırıcıları imal etmektedir. Çeşitli ebat ve kapasitelerde; primer 
darbeli ve çeneli kırıcılar, sekonder darbeli, çeneli ve konik kırıcılar, 
tersiyer darbeli ve dik milli kırıcılar ürettiğimiz kırıcı çeşitleridir. Ayrıca 
bunların birleşiminden oluşan komple tesisler; konveyör taşıyıcılar, elek 
çeşitleri ve yıkama tesisleri ürün çeşitlerimiz arasında yer almaktadır.
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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 A. 
Levent Ketenci tarafından 
kurulmuştur. Son yıllarda gelen talepler doğrultusunda, geri dönüşüm 
ve biyolojik arıtma projeleri konusunda da çalışmalar yapan şirket özel-
likle 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 sis-
temler geliştirmektedir. Bugün, dünyanın 20 farklı ülkesinde Ketmak’ın 
kurmuş olduğu arıtma tesislerini görmek mümkündür. Bu ülkeler; 
Türkiye, Yunanistan, İran, Suriye, Filistin, Bulgaristan, Romanya, İtalya, 
Mısır, Libya, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Etiyopya, Ürdün, Lübnan, 
Tunus, Rusya, Kazakistan ve Suudi Arabistan’dır.

Ketmak’ın, dizaynını ve üretimini yapmış olduğu başlıca ürünler 
şöyledir:

   • Filtrepresler (630*630; 800*800; 1000*1000; 1500*1500)
   • 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

Standart projeler dışında Ketmak, faaliyet alanına giren çeşitli özel 
projelere de imza atmaktadır. Afrika’da bir altın madeninde kurmuş 
olduğumuz konsantre liç tesisi ile üretim katlanmıştır.

Bunun dışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Haliç 
Dip Temizleme Projesi kapsamında sahaya kurduğumuz kompakt 
pilot tesis ile yapılan çalışmalar sonucunda, Haliç tabanının Ketmak 
tarafından kurulacak verimli tesis sayesinde temizlenerek Haliç’te 
yeniden canlı yaşamının sağlanabileceği görülmüştür.

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.

KETMAK
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
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Koza Altın İşletmeleri

İstanbul Yolu 10.km No:310, Batıkent / ANKARA
Tel:  +90 (312) 587 10 38 | Faks:  +90 (312) 587 11 00
E-posta: contactus@kozagold.com

Koza Altın İşletmeleri AŞ

www.kozaaltin.com.tr

Koza Altın İşletmeleri AŞ, ülkemizdeki altın madenlerini aramak ve 
işletmek üzere kurulmuş; arama ekibi, çevre performansı, halkla 
ilişkiler prensipleri ve uyguladığı yüksek teknoloji ile sektörde lider 
konumunda bir altın madeni şirketidir. 
 
Koza Altın İşletmeleri, madencilik sektöründeki mevcut en iyi tek-
nolojiyi kullanarak ve en yüksek çevresel performansı sergileyerek 
yöre insanıyla karşılıklı güven içinde, onların değerlerine saygılı, 
şeffaf ve kalıcı altın madenciliği yapmayı; bu faaliyetler esnasında 
ekonomik ve sosyal anlamdaki kalkınma ile çevre korumayı bütün-
leştirmeyi ilk günden bu yana hedef olarak belirlemiştir. Çevresel 
performansı, oluşturduğu istihdam ve sosyal sorumluluk projeleri 
ile ülkemizin övünç kaynağı olan Koza Altın, uyguladığı madencilik 
teknikleri ile Avrupa Komisyonu tarafından AB üyesi ülkelere örnek 
gösterilmekte, Türk Madenciliğinin Avrupa ve dünyadaki örneği 
olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Arama, planlama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin tümünü 
bünyesindeki Türk mühendislerin çalışmalarıyla başarılı bir şekilde 
yürüten Koza Altın ülkemize sağladığı katma değeri her geçen 
gün arttırmaya devam etmekte, altın madenciliği sektörüne yön 
vermektedir.  

Yeraltında yatan değerlerimizi geleceğin Türkiye’sine kazandırmak için çalışan ve bu ülkenin insanları ile paylaşan bir Türk şirketi var: Koza Altın.

Koza Altın, bu ülkenin insanlarının altına verdiği değeri çok iyi biliyor. Geleceğimiz için güvence olarak gördüğümüz altını, bu ülkenin geleceği için 

çıkarıyoruz. Koza Altın, dünya standartlarında çevre teknolojilerini kullanarak, ulusal mevzuatlarla tam uyumlu, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek altın 

madenciliği yapıyor. İş hede�erini, “Sürdürülebilir Madencilik İlkeleri” ile bütünleştirerek, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile yöreye en yüksek 

ekonomik ve sosyal katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimsiyor. 

YERALTINDAKİ DEĞERLERİMİZ

GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR.

KOZA ALTIN, TÜRKİYE’NİN ALTIN MADENİ

www.kozaa l t in .com

GENEL MÜDÜRLÜK
İstanbul Yolu 10. Km. No: 310  06370 Yenimahalle - Ankara 
Tel: 0 (312) 587 10 00 Faks: 0 (312) 587 11 00 

 

OVACIK ALTIN MADENİ
Ovacık Mahallesi Pk 14-15 35700 Bergama / İzmir 
Tel: 0 (232) 641 80 17 Faks: 0 (232) 641 80 19

ÇUKURALAN ALTIN MADENİ
Çukuralan Mahallesi Kocagedik Tepe Mevkii, Dikili / İzmir 
Tel: 0 (232) 455 43 00 Faks: 0 (232) 455 43 01

MASTRA ALTIN MADENİ 
Demirkaynak Köyü Gümüşhane 
Tel: 0 (456) 247 10 01 Faks: 0 (456) 247 10 14

HİMMETDEDE ALTIN MADENİ
Himmetdede Mahallesi, Ankara Bulvarı No:230 38100 Kocasinan - Kayseri 
Tel: 0 (352) 220 70 00 Faks: 0 (352) 220 70 14

KAYMAZ ALTIN MADENİ
Damdamca Tepe Mevkii - Kaymaz Mahallesi, Şükrü Tuncel Cad. No:51 Sivrihisar-Eskişehir 
Tel: 0 (222) 721 22 52 Faks: 0 (222) 721 22 51
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Lidya Madencilik

Büyükdere Caddesi No: 163 34394 Zincirlikuyu/İstanbul
Tel: +90 (212) 306 51 45 | Faks: +90 (212) 212 28 85
E-posta: info@lidyamadencilik.com

Lidya Madencilik

www.lidyamadencilik.com 

Lidya Madencilik, yetkin arama kadrosu ile son dört yıl içerisinde 
iki önemli keşif gerçekleştirmiştir. Çağdaş yönetim anlayışı ve güçlü 
insan kaynakları ile Lidya Madencilik; İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre 
ve sosyal konulardaki hassasiyetleri ile sürdürülebilir bir madencilik 
anlayışını benimsemektedir. 

Lidya Madencilik ve Alacer Gold arasındaki stratejik ortaklık, Türk 
Madencilik endüstrisindeki ilk önemli uluslararası iş 
birliğidir; bu işbirliğinin ilk operasyonu olan Çöpler 
Madeni, Türkiye’deki ikinci en büyük altın madenidir. 

Alacer Gold ile yapılan iş birliği kapsamında Çöpler 
Altın Madeni ile birlikte Kartaltepe ve Tunçpınar 
arama sahalarında yatırımcı rolüne sahip olan Şirket, 
Polimetal Madencilik’e bağlı arama sahaları ile 
Gediktepe projesinin operatörlüğünü yürütmektedir. 

Öte yandan diğer yabancı ortağı olan Mariana Resources ile ortak 
olduğu Hot Maden projesinin operatörlüğünü de yürütmektedir.

Lidya Madencilik, uluslararası standartlarda, hızlı ve etkin maliyet kont-
rolü anlayışıyla iş yapabilme ve uluslararası madencilik firmaları ile güçlü 
ve uzun vadeli ortaklıklar kurabilme becerisi ile sektörde rekabet avantajı 
sağlayarak Avrasya’nın en saygın maden şirketi olmayı hedeflemektedir.

• Partner with Alacer Gold in Çöpler Gold Mine • JVs with Alacer Gold and Mariana Resources for Cu/Au deposits
• Operates 8 exploration projects for Cu, Au and Zn • Two major discoveries within 4 years; Gediktepe polymetallic and Hot Maden Cu/Au

• Explores further opportunities in Turkey and in the region
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Elginkan Topluluğu kuruluşu 
olan MATEL Hammadde 
Sanayi ve Ticaret AŞ, 1980 
yılında Topluluk seramik 
fabrikalarının hammadde 
ihtiyacını karşılamak amacı 
ile kurulmuştur. Zamanla 
teşkilatlanmasını tamamla-
yan MATEL, yapmış olduğu araştırmalarla yeni maden sahalarını 
bularak devreye almış, Elginkan Topluluğu felsefesine uygun ola-
rak kalite kavramına büyük önem vererek Topluluk dışı şirketlere 
ve yurt dışına satış yaparak büyümesini sürdürmüştür.

Seramik fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Bilecik yöresinde 1989 
yılında 3.000 ton/yıl kapasiteli Kil Süzme Tesisi kurulmuş ve kapasitesi 
2000 yılında 30.000 ton/yıl’ a çıkarılmıştır. Tesiste MASK tescilli marka-
mızla üretilen süzülmüş killer sektörde büyük kabul görmektedir. 1990 
yılında, İstanbul-Şile yöresinde; kil, kömür, kum maden sahasının 
devralınması ile MATEL büyümede ivme kazanmıştır.

1993 yılında Muğla-Milas yöresinde ihracata yönelik olarak 100.000 
ton/yıl kapasiteli maden kırma ve hazırlama tesisi kurulmuş ve 
ihracat miktarındaki artışa paralel olarak kapasitesi de 1999 yılında 
200.000 ton/yıl’ a çıkarılmıştır.

1995 yılında Bilecik’ te seramik sanayisi için gerekli tüm analizleri yapa-
bilecek özelliklere sahip ve her türlü kimyasal, mineralojik ve fiziksel 
analizlerin yapılabildiği tam teşekküllü bir laboratuvar kurulmuştur. 

Laboratuvarda şirket içi gerekli kalite kontrollerin yapılmasının yanı sıra 
bölgedeki diğer firmaların da laboratuvar ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Bilecik’ te 1997 yılında seramik, döküm, kimyasal yapıştırıcı ve temiz-
lik ürünleri sektöründe kullanılmak üzere 40.000 ton/yıl kapasiteli 
silis kumu arıtma tesisi, 2000 yılında da 75.000 ton/yıl kapasiteli 
sert maden mikronize öğütme tesisi kurulmuştur. Mikronize öğütme 
tesisinde, istenilen kalite ve boyutta kuvars, K-feldspat, Na-feldspat, 
kaolen, kalsit ve talk öğütülmesi yapılmaktadır.

Günümüzde İstanbul-Şile’de karo, vitrifiye kil ve seramik-vitrifiye 
kalitesi içermeyen kum, Muğla-Milas bölgesinde Na-feldspat, 
Bilecik fabrikamızda ise başta seramik sektörü olmak üzere birçok 
sektörün ihtiyacı olan rafine kil ve mikronize mineraller iç ve dış 
piyasaya satılmaktadır.

ÜRÜNLER
Kil Grubu

   • Rafine Killer
   • Karo Killeri
   • Vitrifiye Killeri

Feldspat Grubu
   • Na-Feldspat
   • K-Feldspat
   • Siyenit

Kuvars-Silis Grubu
   • Öğütülmüş Kuvars
   • Silis Kumları

Kaolen Grubu
   • Saniteri Kaoleni
   • Vitrifiye Kaoleni

Diğer Ürünler
   • Kalsit
   • Dolomit
   • Talk

MATEL Hammadde AŞ
www.matel.com.tr

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No: 15/1 34394 Şişli / İSTANBUL
Tel: +90 (212) 370 13 60 (pbx) | Faks: +90 (212) 370 13 61
E-posta: matel@matel.com.tr

MATEL Hammadde Sanayi ve Ticaret AŞ





80 80
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri

Güçlü ve Kurumsal Yapı
Metso, 53 ülkede 11.000’in üzerinde çalışanı ile madencilik sektö-
ründe bir dünya devidir. Bir numara olmak için 11.000 personelin 
bir olarak çalıştığı Metso, 100 yılı aşkın süredir müşterilerinin çözüm 
ortağı, ekipman ve teknoloji tedarikçisidir.

Madencilik sektörü için kilometre taşları olarak sayılan, Nordberg, 
Svedala, Skega, Trellex gibi firmaları bünyesine 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, aralarında 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 kalmasını sağlayarak 
müşterilerinin performanslarını ve kârlılıklarını artırmasına katkıda 
bulunmaktadır. Metso, teknoloji ile proses bilgi birikimini birleştirerek 
ve müşterilerine madencilik faaliyetleri boyunca en etkili çözümleri 
sunarak toplam maliyetleri 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 kullanımının azaltabilmeleri 
için destek verirken aynı zamanda ekipmanlarımız ve çevre dostu 
uygulamalarımız 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
   • HRC Yüksek Basınçlı Öğütme 

Merdanesi 
   • Mobil Kırma Eleme Üniteleri
   • Elekler
   • Besleyiciler
   • Apron ve Wobbler Besleyiciler

Metso
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

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



Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji – verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek – Verimli konik kırıcıları, her anlamda düşük tüketime göre dizayn edilmiş 
karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRCTM teknolojisi ile, Metso 
prosesinizin her kademesi için yüksek enerji – verimli teknolojiler sunuyor. Doğru 
Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve minimum 
maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği, 
minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.

metso.com – email : sales.turkey@metso.com

Performansınızı 
yeniden 
tanımlayan 
teknolojiler 
sunuyoruz.
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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 sınırlarının 
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

 



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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MinenCo Madencilik Mühendislik 
Danışmanlık Ltd. Şti. Mart 2016 
tarihinde; özellikle madencilik, 
jeotermal enerji, sigorta şirketleri, 
devlet kurumları ve yatırımcılara, 
maden arama, kaynak/rezerv 
çalışması, maden fizibilitesi, 
mühendislik, tesis dizaynı, 
maden üretimi, maden izin süreç 
yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, 
kalite kontrol ve finansal analiz 
konularında teknik servis sağla-
mak amacıyla kurulmuştur.

MinenCo’nun madencilik kap-
samındaki faaliyetleri iki ana 
başlık altında toplanmaktadır. 
Bunların ilki olan “Jeolojik Çalışmalar” kapsamında; maden arama 
(altın, bakır, kurşun, çinko, demir, kalay, gümüş, molibden, nikel, krom, 
kömür), proje yönetimi, kaynak/rezerv hesabı, veri tabanı (database) 
yönetimi, jeolojik haritalama, yapısal haritalama, sondaj planlama ve 
veri analizi gibi çalışmaların hizmeti sağlanmaktadır. Kaynak/rezerv 
raporları NI43-101 ve JORC2012 standartlarında hazırlanmakta olup 
talep edilmesi halinde QP/CP imzasıyla sunulmaktadır. Bu çalışmalara 
ek olarak, sahip olunan jeofizik ekipmanlarıyla, IP, EM, MT, DES, Sismik 
(2D, 3D) çalışmaları da MinenCo tarafından yürütülebilmektedir.

Madencilik kapsamında MinenCo tarafından yürütülen faaliyet-
lerin ikinci başlığını ise “Madencilik Çalışmaları” oluşturmaktadır. 
MinenCo; biri yığın liç, diğeri tank liç+gravite altın tesisi kurulumu 
projeleri olmak üzere, en üst düzey yönetici pozisyonlarında görev 
yapan personelinin sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeleri ihtiyaç 
duyan firmalara sağlamaktadır. Bunlar; tesis dizaynı, mühendislik, 
maden planlama, açık ocak dizaynı, tesis optimizasyonu, akım şeması 
oluşturulması ve kredilendirilebilir fizibilite çalışmaları başlıklarıyla 
özetlenebilir.

MinenCo tarafından hizmet verilen diğer sektörler; jeotermal 
enerji, yenilenebilir ve alternatif enerji ile çevre olarak sıralanabilir. 
MinenCo, jeotermal servisler dâhilinde, gerekli tüm ekipmanlarla 
jeofizik çalışmaları yapıp genel hedef tespiti ve detay arama prog-
ramlarını yürütmektedir. Bu çalışmalar; kuyu loglama ve modelleme, 
rezervuar hesabı ve fizibilite çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Yenilenebilir ve alternatif enerji servisleri kapsamında da teknik 
denetim, uzman raporları, durum değerlendirmesi ve fizibilite 
konularında hizmet verilmektedir.

MinenCo’nun ortak çalışma yaptığı firmalarla birlikte tam kapsamlı 
çevre hizmetleri de servis kapsamında bulunmaktadır. 

Madencilik sektöründe; değerli ve baz metal arama, maden geliştirme, 
dizayn, mühendislik, inşaat, tesis işletme konularında uluslararası 
şirketlerde jeolog, proje müdürü, genel müdür, başkan yardımcılığı 
pozisyonlarında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan yöneticilerinin başta 
Türkiye, Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya gibi çeşitli bölgelerde maden 
arama, madeni işletme, yığın liç ve tank liç tesis dizaynı, mühendislik, 
fizibilite, ayrıntılı proje incelemesi ve değerlemesi, madencilik izin 
süreçleri yönetimi konularında uzmanlığı bulunmaktadır.

Cemal Kaya, MinenCo’nun Jeofizik ve Jeotermal alanlarında iş ortağı 
olup jeotermal ve maden arama konularında 30 yılı aşkın tecrübeye 
sahiptir. MTA’da madencilik ve jeotermal arama projelerinde çalışmıştır. 
MT, gravite ve sismik metotlarını kullandığı Türkiye’deki “Yer Kabuğu 
Projesi”nin başkanlığını yapmıştır. 2000-2009 yılları arasında Cumhuriyet 
Üniversitesinde akademisyen ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Sahip olduğu tecrübeli ekiple MinenCo, uluslararası mesleki stan-
dartlarda yürüttüğü işlerini en yüksek kaliteyle ve en ekonomik 
şekilde tamamlamayı taahhüt etmektedir.

Minenco
www.minenco.com.tr

Üsküp Caddesi 16/24 06680 Çankaya-Ankara Türkiye
Tel: +90 (850) 808 28 13 | Faks: +90 (850) 808 28 13
E-posta: info@minenco.com.tr

MinenCo Madencilik Mühendislik Danışmanlık



www.minenco.com.tr 
Üsküp Cad. 16/24 Çankaya-ANKARA 
Telefon/Faks: +90 850 808 28 13 

E-posta: info@minenco.com.tr 
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Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık

Mineral
DANIŞMANLIK

Maden Arama Programı ��ne��m�
Pro�e �ene��m� �e �e�er�end�rme��
Kaynak Ta�m�n� �e �� Mode��eme

�eok�mya�a� Pro��ek��yon

Mineral Danışmanlık

Çetin Emeç Blv., 1332.Sokak, No: 6/8 A.Öveçler, 06460, Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 474 43 43 (pbx) | Faks:  +90 (312) 474 43 45
E-posta: admin@mineral.com.tr

Mineral Danışmanlık

www.mineral.com.tr

Mineral Danışmanlık firması, 2001 yılından itibaren madencilik sektö-
ründe, maden arama konusunda hizmet vermeye başlamıştır. Birçok 
yurt dışı firma ile çalışmalar yapmış ve sektöre yabancı ortaklarla yeni 
şirketler kazandırmıştır. Mineral, yıllar içinde gelişen deneyimini bugün 
uluslararası akredite bir danışmanlık firması olarak sunmaktadır. 

Mineral Danışmanlık, madencilik sektörünün gereksinimlerine 
yanıt verecek şekilde, maden arama, prefizibilite-fizibilite ve 
madencilik süreçlerinin tümünde yer almaktadır. Çeşitli alanlarda 
uzmanlaşmış, profesyonel kadrosuyla; proje değerlendirmesi, due 
diligence, risk değerlendirmesi gibi geniş bir yelpazede servis sun-
maktadır. Uluslararası yetkinlik belgelerine sahip olan jeologlar (QP: 
Qualified Person, CPG: Certified Professional Geologist), projelerini-
zin başlangıçından itibaren her aşamada, düşük maliyetli, yüksek 
kaliteli, pratik öneriler getirmekte ve global düzeyde geçerliliği olan 
bir raporlama yapmaktadır. 

Arama ve Proje Geliştirme Yönetimi; proje yönetimi, jeolojik-yapısal 
haritalama, jeokimyasal etüt çalışmaları, jeofizik etüt çalışmaları, 
sondaj yönetimi, uzaktan algılama, CBS ve QA/QC.

Kaynak Modellemesi, NI 43-101 ve JORC standartlarına uygun 
raporlama, kaynak tahmini ve modelleme hizmetleri; 3D Kaynak 
modellemesi & sınıflandırılması, istatistiksel ve jeoistatistiksel 
analizler, kaynak incelemesi ve denetlemesi.

Proje Değerlendirmesi, yatırımcılar adına tarafsız, bağımsız tam 
kapsamlı araştırmalar ve raporlar; risk analizi, teknik ve ekonomik 
analiz, asset valuation, çevresel etki çalışmaları, yönetim planı ve 
yasal uygulamalar.

Hidrojeoloji; arama ve maden projelerinde su kaynakları yönetiminin her 
boyutuna ilişkin danışmanlık hizmetleri.
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Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık

Mineral
DANIŞMANLIK

Maden Arama Programı ��ne��m�
Pro�e �ene��m� �e �e�er�end�rme��
Kaynak Ta�m�n� �e �� Mode��eme

�eok�mya�a� Pro��ek��yon

Mill and Process Engineering Solutions

«Customized Solutions	for
All Your Process Needs»

• Cevher	Hazırlama	Tesisi	Tasarımı

• Tesis	Optimizasyonu

• Cevher	Hazırlama	Yazılımları	Geliştirme

• Cevher	Hazırlama	Mühendisliği	Eğitimleri

MPES Mühendislik

Yıldızevler Mahallesi 711. Sokak No:1/2 Çankaya / ANKARA
Tel:  +90 (312) 440 81 14 | Faks:  +90 (312) 440 81 14
E-posta: info@millengineering.com

MPES Mühendislik Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri

www.millengineering.com

Mill & Process Engineering Solutions (MPES Mühendislik), cevher 
hazırlama ve madencilik sektörlerinde hizmet sunmaktadır. 
Öğütme başta olmak üzere, boyut küçültme işlemi hakkında geniş 
teorik ve pratik bilgiye sahip uzman bir ekibe sahiptir. Ek olarak, 
maden ekipman seçimi, yatırım analizi, ocak tasarımı/optimizas-
yonu ve maden planlaması konularında hizmetler vermektedir.

Faaliyet alanlarımızın temeli tesis performansını artırmak ve eko-
nomik geriye dönüşü hızlandırmak üzerine kurulmuştur. Özellikle 
uzmanlığımız olan öğütme alanında iyileştirmeye yönelik önemli 
projelerimiz bulunmaktadır. Projelerin çıkış noktasında işin en 
temel bilgi sahibi ve uygulayıcısının tesis personeli olduğunun 
bilincindeyiz. Amacımız; üreticilere yeni yatırım aşamasında ve 
mevcut yatırımın iyileştirilmesi çalışmalarında farklı bir pers-
pektif, uzman görüşü katarak verimlilik sağlayabilmek, alternatif 
yollar sunabilmektir.

MPES Mühendislik, cevher hazırlamada profesyonel eğitimler 
verilmesi, bilgisayar destekli tasarımların ve simülasyonların 
etkin kullanımı ve yaygınlaştırılması konularında sektörde hiz-
met veren ilk ve tek firmadır. Tesis personeline ve mühendislere 
yönelik, Kanada Mühendislik Enstitüsü onaylı akredite eğitimler 
sunulmaktadır. 

Yazılım hizmetlerimiz içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik geliştirdiğimiz yazılımlar bulunmaktadır. Tamamen cev-
her hazırlamaya özel, mikro modül olarak tanımlanan yazılımlar 
ile süreç iyileştirmeye katkıda bulunmaktayız. Buna ek olarak, 
yurt dışı menşeli simülatörleri de müşterilerimizin hizmetine 
sunmaktayız. Firmamız, Fransa’dan Caspeo firmasına ait USIM 
PAC ve Meksika’dan MinProSim simülatörlerinin Türkiye ve bölge 
distribütörüdür. 
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www.netcad.com.tr

Netcad, 1989 yılında coğrafi bilgi sistemleri/GIS, harita, şehir 
planlama, inşaat, ziraat, jeoloji, maden, orman vb. mühendislik ve 
uygulama dallarında yazılımlar geliştirmek amacıyla %100 yerli 
sermaye ile kuruldu. Günümüzde Ankara Cyberpark’taki merkez 
ofisi ve İstanbul Bölge Müdürlüğü’ndeki 150’ye yakın personeli ile 
çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası standartlarda GIS ve CAD tabanlı 30’a yakın masaüstü, 
web, mobil ve bulut ortamı uygulaması bulunan Netcad’in 20 binin 
üzerinde lisansı ve 100 binin üzerinde de kullanıcısı bulunuyor. 
Bunun yanı sıra ürünleri 84 üniversitede, 474 bölümde ders olarak 
okutuluyor ve her yıl 5.000’den fazla kişi ise sertifikalı Netcad 
Kampüs Eğitim Programlarına katılıyor.

Netcad’in çözümleri ağırlıklı olarak masaüstü mühendislik yazılımla-
rından oluşuyor. Bugün birçok plancı, projelerini Netcad yazılımlarıyla 
yapıyor. Yine aynı şekilde kamulaştırma, toplulaştırma, imar uygu-
lamaları, harita ve kadastro uygulamaları, belediyelerde numarataj 
uygulamaları da Netcad yazılımlarınca yapılıyor. Su, kanalizasyon, 
atık su gibi altyapı uygulamaları ile yol, baraj, tünel, geçit gibi üstyapı 
uygulamalarının tasarımlarında da bir Netcad imzası var. 

Türkiye ölçeğinde kamu kurumları, belediyeler ve özel sektöre 
sunulan Netcad çözümlerinin pazar payı %85’e kadar ulaşıyor. 
Bugün Netcad ürünleri, ülke genelinde 81 ilin kamu merkez ve taşra 
teşkilatında, 80 ilin tüm belediyelerinde ve 79 ilin harita, plan vb. 
4.500 özel sektör firmasında kullanılıyor.

Uzun yıllardır maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği kapsamında 
çözümler sunan Netcad, 2010 yılına kadar bu çözümler ile daha çok 
jeolojik haritalar, maden haritaları, açık maden yüzey modelleme 
ve hafriyat gibi işler yaparken bu tarihten sonra piyasaya sunduğu 
NETPRO/Mine çözümü ile doruk noktasına ulaşıyor.

Netcad, 1993 yılından beri kullanıcısı olan Türkiye Kömür 
İşletmeleri kurumundan aldığı geri dönüşlerle 2007 yılında, adı 
sonradan NETPRO/Mine olacak yazılım üzerine düşünceler geliş-
tirmeye başladı. Bu gelişimin sonrasında Hacettepe Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü ile birlikte, TÜBİTAK KAMAG prog-
ramına başvuruldu. Projenin kabulü sonrası yoğun bir çalışma 
temposu ile bugün Netpro/MINE denilen yazılım ortaya çıktı. 
NETPRO/Mine projesi kamu-üniversite-özel sektör ilişkisinin en 
güzel örneklerinden birisidir.

NETPRO/Mine, cevher yatağı modelleme ve maden işletmecili-
ğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleyen Netcad modülüdür. 
NETPRO/Mine maden işletmeciliğinde ilk yerli mühendislik çözü-
müdür. Veri girişi, sayısal arazi modeli oluşturma, 3B görüntüleme 
ve sayısallaştırma, jeolojik katı modelleme, blok modelleme, jeo-
istatistiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim 
planlaması gibi tüm araçların Netcad çatısı altında kullanılabilme-
sini sağlar. NETPRO/Mine yer altı ve yer üstü cevher modellemeyi 
amaçlayan bir modüldür.

Bugün Türkiye’de dört üniversitede ders olarak okutulan Netpro/
MINE için hedef, bu uygulamayı tüm üniversitelerde yaygınlaştır-
mak ve ülkemizdeki yaygınlığını yurt dışına da açarak uluslararası 
bir marka haline getirmektir.

Cyber Plaza, B Blok No:409 Cyberpark 06800 Bilkent / Ankara
Tel: +90 (312) 265 05 10 | Faks: +90 (212) 265 05 20
E-posta: bilgi@netcad.com.tr

Netcad Yazılım AŞ
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www.oceanpartners.com

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Oğultürk Apt. B Blok No:6 D:5 Kat:3 34726 
Kadıköy-İstanbul-Türkiye | Tel: +90 (216) 418 21 62 | Faks: +90 (216) 418 21 67
E-posta: info@gok-er.com

GÖK-ER Endüstri Malzemeleri San. ve 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, Demir Dışı metaller’Den çinkO, kurşun, bakır 
cevher ve kOnsantrelerini, altın, gümüş ve ikincil maDen ürünlerini 
türkiye’nin gemlik, izmir, mersin, antalya ve trabzOn gibi ana 
limanlara yakın bulunan DePOlarDa stOklamaktaDır

ürünler

Gök-er endüstri MALZeMeLeri sAnAYi ve tic. Ltd. şti
Adres: Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Oğultürk Apt. B Blok No:6 D:5 Kat:3  34726 Kadıköy – İstanbul – Türkiye

Tel : +90 (216) 418 21 62 (PBX) Fax : +90 (216) 418 21 67 E-Mail : info@gok-er.com

· Bakır konsantresi
· Çinko konsantresi
· kurşun konsantresi

· Oksitli Çinko cevheri
· kurşun cevheri
· Oksitli Çinko konsantresi

· ikincil ürünler
· nikel cevheri
· Altın konsantresi

· krom cevheri
· demir cevheri
· Gümüş
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Otkonsaş, 25 yılı aşkın süredir temsilcisi olduğu, tüm dünyada tanın-
mış üreticiler ve tecrübeli mühendis kadrosu ile ağır endüstriye hizmet 
vermeyi sürdürmektedir. Ağır endüstrinin talep ettiği endüstriyel 
vanaların seçimi, tedariki ve devreye alımı Otkonsaş’ın birincil hedefi 
olup firmamız özellikle zorlu proseslerde kendini var etmektedir.

Aşındırıcı ve korozif akışkanların ve proseslerin var olduğu maden-
cilik endüstrisinde kendine son yıllarda iyi bir yer edinen Otkonsaş, 
özellikle anahtar teslim projelerde ihtiyaç duyulan ve çalışma 
konusu olan tüm ekipmanların seçimi ve tedariki ile adından söz 
ettirmektedir.

Çalışmakta olan tesislerin iyileştirmesinde olduğu gibi; yeni yatırımlarda 
da yatırımcıların, mühendislik firmalarının ve müteahhitlerin çözüm 
ortağı olmayı sürdürdüğümüz vana, aktüatör ve saha enstrümanları 
konularında son üç yılda Türkiye, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türkî 
Cumhuriyetler ’de endüstriyel projeler sonuçlandırmış durumdayız. 

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 aktüatörlü vanalar her tür malzeme 

gereksinimleri ile tedarik edilebilmektedir. Yeni kurulacak bir 
tesisin tüm vanalarını tedarik edebiliyor olmak firmamızı rakipsiz 
kılmakta ve yatırımcıları teknik açıdan, en çok da finansal anlamda 
rahatlatmaktadır.

Vana konusunda sahip olduğumuz tecrübeyi geniş mühendis ve 
teknisyen kadromuz ile destekleyerek müşterilerimize doğru enstrü-
manın seçimi, teknik özelliklerin hazırlanması, tedarik, stok, montaj 
ve devreye alım konularında çözümler sunmaktayız.

Rakiplerimizden farklı olarak ilk kurulduğumuz günden bu yana hem 
vana hem de aktüatör tedariki gerçekleştirdiğimiz için doğru vanaya 
doğru pnömatik, elektrik veya elektrohidrolik aktüatörün seçimi, 
montajı ve devreye alımı konularında çözümler sunabilmekteyiz.

Otkonsaş bugüne kadar bakır, nikel, altın, demir, bor, gümüş vb. 
maden proseslerine endüstriyel ekipman tedarik etmiş ve mühendislik 
çözümleri sunmuştur. Akışkanın aşındırıcı veya korozif olması, basınç 
veya sıcaklığın çok yüksek/alçak olması firmamızın çözüm üretmesini 
engellememekte aksine bizi bir adım öne geçirmektedir. Otkonsaş 
çözülemeyeni teknik ve ticari olarak çözmeyi amaç edinmiştir ve bunu 
25 yıldır prensiplerinden ödün vermeden sürdürmektedir.

Tüm kadronun mühendis olması nedeniyle, proje takip ve çözümle-
mesinde müşterilerini hızlı 
çözüme götürebilen firmamız, 
Türkiye’nin en bilindik müte-
ahhitleri ile Türkiye, Fas ve 
Kazakistan başta olmak üzere 
birçok maden projesinde yer 
almıştır ve halen almaktadır.

Finansal gücümüz herhangi 
bir maden projesinde vana 
tedarik etmenin ötesinde, 
talep edilen kalemlerin 
stokunu tutmamıza da izin 
vermektedir. İşletmeleri stok 
maliyetinden kurtararak acil 
durumda ihtiyaç duyulan 
yedek parçanın çok kısa 
sürede işletmede olmasını 
sağlayabilmekteyiz.

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
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Öksüt Madencilik

Turan Güneş Bulv. Hollanda Cad. 3/5 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 408 87 00 | Faks: +90 (312) 472 60 65
E-posta: info@oksutmining.com

Öksüt Sanayi ve Ticaret Madencilik AŞ

www.oksutmadencilik.com.tr

Şirket Hakkında
Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret 
AŞ, uluslararası altın madeni şir-
keti Centerra Gold Inc.in Türkiye’de 
faaliyet göstermekte olan işletme 
şirketidir. Şirketin kuruluş amacı, 

Türkiye’de maden arama faaliyetleri kapsamında belirlenen işletil-
meye müsait, ekonomik kaynakların operasyonudur.

Öksüt Altın Madeni Projesi
Öksüt Madencilik tarafından Kayseri ili, Develi ilçesi civarında plan-
lanmakta olan Öksüt Altın Madeni Projesinde (Öksüt Projesi); açık 
ocak madencilik metoduyla çıkartılacak cevherin, yığın liçi yönte-
miyle işlenmesi sonucunda altın üretimi gerçekleştirilecektir. Proje 
sahası, Ankara’ya kuş uçuşu yaklaşık 290km uzaklıkta ve Kayseri 
ilinin yaklaşık 45km 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 Bankasının (EBRD) çevresel ve 
sosyal standartları dâhilinde, uluslararası danışmanlık ve denetim 
şirketleriyle işbirliği yaparak yüksek iş sağlığı, güvenliği ve çevre 
standartlarında 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 
sorumluluk projeleri geliştirmeyi amaç edinmiştir.

 

Topluma ve Çevreye Saygılı Sürdürülebilir Madencilik  

Topluma ve Çevreye Saygılı, 

Sürdürülebilir Madencilik 

Dürüstlük ve ahlak, yaptığımız her şeyin temelidir.  



95 95
ww

w.
m

ay
eb

.co
m

.tr
    

    
 M

T F
irm

a R
eh

be
ri

Pasinex

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

Pasinex Arama ve Madencilik AŞ

www.pasinex.com

CSE: PSE  :ESF│ PNX

Pasinex’s Golcuk Copper Project occupies a 40 square kilometre exploration 
license in the Sivas Province of central north-east Turkey.

Producing High Grade Zinc from Pinargozu Mine with Turkish 
mining house partner, Akmetal Madencilik San ve Tic. AS.

Pasinex Resources Limited Türkiye’nin maden zenginliklerini  
aramak, geliştirmek ve üretmek için kurduğu dünya çapında 
ekibiyle yüksek tenörlü mineralizasyon sistemleri barındır-
dığını düşündüğü Kuzey ve Doğu Anadolu Fay Hatlarının 
arasındaki bölgelere odaklanmayı tercih etmiştir. Pasinex 
Resources, Akmetal Madencilik ile 50/50 ortaklığından doğan 
Horzum AŞ bünyesinde yüksek tenörlü çinko üretimine devam 
etmektedir.

Pasinex Resources (Toronto borsasına PSE ismiyle, Frankfurt 
borsasına ise PNX ismiyle kote olan) %50’sine sahip olduğu 
Pınargözü Çinko Madeni’nde üretime devam etmektedir. 
Adana’daki madenden çıkartılan çinko doğrudan cevher 
sevkiyatı (DSO) programı kapsamında çinko izabe tesislerine 
ve rafinerilere ulaştırılmaktadır. Maden arama ve maden pro-
jeleri geliştirme konusunda tecrübeli bir teknik ekibi bulunan 

Pasinex’in misyonu; Türkiye’de büyük potansiyele sahip CRD böl-
gesindeki büyük alana orta ölçekli bir çinko firması kurmaktır. 

Pasinex’in tamamına sahip olduğu Gölcük Bakır Projesi ise Sivas 
ilinde yer alırken yapılan çalışmalar 40 km2 bir alanda gerçekle-
şiyor. Bölgede geç dönem Paleozoyik-intruzifler ve porfiri tipi 
mineralizasyonlar bulunuyor.
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1966 yılında İstanbul’da kurulan 
Remas Redüktör ve Makina Sanayii 
AŞ, 65.000 m² arazi üzerine kurulu, 
toplam 25.000 m² kapalı alana 
sahip fabrikalarında Türk ve dünya 
sanayisine hizmet vermektedir.

160 uzman personelin çalıştığı 
fabrikalarda son teknolojiye 
uygun CNC tornalar, işleme mer-
kezi, azdırma, bohrwerk, dişli 
profil taşlama tezgahları ve 
MIG/MAG, TIG, tozaltı kaynak 
makineleri ile sektörünün en 
güçlü makine parklarından birine 
sahiptir. 7.000 mm çapa kadar diş 
açma imkânı, 1.200 mm çapa kadar dişli taşlama, 85 mm kalınlıkta 
bükme, 17.000 mm uzunluğunda ve 8.000 mm çapında tornalama 
kapasitesi ve yeni yatırımlar ile dünya üzerindeki pazar payını artır-
mak hedeflenmektedir. Sürekli büyüme stratejisi ile yeni ürünlerin 
geliştirilmesi ve mevcut pazarlara daha fazla sayıda ürün çeşidi ile 
servis verilmesi amaçlanmaktadır.

Üretiminin %85’inden fazlasını ihraç eden şirketimiz; 5 kıtada 
ürünleri ile yer almaktadır. İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya, 
Endonezya, İran ve Rusya başta olmak üzere Japonya, Mısır, Tunus, 
Cezayir, Lübnan, Vietnam, Tayland, Çin, Güney Kore, Avustralya, 
Güney Afrika gibi dünyanın 65 farklı ülkesinde Remas markası ile 

ürünlerini sevk etmekte, montaj, tesis devreye alma ve servis hiz-
metleri vermektedir.

Müşteri memnuniyetini temel hedef olarak belirleyen şirketimiz 
1999 yılında RWTUV’den ISO 9001 belgesini almıştır. Ayrıca kaynaklı 
imalat konusunda, Avrupa normlarında yeterliliği kanıtlayan EN 
729-2 belgesi ise TUV Sudwest tarafından verilmiştir. Bunun dışında 
CE normlarına uygun olarak üretilen ürünlerimizden bir kısmı TSE 
belgesine de sahiptir.

Son zamanlarda ülkemizde de maden sektöründeki gelişim ile 
beraber, yeni kurulan birçok tesiste ürünlerimizin yer almış olması; 

müşteri memnuniyetini ön planda 
tutan ve kaliteden ödün vermeden 
uygun fiyatlı ürünler ve satış sonrası 
destek imkânı sunan politikamızın 
bir sonucudur. Madencilik sektörüne 
bilyalı, çubuklu değirmenler ve kuru 
öğütme tesisleri ile verdiğimiz hiz-
metin yanı sıra, seramik sektörüne 
komple ham madde hazırlama 
tesisleri, yaş değirmenler, spray 
dryer, karıştırıcılar; diğer endüstri 
kollarına ise endüstriyel tip ağır 
hizmet tipi redüktörler, büyük çap 
dişliler ve özel üretim redüktörler ile 
hizmet vermekteyiz.

Remas
www.remas.com.tr

Tepeören Köyü, Tuzla İstanbul
Tel: +90 (216) 304 13 60 | Faks: +90 (216) 304 13 68 
E-posta: remas@remas.com.tr

Remas Redüktör ve Makina Sanayi AŞ
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Referanslarımız

Rhino Mühendislik

Via Flat İş Mer. Beştepeler Mah. Nergis Sok. No: 7/2 kat:3 iç kapı:87 Söğütözü 
Yenimahalle/Ankara | Tel: +90 (312) 258 64 37
E-posta: info@rhinomuhendislik.com  

Rhino Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

www.rhinomuhendislik.com

Şirketimiz 20 yılı aşkın tecrübeye sahip iki jeoloji mühendisi; 
Selçuk Duran ve Ümit Sümer ortaklığında 2017 yılında kurulmuştur.
Faaliyet alanımız arasında; maden arama ve bulma konusunda 
jeolojik etütler yapmak ve jeoteknik raporlar hazırlamak, müşavirlik 
hizmeti ve mühendislik hizmetleri faaliyetlerini organize etmek, 
proje çalışmaları, Kömür arama sondajları, endüstriyel mineral 
arama sondajları ve metalik maden arama sondajları yer almaktadır.
Faaliyet alanımızın kapsadığı konular ayrıca şu şekildedir:

   • Zemin ve kaya mekaniği, yapı malzemeleri, beton, demir, doğal 
taşlar, doğal yapı malzemeleri, su, malzeme, petrol ve petrol 
ürünleri alanlarında sıralanan konular ile ilgili deneyleri yapmak, 
yaptırmak bu deneylerin sonuçlarına göre raporlar tanzim ettirmek

   • Toplu ve sosyal konutlarla, tüm arazi ve alanlarda zemin sondajı, 
maden sondajı, su sondajı, ankraj, enjeksiyon çalışmaları ile 
jeolojik ve jeoteknik etütler yapmak, yer altı ve yer üstü her türlü 
değerli taşlar, endüstriyel ham maddeler.

   • Kullanma ve sulamaya yönelik su kaynaklarının araştırmasını, 
planlamasını ıslah edilmesi ve işletilmesi amacıyla her türlü etüt, 
kaptaj çalışmaları, arama ve işletme kuyuları açmak, gerekli 
ruhsatları çıkarmak, devralmak, devretmek ve bunlarla ilgili her 
türlü çalışmaları yapmak.

   • Tünel, baraj, kara yolu ve demir yolu güzergâhları ve benzeri mühen-
dislik yapılarının araştırma, planlama, projelendirme çalışmalarını 
yapmak, yaptırmak. Konusu ile ilgili her türlü mühendislik, mimarlık, 
müşavirlik hizmetleri ile harita, plan, proje, statik, betonarme, kesin 
hesap, fenni mesuliyet, teknik kontrollük, etüt ve araştırma gibi tek-
nik hizmetlerde bulunmak, fizibilite raporları yapmak.

   • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, okul, hastane, 
yol, demir yolu, köprü, kanalizasyon, kanal, iskele, liman, 
havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, turistik tesislerin jeoteknik 
işlerini yapmak, projelerini, mimarlık ve mühendislik işlerini 
gerçekleştirmek.



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

Saha Satış ve Ortaklıklık Tanıtımı İçin:
ruhsat@madencilik-turkiye.com

www.madencilik-turkiye.com/mtbulten
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Güriş Holding, yeraltı 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 jeofizik, uzaktan algılama, etüt 
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.
Türkiye’de 2012 yılı Başbakanlık genelgesinden sonra madencilik 
sektöründeki bürokrasi nedeniyle faaliyetlerin yavaşlaması ve Santral 
Madencilik’in global vizyonundan dolayı yurt dışı madencilik projele-
rini de gündemine alarak, 2013 yılında, K.K. Santral Madencilik Ltd.’yi 
kurmuştur. Kıbrıs’ta; arama amaçlı metalik maden oluşumlarının 
belirlenmesine yönelik uzaktan algılama çalışmaları yapmıştır. Bu 
çalışmaların sonucunda, yaklaşık 272km2’lik bir alanda KKTC Bakanlar 
Kurulu Kararı ile maden arama imtiyazı elde etmiştir.

Bölgede yapmış olduğu jeokimyasal prospeksiyon ve jeofizik sonra-
sında yaklaşık 19.000m karotlu sondaj çalışmasını tamamlamıştır. 
Ekonomikliği tespit edilen sahalarda işletmeye yönelik çalışmaları 
yapmak ve üretime geçmek için, Kıbrıs hükümetinin 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.

Proje kapsamında,  2017 yılı ilk çeyreğinden sonra, hem üretim 
öncesi hem de yeni alanların genişletilmesine yönelik yaklaşık 
250.000m sondaj yapılması planlanmaktadır. Bölgeye yapılacak 
yatırımlarla birlikte Türkiye ekonomisi ve bölge halkının yaşam stan-
dartlarının yükselmesi sağlanacaktır.

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.

Santral Madencilik
www.santralmadencilik.com

Piyade Sokak No: 19 06550-Çankaya Ankara Türkiye
Tel: +90 (312) 438 11 50 | Faks: +90 (312) 439 11 93
E-posta: info@santralmadencilik.com

Santral Madencilik AŞ
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SATLAB Geosolutions, İsveç’te kurulmuş bir GPS/GNSS üreticisi ve 
uydu navigasyon çözümleri şirketidir. Şirket, GNSS sektöründe kırk 
yıla varan deneyime sahip, bir grup tutkulu mühendis tarafından 
kurulmuştur. 

Geliştirme ekibi, piyasadaki mevcut ürünlerin teknik özelliklerini 
iyi analiz etmiş ve eksik yönlerinin farkına varmıştır. Bu değerli 
bilgi, SATLAB markalı GNSS ürünlerinin üretilmesine büyük katkı 
sağlamıştır. 

SATLAB Geosolutions’ın, İsveç merkez ofisi olmak üzere; Türkiye, Çek 
Cumhuriyeti, Polonya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yönetim ve lojistik ofisleri bulunmaktadır. SATLAB, 39 ülkede, 

distribütörlerimiz tarafından temsil edilmektedir ve ürünlerimiz bu 
distribütörler tarafından satılmaktadır. 

SATLAB Geosolutions Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti., SATLAB’ın Türkiye 
ofisidir.

GNSS Çözümlerimiz
Açık ocak maden haritaları için gereksinim duyduğunuz her seviyede 
GNSS alıcısı, SATLAB Geosolutions tarafından sunulmaktadır. UHF 
tabanlı RTK çözümlerinin yanı sıra, GSM tabanlı RTK çözümleri ile 
açık maden ocaklarının her alanında çözüm mümkün kılınır.

İnsansız Hava Aracı Çözümlerimiz
SATLAB tarafından geliştirilen insansız hava aracı çözümleri ile 
maden imalatlarınızı izleyebilir, imalata yönelik hacim hesabı 
yapabilir ve gerekirse ortofoto üzerinden nokta bulutu oluşturu-
labilirsiniz. Bunun yanında, projenin gereksinimlerine göre, çok 
pervaneli veya sabit kanat seçeneklerini seçerek haritaları havadan 
yapmaya başlayabilirsiniz.

Referans İstasyonu Çözümlerimiz
Şantiyenize kurulacak bir referans istasyonu, size hız kazandıracağı gibi, 
sizi bazı maliyetlerden de kurtaracaktır. Bu sebeple SATLAB tarafından 
geliştirilen büyük ve küçük ölçekli referans istasyonlarını, proje alanının 
büyüklüğü ve arazide çalışacak ekip sayısı gibi parametrelere göre belir-
leyerek kendinize ait bir RTK düzeltme kaynağına kavuşabilirsiniz.

Satlab Geosolutions
www.satlab.com.tr

Ceyhun Atuf Kansu Cad. 1262 Sok. No:1/9 06520 Balgat ANKARA
Tel: +90 (312) 474 04 74 | Faks: +90 (312) 474 04 24
E-posta: info@satlab.com.tr

Satlab Geosolutions Müh. Müs. Tic. Ltd. Şti.
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SBM Mineral Processing

Ali Fuat Başgil Sokak No. 7 34726 Feneryolu / İstanbul
Tel: +90 (216) 345 35 22 | Faks: +90 (216) 349 06 10
E-posta: yoltas@yoltas.com.tr

YOLTAŞ Yol Sanayi ve Ticaret AŞ

www.sbm-mp.at

SBM Mineral Processing GmbH; madencilik, cevher hazırlama, geri 
dönüşüm ve beton üretimi konusunda komple çözümler üreten 
Avusturyalı bir kuruluştur. Üretim programı çok çeşitli tipte; sabit 
ve mobil kırıcıları, komple tesisleri ve beton santrallerini kapsamak-
tadır. 60 yılı aşan bilgi birikimi ve deneyimi ile komple çözümler 
sağlamaktadır. 

120 kişilik teknik kadro sizinle tüm noktaları detaylı olarak 
görüşmekte, size proses ve makine seçimi konularında tam 
destek vermektedir. İşinize en uygun kırıcının seçimi tesadüfe bıra-
kılmamaktadır. İşleyeceğiniz malzeme, üretim tesisleri bünyesindeki 
laboratuvarda incelenerek denenmekte ve malzeme karakteristik-
leri belirlenmektedir. Deney sonuçları, uzun yıllardan bu yana elde 
edilmiş olan teknik verilerin yardımı ile değerlendirilerek sizin için 
en uygun proses seçilmekte ve ilgili tesis planlanmaktadır.

 
SBM komple çözüm zinciri

 Kırma 
 Sınıflandırma   
 Sevk etme 
 Stoklama 
 Yıkama 

Bunu sadece SBM başarır:

Cevher hazırlamadan 
beton üretimine kadar 
kesintisiz toplam çözüm

 Susuzlandırma 
 Soğutma 
 Beton üretimi 
 Beton sevk etme

SBM Mineral Processing GmbH  
office@sbm-mp.at  |  www.sbm-mp.at
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Seterm Teknik 

Doğanlar Mah. 1406 Sk. No.11/1A Bornova İzmir
Tel: +90 (232) 459 36 30 | Faks:  +90 (232) 459 36 29
E-posta: info@seterm.com

Seterm Teknik Tic. Hiz. Ltd. Şti.

www.seterm.com

2004’ten beri endüstriyel ağır hizmet tipi pompa ve özel imalat vana 
uygulamaları konusunda işletmelerin çözüm ortağı olarak çalışmak-
tayız. 2016 yılında ISO 9001, OHSAS 18001 belgelerini almış, yeni 
binamıza taşınmış ve müşteri ilişkilerimizi daha sağlıklı yönetebilmek 
için uygun bilgisayar alt yapısını kurmuş bulunmaktayız. Yaptığımız 
bu yatırımlarla kaliteden ödün vermeden büyüme hedefimizi sür-
dürmekte, uzman servis ekibimiz ile devreye alma, montaj, bakım ve 
saha süpervizörlüğü hizmeti vermekteyiz. Almanya ve İsviçre’den 12 
farklı firmanın Türkiye Distribütörlüğünü yapmaktayız. 

Madencilik Sektörü İçin Çalıştığımız Firmalar:
   • Feluwa; Hortum Tip Piston Diyafram Pompa
   • Düchting Pumpen; Metalik Astarlı Tip Santrifüj Pompalar ve Yer Altı 

Madenciliği için Anti-Grizu Standartlarında Kademeli Tip Pompalar 
   • Emile Egger; Vortex Çarklı Tıkanmaz Tip Pompalar ve Dik Milli Çukur 

Pompaları

   • Richter Chemie; İçi PFA Kaplı Santrifüj Tip Pompalar ve Vanalar 

Madencilik Pompa Uygulamaları
   • Asit ve Kostik Transfer Pompası
   • Demir Üç Klorür Pompası
   • Yüksek Oranda Partikül İhtiva Eden Çamur Pompaları
   • 3 Fazı da (Katı, Sıvı, Gaz) Transfer Edebilen Çamur Pompaları
   • Abrasif Akışkanlar İçin SICCast® Malzemeli Santrifüj Tip Pompalar
   • Dalgıç Tip Çamur Pompaları
   • Dik Milli Saha Suyu Transfer Pompaları
   • Tıkanmaz Santrifüj Tip Lapa Transfer Pompaları
   • Derin Kuyu Madenciliği için Kademeli Dip pompalar
   • Kömür Tozu Muhteviyatı Olan Akışkanlar İçin Özel Tip Santrifüj 

Pompalar
   • Atık Çamur için Hortum Tip Piston Diyafram Pompalar
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www.sgs.com.tr

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 İş İstanbul Plaza, Güneşli İstanbul, TÜRKİYE 
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 AŞ adını almıştır. 

Dünya genelinde 90.000 çalışanı ve 2.000 ofis 
ve laboratuvarı ile hizmet vermekte olan SGS, 
1.000’in üzerinde çalışanı, 13 ofisi ve 14 labo-
ratuvarı ile Türkiye’nin lider gözetim, denetim, 
test ve belgelendirme kuruluşudur.

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

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

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 
malzemeler (çinko, kurşun, bakır konsantreleri/cevherleri vs.), 
endüstriyel mineraller (feldspat, quartz, 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.) 

	 •	 Araştırma	 Numunelerinin	 Analizi	 	 (altın,	 gümüş	 ve	
diğer elementler)
	 •	Maden	Numunelerin	Analizi	(krom	cevheri,	mangan	
cevheri, demir cevheri, çinko/ kurşun/ bakır konsantresi ve diğer 
maden analizleri) 
	 •	 Dilovası	 Kömür	 Laboratuvarı	 (ISO/IEC	 17025	 akredi-
tasyonuna sahiptir)

 » 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 zamanlı olmasını sağ-
lamak amacıyla en yüksek kalite standartlarından taviz vermeden 
yöntemsel mükemmeliği 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

   • Gravimetrikve AAS işlemleriyle çoklu döküm ateş analizi (Fire 
Assay) (Günlük kapasitemiz 1.000 numunedir.)

   • 500 gr ve 1.5 kg BLEG hızlandırılmış siyanür bottle roll analizleri
   • LECO ile karbon ve kükürt analizi 
   • Potansiyometrik titrasyon yöntemiyle krom, demir, bakır ve man-

gan cevheri ve konsantresi analizleri 
   • ICP-OES ile çoklu element analizleri (kral suyunda parçalama, 

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

   • Baz metal konsantrelerine yönelik klasik titrasyon yöntemleri 
(Cu, Pb, Zn) 

   • Arama, maden geliştirme ve emtia ticaretine yönelik klasik 
analizlerin gerçekleştirilmesi amacı taşıyan eksiksiz yaş kimya 
yöntemleri 
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SSAB, yakın müşteri ilişkilerine dayalı, yüksek düzeyde uzman-
laşmış uluslararası bir çelik şirketidir. SSAB, yüksek dayanımlı 
çelikler üreterek daha iyi performans ve sürdürülebilirlik için hiz-
metler sunmaktadır.

Firma, gelişmiş yüksek dayanımlı çelikler (AHSS) ve su verilerek tav-
lanmış çelik ürünleri ile (QT) şerit, plaka ve boru ürünlerinin yanı sıra 
inşaat çözümleri için de küresel pazarda öncü bir üreticidir. SSAB’nin 
ürettiği çelik ve sunduğu hizmetler, ürünlerin hafif olmasına ve ürün 
dayanımını artırarak ömürlerinin uzamasına yardımcı olur. SSAB 
hisseleri, Stockholm’daki Nasdaq OMX ve Helsinki’de Nasdaq OMX 
Borsası’nda işlem görmektedir. Genel merkezi İsveç Stockholm’de 
yer alır. SSAB 50’den fazla ülkede yaklaşık 16.000 çalışanı istihdam 
eder. SSAB’nin İsveç, Finlandiya ve ABD’deki üretim tesisleri yıllık 
8,8 milyon tonluk çelik üretim kapasitesine sahiptir. Şirket ayrıca 
Çin, Brezilya ve diğer birçok ülkede çeşitli çelik ürünlerini işleme ve 
bitirme kapasitesine sahiptir. İsveç ve Finlandiya’da üretim yüksek 
fırın prosesi ile birleştirilmiştir. ABD’de hurda bazlı üretim süreçleri 
için elektrikli ark ocakları kullanılır.

Ürünler ve Hizmetler
SSAB’nin Türkiye’de pazara sunduğu 2 ana ürün Hardox, aşınma sacı 
ve Strenx yüksek dayanımlı çeliğidir.  Ayrıca Hardox Wearparts mer-
kezleriyle Türkiye pazarına aşınma parçaları ve servisleri konusunda 
zamanında ve lokal olarak hizmet vermektedir.

Hardox Aşınma Plakası-Zorlu Koşullar İçin Sert ve Tok Çelik
Eşsiz sertlik ve tokluk bileşimiyle Hardox® aşınma plakası, tüm dünyada 
aşınma dirençli (AR) çelikler için standardı oluşturdu. Eşsiz nitelikleri 
sayesinde, birçok uygulamada yük taşıyıcı parça olarak bile kullanılabilir 
ve yapısal tasarım inovasyonu için yeni olanaklar getirebilir. Aşındırıcı 
uygulamalar ve zorlayıcı aşınma koşulları Hardox’la başa çıkamaz. 
Aşınma ile ilgili zorluklarınız ne olursa olsun, Hardox aşınma plakası 
daha iyi aşınma direnci, daha yüksek yük kapasitesi ve daha uzun 
kullanım ömrü sunar. Hardox ailesi 0,7-160 mm ile her zamankinden 
daha ince ve daha kalın orijinal aşınma plakasının yanı sıra borular ve 
yuvarlak çubukları içerir. Üstün kalite, güvenilirlik ve performans sağla-
yan Hardox, hem ekipmanınızı hem işinizi çalışır halde tutar.

Strenx-Yüksek Dayanımlı, Yüksek Performanslı Çelik
Sürekli daha yüksek performanslı çelik ürünler için verilen mücadelede, 
güçlü ve ince olan her zaman kazanır. Ürünleri daha dayanıklı, hafif ve sür-
dürülebilir kılmak için, daha ince ebatlarda daha dayanıklı çeliğe ihtiyacınız 
vardır. Yüksek dayanımlı, yüksek performanslı yapı çeliklerinden oluşan 
geniş portföyümüz Strenx™’i bu nedenle geliştirdik. Strenx, 600-1300 
MPa’da dayanım ve ebat aralığı bakımından dünyada en geniş seçenekleri 
sunan yapısal çeliklerden biridir. Bir tasarımcı çeliği olan Strenx, cesur tasa-
rımcıların elinde olağanüstü sonuçlar vererek çelik yapıların ağırlığında 
yüzde 20, 30, hatta 40 düşüş sağlayabilir. Strenx, ürünlerinizin ve işinizin 
yeni performans düzeylerine ulaşmasına yardım eder.

Hardox Wearparts-Aşınma Ürünleri 
İçin Tek Noktanız
Artık aşınmaya bağlı durmalara son! 
Türkiye’de 11 farklı şehirde bulunan 13 
Hardox Wearparts merkezi aşınmanın 
yoğun olarak görüldüğü madencilik, 
taş ve kum ocakları, çimento ve beton, 
kömür ve enerji, geri dönüşüm ve 
tarım sektörlerine aşınma parçaları ve 
servisleri sunmaktadır. Hardox plaka-
ların işlenmesi ve aşınma konusunda 
uzman Hardox Wearparts merkezleri 
her uygulama için en iyi çözümü 
sunar. Sadece Hardox parça değil 
aynı zamanda aşınan ekipmanların 
atölyede ve sahada tamiri, bakım ve 
onarım, montaj hizmetleri de son kul-
lanıcı işletmelere verilmektedir. 

SSAB
www.ssab.com.tr

Sahrayı Cedit Mah. Güzide Sok. No.14/9 Şişikler Plaza Istanbul
Tel: +90 (216) 445 59 54 
E-posta: info.turkiye@ssab.com

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Ticaret Ltd. Şti.

YAKIN-AKILLI-HIZLI
DAHA

Maden sektöründe Hardox Wearparts ile

Aşınma Parçalarına ulaşmak için

www.hardoxwearparts.com



YAKIN-AKILLI-HIZLI
DAHA

Maden sektöründe Hardox Wearparts ile

Aşınma Parçalarına ulaşmak için

www.hardoxwearparts.com
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Standart Cıvata

Atatürk Organize San. Bölgesi 10002 Sok. No:12 Çiğli-İZMİR-TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 376 77 87 | Faks: +90 (232) 376 75 60
E-posta: info@standartcivata.com.tr

Standart Cıvata Tic. ve San. AŞ

www.standartcivata.com.tr

Maden sektörünün taşıdığı önemin ve risklerin farkında olup 
STD olarak, bizim için uygun fiyat unsurunun tek başına yeterli 
olmadığını, kalitenin de olmazsa olmazımız olduğunu belirtmek 
isteriz.
En etkili sonuçlar; sadece uyguladığımız sistemlerden değil, yola 
çıktığımız geniş vizyonlu, duyarlı ve tutkulu ekiplerden oluşur. 
Değişime açık olmazsanız, müşterilerinizin beklentilerinin ötesini 
karşılayamazsanız ve “Bu iş böyle olmaz, mümkün değil!” derseniz 
hiçbir zaman yeni bir yol bulamazsınız, fark yaratamazsınız.
Farklılaşmadığınız zaman da başarılı olamazsınız. İşte bu nedenle rakip-
lerimizden hiç bahsetmiyoruz, çünkü her sektörde yeniliğin öncüsü biziz!
Konusunda uzman ekibiyle STD, ekibinize yalnızca cıvata ve somun 
ile değil, özel saplama ve talaşlı imalat parçalarıyla da kalitenin ön 
planda olduğu bir hizmet vermektedir.
Sadece ihtiyacınız olan parçayı size sunabilmek için değil, ‘’Çözümün 
bir parçası’’ olabilmek için… 
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S-Tech Madencilik

Hamidiye Mah. G.O.P.  Cad. No:159/A Soma/MANİSA
Tel:  +90 (236) 612 21 61 | Faks:  +90 (236) 612 21 62
E-posta: info@stechmadencilik.com

S-Tech Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ

www.stechmadencilik.com

Firmamız 2015 yılında S-Tech Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ olarak 
kömür diyarı Soma’da kurulmuştur. Fabrikasındaki makine parkuruyla 
kalite standartlarını sürekli geliştirilerek, teknoloji, bilgi ve geleceğe 
yatırım yaparak, emin adımlarla sektörünün en iyileri arasına girmiştir.

S-Tech Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ başlıca yer altı ve yer üstü 
maden ocaklarında kullanılan her türlü ekipman parçaları, yarı 
mekanize ve tam mekanize kömür kazı sistemleri, bant konveyör ve 
zincirli konveyör sistemleri ve maden makinaları imalatı yapmaktadır. 
Biz yüksek enerji sarfiyatları ile üretim yapan değil düşük maliyetlerle 
yüksek performans sergileyerek, işletme maliyetlerini düşük seviyede 
tutarak ve kaliteden ödün vermeyerek bu sektörde emin adımlarla 
ilerlemekteyiz.

Fabrikamız 8.000 m²’si kapalı alan olmak üzere toplamda 20.000 
m² alanda kurulmuştur. Firmamız uzman teknik ve idari kadrosu 

ile müşteriye özel sipariş, malzeme temini, üretim, termine uygun 
teslimat konularında en yüksek kaliteyi sağlamak için çalışmaktadır.

Ürünlerimiz;
   • Zincirli ve Bantlı Konveyör 

Sistemleri
   • Çek valf ve Basınç Düşürücüler
   • Hidrolik Kontrol Üniteleri
   • Pnömatik Nakliye Sistemleri
   • Tamburlu Kesici Yükleyiciler
   • Hidrolik Tahrikli Vinçler
   • Kırıcılar
   • Çok Amaçlı Kazıcı Yükleyiciler
   • Hidrolik Üniteler
   • Çelik Konstrüksiyon İmalat ve

Montaj İşleri

   • Konveyör Bant Sıyırıcıları
   • Pnömatik Pompalar
   • Halatlı Monoray ve Kulikar Vinçler
   • Bataryalı ve Dizel Lokomotifler
   • Dizel Monoraylar
   • Hidrolik Hortum ve Bağlantı

Elemanları
   • Kesici Uçlar
   • Konveyör Fren Sistemleri
   • Pompalar ve Aksesuarlar
   • Yüksek Basınç Pompaları
   • Pnömatik Sondaj Makinaları

MADENCİLİK VE HAVZA ŞARTLARINA BAĞLI 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KÖKENLİ 

YERLİ TASARIM VE AR-GE ÜRÜNLERİ

YERLİ MADEN MAKİNALARI TEKNOLOJİSİ ÜRETİMİ VE MAKİNA 
ÜRETİMİ

İLETİŞİM
Prof. Dr. C. Okay AKSOY e-mail: coaarge@gmail.com, okay.aksoy@deu.edu.tr web: www.coaarge.com;

Serkan BAHÇEKAPILI: serkanbahcekapili@gmail.com web: www.stechmadencilik.com
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Şen Plastik

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: info@senplastik.com | senpls@superonline.com 

Şen Plastik Patlayıcı Mad. Yardımcı Malz.

www.senplastik.com

1983 Yılında İstanbul Bayrampaşa’da Hüseyin Şen tarafından 
kuruldu 1990 yılından itibaren tamamen madencilik camiasına 
patlayıcı madde yardımcı malzemeleri ve iş güvenliği ile ilgili mal-
zemelerin üretim ve satışına başladı. 

Firmamızın kendi üretimi olan ürünleri, madencilik işletmelerine 
giderek ve çalışanlara yerinde uygulamalı çalışmalar yaparak 
madencilerimizin yararlanmasını sağladı. Bugün ise iş güvenliği ve 
patlayıcı madde yardımcı malzemelerinde kendine has üslubu ile 
çözümler bulan tamamen yerli iş gücü ve yerli üretim ile büyüyen 
Türkiye’nin her yerinde ve yurt dışında ürettiği ürünler ve istikrarlı 
adımları ile sizlerledir.

Ürünlerimizin kullanımının yaygınlaşması, madencilik işletmele-
rinin iş güvenliği ve işçi sağlığına  gösterdikleri özenin  önemli bir 
kanıtı olduğunu düşünüyoruz. 

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

* 5 mm çelik halat üzeri 2 mm kaplama
* Reflektif yol göstergeleri
* Acil durum işaretleri
* Yanmaz ve kopmaz malzeme
* Tavan asma aparatı

YAŞAM
HATTI

İsteks Sanayi Sitesi C4/13 İ.O.S.B.Başakşehir/İstanbul
Tel:+90212 485 66 13-15 Fax:+90212 485 66 14

ww.senplastik.com



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



11
4

11
4

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T F

irm
a R

eh
be

ri

Terex® MPS/Mineral İşleme Sistemleri
Güç, Mükemmellik, Performans
Terex® MPS, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine eksiksiz bir 
kırma ve eleme ekipman yelpazesi sunmaktadır.
Faaliyet gösterdiğimiz dört önemli sektör şu şekildedir:

   • Madencilik
   • Agrega
   • Yıkım ve Geri Dönüşüm
   • Endüstriyel Mineraller

Ekipmanlarımız; her 
türlü kayaç, çakıl, 
maden cevheri ve 
endüstriyel mineral-
lerin işlenmesinde en 
yüksek kalitede nihai 
ürünler üretmek üzere 
tasarlanmıştır.

Tek bir ünite veya 
komple sistem pro-
jelerinde; modüler, 
taşınabilir, paletli ve 
statik makinelerin 
yanı sıra yedek parça, 
servis ve bakım gerek-

sinimlerinizde güvenebileceğiniz küresel bir destek ağıyla hizmet 
sağlıyoruz.

İşinize En Uygun Çözümleri Sunmaya Çalışıyoruz
Operasyonel güvenilirliğe, maliyet etkinliğine ve iyi bir hizmete ihti-
yacınız olduğunu biliyoruz. İşimizi yaklaşık üç yüz yılda tamamladık 
ve tüm bu zamanı da müşterilerimiz ile birlikte geçirdik. Biliyoruz ki 
başarılı olduğunuzda biz de başarılı oluruz.

Dünya Standartlarında Hizmet ve Destek
Terex® MPS ile sınıfının en iyisi olan mühendislik teknolojisi makine-
lere sahip olmakla kalmazsınız, aynı zamanda çok güçlü bir servis ve 
eğitim desteği de alırsınız.

Müşterilerimizin bir ekipmanın çalışma ömrü boyunca üretkenliğini 
en üst düzeye çıkarma ve işletme maliyetlerini kontrol etme ihtiyaç-
larını çok iyi anlıyoruz.

Bu hedefleri paylaşıyor, onlarca kanıtlanmış tecrübe ve uzmanlığın 
yardımı ile küresel bir destek ağı aracılığıyla operasyonlarınızın 
sorunsuz çalışmasına yardımcı olacak çözümler sunuyoruz.

Terex® TWS/Yıkama Sistemleri
Terex Yıkama Sistemleri (TWS) tüm malzeme ve mineral yıkama 
ihtiyaçlarınız için en uygun çözümleri sunar. TWS, Terex’in yıkama 
ekipmanı sağlayıcısıdır ve daha önce Powerscreen ve Terex Mobil 
İşleme Ekipmanları markaları (Terex® Finlay) tarafından sunulan 
yıkama ürünlerinin yerini almıştır. Bu zengin ve köklü miras sayesinde, 
bugünün kaliteli, temiz malzeme spesifikasyonlarını karşılamak üzere 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve yerine getirmek için malzeme 
ve mineral yıkamadaki bilgi ve tecrübemizi kullanıyoruz. TWS; maden-
ler, taş ocakları ve agrega üreticilerini geniş bir ürün yelpazesiyle global 
olarak desteklemektedir; kum yıkama tesisleri, kum helezonları, kum ve 
ince kum geri kazanım tesisleri, kütüklü yıkayıcılar, bunkerler, besleyici-
ler, konveyörler, susuzlandırma elekleri, yıkamalı elekler, bunlara ilave 
olarak su geri kazanım ve su ıslahı tesislerini mobil, sabit ve modüler 
olarak ürün gamında bulundurmaktadır. Bu ürün gamı, beton, harç ve 
asfalt kumları, taş tozu, öğütülmüş toz, nehir ve deniz kumları, cam 
endüstrisi için silis kumu, golf sahası kumları, nehir veya göl tarayarak 
çıkan malzeme, filtre ve yastıklama kumu, geri dönüştürülmüş malze-
meler, kömür ve demir cevheri gibi uygulamalarda çalışma potansiyeli 
sağlar. TWS portföyü, mükemmel güvenilirlik, kolay taşınabilirlik ve hızlı 
yerinde kurulum sunar. TWS, küresel bayi ağının yanı sıra mühendislik, 
uygulama, satış, pazarlama ve satış sonrası teknisyenlerden oluşan 
ekibimiz aracılığıyla müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için 
olağanüstü müşteri desteği ve uzmanlığı sunmayı taahhüt eder. 
Temiz agrega ve bugünün zor koşullarını, aşağıdaki kriterler sayesinde 
karşılayabiliyoruz:

   • Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uzmanlaşmamız
   • Köklü markaların miras bıraktığı onlarca yıllık tecrübe 
   • Geniş ekipman yelpazesi

Terex® MPS
www.terex.com/minerals-processing-system

Mehmet Akif Ersoy Mah. 287. Sk. No 1/D 06172 Yenimahalle-Ankara Turkey
Tel: +90 (312) 354 90 90 | Faks: +90 (312) 354 90 44
E-posta: Cengiz.Tahmiscioglu@terex.com

Terex MPS/Mineral İşleme Sistemleri



 

Washing Sytems  
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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 üre-
timiyle başlayan, zamanla cevher zenginleştirme makinalarının 
üretimine dönüşen 60 yıllık bir endüstriyel süreç…’’

Abdülkadir Tüfekçioğlu tarafından 1954 yılında kurulan Tüfekçioğlu 
Kauçuk ve Makina Sanayi; cevher zenginleştirme makinaları ve 
yedek parçaları, öğütmede kullanılan değirmenlerin üretimi ve 
kauçuk astar kaplamaları ile maden, cam-seramik ve agrega sektör-
lerine hizmet sunmaktadır.

Üretmiş olduğu cevher zenginleştirme makinaları ve yedek parçaları 
ile anahtar teslimi cevher zenginleştirme tesisi kurma kapasitesine 
sahip bir yapılanma…

Kısa sürede, yüksek kalite ile uygun fiyata teslim alabileceğiniz yedek 
parça temini… Daha iyisi ve gelecek için araştırma, yenilik ve yatırım…

Hizmet vermiş olduğu sektörlerin gerekliliği olarak, Tüfekçioğlu, 
müşterileri için en iyi, en yeni, en kaliteli ürün ve hizmeti hedefleye-
rek Tübitak ve üniversite ile birlikte AR-GE çalışmaları...

Temel cevher zenginleştirme testleri için hızlı ve güvenli sonuca 
götüren laboratuvar ortamı…

Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina, üretim ve tasarım için gereken 
laboratuvar çalışmalarını; bilgi birikimi ve test olanaklarıyla kendi 
bünyesinde gerçekleştirmektedir.
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ri 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 makineleri hid-
rolik silindirleri ve sistemleri üreten Yıldırım Hidrolik tarafından 
kurulmuştur. Tünelmak’ın merkezi ve üretim tesisi İstanbul’da 
bulunmaktadır. 

Tünelmak’ın ürün gamı içerisinde farklı tiplerde tünel ve maden 
makineleri; 4x4 ve araç üstü püskürtme beton pompaları (shotc-
rete), 4x4 beton mikseri, yer altı yük ve personel taşıma araçları, 4x4 
kaya delme makineleri, 4x4 kavlak makinesi, 4x4 mini tünel dam-
perinin 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.

Her yıl inovasyona büyük bir bütçe ayıran Tünelmak, Ar-Ge çalışma-
ları ile sektöre katma değer sağlayan projeler geliştirmektedir.

Yeraltı Personel Taşıma Aracı 
Underground Personnel Carrying Vehicle
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Ormanda Kaybolmayın, Biz Size Yol Gösterelim!
Devlete ait bir arazi üzerinde lisans ya da ruhsat sahibiyseniz, 
yatırımınızı yapmadan önce izin işlemlerini yapmanız gerekir. Bu 
araziler kadastroda her ne kadar maliye ya da hazine arazisi olarak 
görünse de vasfı; orman, mera vs. olabilir. Dolayısıyla izin alacağı-
nız, yani muhatap olacağınız kurumun kanun, yönetmelik, tebliğ 
ve emirlerine hâkim olmanız bunca işinizin arasında zor olabilir. 
Bu nedenle, işi bu konuda uzmanlaşmış kişilere bırakmanız ve 
konuyu bu uzman kişi üzerinden takip etmeniz sizin menfaatinize 
olacaktır.

Orman izinleri alanında hizmet veren büromuz, önceliğini 
maden izinlerine verip bu alanda uzmanlaşmıştır. Maden izinle-
rinin ayrılmaz bir parçası olan Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği 
hususunda da uzmanlaşıp bu iki meslek disiplini ile Orman 
Kanunu’na en iyi şekilde hâkim olarak yatırımcılarının asgari 
düzeyde orman ve arazi izin bedeli ödemesi hususunu öncelik 
olarak belirlemiştir.

Büromuz için ana kriter alınan ÇED Raporu’na aykırı çalışılmamak-
tır. Bu nedenle izin alınmadan önce ÇED Raporu titizlikle incelenip 
raporda gösterilen altyapı alanlarının, talep edilen orman izinle-
rine entegrasyonu sağlanmalıdır. Hatta mümkünse, ÇED Raporu 
hazırlanma aşamasında projeye dâhil olup raporu hazırlayan çevre 
ekibine de orman alanı hakkında yönlendirmelerde bulunulur.

Tüm bu işlemlerin sonucunda alınan izinlerde yatırımcıya des-
teğimiz devam etmektedir. Her yıl hazırlanan teknik raporlar ve 
arazi izin bedellerinin aksatılmaması, yatırımcıya gecikme zammı 
uygulanmasını ve iznin düşme tehlikesini önlemektedir.

Madencilik ile beraber rehabilitasyon faaliyetleri de başlar. 
Ormanda gerçekleşen geçici etkiyi asgari düzeye indirmek, çalış-
manın sona erdiği bölgeleri rehabilite etmek ve izin, iptal işlemleri 
sonucunda sahanın yeniden kuruma teslim edilmesi hususunu 
organize edip her yıl ödediğiniz arazi izin bedelini minimum 
düzeyde tutmak da önceliklerimiz arasındadır.

Yeşil Ormancılık
www.yesilormancilik.wordpress.com

Kapcami Mah. 9 Eylül Cad. 1016 Sok. Cami Yanı Kat:1 No:1 Adıyaman / Merkez
Tel: +90 (506) 628 97 95 
E-posta: yesilormancilik@gmail.com

Yeşil Ormancılık
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ri Yünel Elektromekanik
www.yunel.com

Ankara Çankırı Yolu 26. km Akyurt ANKARA-TURKEY
Tel: +90 (312) 847 52 00 | Faks: +90 (312) 847 52 05
E-posta: sales@yunel.com

Yünel Elektromekanik Ltd. Şti.

Temel amacımız; Türk mühendisler olarak, birçok teknolojik konuda 
ithalata dayalı olan sanayimizde, ülkemizde de bazı ekipman ve sis-
temlerin yapılabileceğini göstermekti. 1984 yılında çıktığımız yolda 
“Katı malzemeler ile uğraşan endüstrilerde, onların verimlilik 
ve iş güvenliğini artıran makine ve sistemler kuruyoruz.” sloganı 
ile amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün 
Venezuela’dan Malezya’ya, Moğolistan’dan İtalya’ya 30’dan fazla 
ülkeye teknolojik ürünler satıyoruz. Ürünlerimiz çoğunlukla kendi 
patentli tasarımlarımızın eseridir. Teknolojik yönden daha ilerisini 
istediğimiz konularda, alanında dünya lideri sayılan firmalarla iş 
birliği ve teknoloji alışverişi gerçekleştirerek üretim yapıyoruz. Bu 
nedenle her ürünümüzle, teknolojik olarak uluslararası seviyede ilk 
birkaç firma arasında yer alıyoruz. 

Ana ürün konularımız:
   • Katı Malzeme Bunker, Silo ve Şutlarında Yapışma ve Tıkanmayı 

Önleyen Patlaç Sistemleri
   • İstenmeyen Metalleri Ürün İçinden Hissedip Algılayan Metal 

Detektörleri ve Dışarı Ayıklayan Metal Separatörleri
   • Sabit ve Mobil Endüstriyel Vakumla Toplama ve Temizlik 

Sistemleri
   • Her Tür Uygulama İçin Avrupa Standartlarında Numune Alma ve 

Hazırlama Tesisleri

   • Katı Malzeme Silo, Bunker ve Depoları İçin Otomatik Silo Seviye 
Ölçerler

   • Katı Malzemeler İçin Yoğun Faz Pnömatik Taşıma Sistemleri
   • Mevcut Her Konveyör Bant İçin, Konveyör Bant Debi Kontrol ve 

Ayarlı Dozajlama Sistemleri
   • Debi Kontrol ve Ayarlı Dozajlı Sistemli Bant Konveyörler, Yapılması 

İstenilen Her Sistem İçin Ayarlı Dozajlama
   • Otomatik Big-Bag Dolum Sistemleri
   • İsteğe Bağlı Diğer Tasarım ve İmalatlar

Bugün, ortalama deneyim süresi 20 yıldan fazla olan teknik kad-
romuzla ülkemiz içinde en geç 24 saat içinde hizmetinize koşma 
olanağına sahibiz. Hiçbir ürünümüz için yedek parça sorunumuz 
yoktur. Tüm ürünlerimizde teknolojimizi de biz yarattığımız için, 
çözüm sunduğumuz endüstrilerde verdiğimiz sistemlerin çalış-
maması veya fonksiyonunu yerine getirmemesi gibi bir durum 
yaşanmaz. Her kuruluşun ihtiyaçları tüm parametreler dikkate 
alınarak optimum koşullarda özel tasarım yapılır. Tüm ürünlerimiz 
Avrupa ve Amerika standartları esas alınarak tek tek imal edilir. El 
emeği, göz nurudur. Ankara Akyurt Üretim Tesislerimiz yeni fabrikası 
ile toplam 9.000 m2 kapalı alana sahip olarak üretim olanaklarını 
da artırmıştır. Ülkemizde hitap ettiğimiz sanayi kolları içindeki en 
büyük kuruluşlar YÜNEL teknolojisini ve hizmet anlayışını %100 
müşteri memnuniyeti ile tanımlamaktadırlar.





Madencilik Türkiye Dergisi ve aşağıdaki diğer markalarımız
hakkında bilgi edinmek isterseniz bizlere;

www.madencilik-turkiye.com
info@madencilik-turkiye.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 (MT): Being the first pri-
vate sector magazine in the Turkish mining industry with 
its widespread distribution network and numerous readers, 
MT provides an unequalled media to the companies for their 
advertisements. Thus advertisers can reach directly to their 
target customers in the mining sector. MT targets mainly the 
private sector and distributed more than 3200 unique address. 
It is published every 45 days, 8 issues per year.

Mining Turkey Magazine:  Mining Turkey was published 
on September 2011 firstly, as a supplement of Madencilik 
Türkiye Magazine. Mining Turkey became an important guide 
for foreign executives and engineers who lives or plans to 
invest in Turkey by means of its diverse content about Turkish 
Mining Industry. Mining Turkey holds title of being first and 
only English mining and earth sciences magazine published 
in Turkey and it is published biannually. 

Tünel Teknolojisi Magazine: Latest brand of our company, 
Tünel Teknolojisi is published to contribute development and 
introduction of tunneling sector. Similarity of mining and 
tunneling operations in a technical way encouraged estab-
lishing of the magazine. Tünel Teknolojisi has been being 
published since September 2014

MT Bilimsel (MT Scientific):  MT Bilimsel (Scientific) Journal 
publishes original researches, critical assemblies, technical 
notes, letters to the editor and discussions written in Turkish 
and/or English within the scope of underground resources, in 
geology, geophysics and petroleum science subbranches. 

Bulletin of Mining Concessions: “Bulletin of Mining 
Concessions”, free supplement of the Madencilik Türkiye 
Magazine, has been serving to the investors who are loo-
king for finance/partners to their mining concessions or 
projects - since October 2010.

MT Mağaza (MT Store):  An online store to sell Madencilik 
Turkiye and Mining Turkey Magazines’ previous issues and 
some other mining related publications. It is envisaged to 
sell any kind of equipment related to mining industry in near 
future.

MT Etkinlik (MT Organisation): Since the first orga-
nization in June 2011, MT Etkinlik aims to organize short 
courses, seminars, conferences and meetings for companies 
or individuals. Please visit our website and check our previ-
ous events.

www.madencilik-turkiye.com: The official website of 
our company, madencilik-turkiye.com publishes news about 
Turkish and global mining industry daily, also provides essen-
tial information about all our services in details.

MT Firma Rehberi (MT Company Index): An index on 
mining companies that have business in Turkey. This index 
will be distributed in all the events in Turkey during a long 
time period, until the new index published.

Madencilik Türkiye Magazine, which is the first publication of Mayeb Ltd., has attained a respected estate 
in the sector in a short time since September 2009. Subsequent to its flagship publication, with the advan-
tage of Mayeb’s founders who has experiences in mining sector launched new publications and other 
services. You will find brief information about Mayeb Ltd.’s products and services, below:

All our publications are distributed at the events that we participate and shipped to all mining industry 
by our widespread distribution network. In order to advertise your company efficiently, please do not 
hesitate to ask for more information about our services.

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 

We would like to express our thanks to Tümad Madencilik AS for providing support to the publication of 
MT Company Index 2017.
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ABB is a pioneering technology leader in electrification products, 
robotics and motion, industrial automation and power grids, serving 
customers in utilities, industry and transport & infrastructure globally. 
Continuing more than a 125-year history of innovation, ABB today is 
writing the future of industrial digitalization and driving the Energy 
and Fourth Industrial Revolutions. ABB operates in more than 100 
countries with about 132,000 employees. ABB technologies have been 
introduced in Turkish electrical and industrial market since 1940s.

ABB’s approach covers the complete value-added chain, from your 
mine to the product you market. We excel at merging equipment, 
skills and services to develop a complete customized solution that 
strengthens your entire operation regardless of project size. ABB’s 
capabilities combined with its global and local resources offer 
integrated power, control and information solutions. 

Electrification and plant engineering: The efficiency of an 
industrial plant is influenced by its major mechanical and electrical 
installations, appropriate planning and engineering. 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 to 
provide substantial savings in investment and energy consumption. 

Power distribution: We offer the broadest range of high, medium 
and low voltage equipment for switching and distributing electrical 
power. Solutions are engineered for safety, flexibility and security to 
keep operations running day and night. This includes emergency power 
generation and UPS, prefabricated sub-stations, power factor compen-
sation and harmonic filtering equipment, switchgear and transformers.

Drives applications: Selecting the right drive system for a parti-
cular application requires knowledge and experience within the 
process environment. ABB manufactures motors and drive systems 
from sub-kilowatt to the megawatt ratings of gearless drives for the 
largest SAG and ball mill applications.

Process control and instrumentation: Our process control solutions 
provide easy access to the process, production, quality and business 
information-from the most remote locations to corporate headqu-
arters. Whether you are building a greenfield plant, extending or 
modernizing an existing plant, ABB provides tailored automation 
solutions that use real-time data. ABB also provides a wide range of 
instrumentation products for mining and mineral processing.

ABB Contact Center: +90 850 333 1 222 
www.new.abb.com/mining

ABB Elektrik Sanayi AS 

Alev Makina
Alev Lastik Sanayi ve Ticaret Ltd. was established as a family com-
pany in 1989 to import and dis-tribute tire repair materials and 
equipment.  Same year, Alev Lastik became authorised dealer of 
German NILOS Hans Ziller GmbH for the Turkish market.

NILOS has been engaged in the field of Conveyor Belt Equipment 
since 1926, manufacturing conveyor belt repair materials and 
equipment. NILOS is also the world leader in production of vulca-
nisation presses. There is considerable number of hydraulic presses 
of NILOS, still working for more than 25 years in several thermal 
power plants (EUAS) in Turkey. NILOS recently developed a new 
technology to manufacture vulcanising presses with pressure bags 
which are lighter in structure and more economical price-wise. We 
have almost won all the major tenders of thermal power plants for 
supply of these new technology presses. NILOS also produces cold 
and hot vulcanising solutions and tools for repair of conveyor belts.

In order to complete our range of services, we have recently added 
“Mechanical Fasteners” to our products for quick splice of belts. 
Thus, currently we are in the position to offer a complete range of 
products used for vulcanisation and repair of conveyor belts.

Our second, but main company Alev Makina Kaucuk San.Tic. AS, 

founded in 1996, imports precure tread rubber, tire repair materials 
and patches and is also capable of local production of retreading equ-
ipment & machinery for retread shops. Currently, we are the exclusive 
distributors of Mexican Bandamatic and Finnish NOKIAN for precure 
treads, tools, and also machinery supplied by Italian Italmatic, MAE 
envelopes of Italian Mig. In other words, we are capable of satisfying 
all the requirements of precure retreaders out of one hand.

Our mission, in marketing of all our brands and products, is and has 
always been ‘providing best quality products to our clients at the 
most favourable prices.

Since the beginning of 2017, all our products and services have been 
brought together under the roof of ALEV Makina Kaucuk San.Tic. AS

www.alevgroup.com
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ALS Minerals is the leading full service provider of geochemical analy-
ses for the global mining industry.

Our integrated network of over 60 laboratories around the world 
ensures consistent quality and dependable client service wherever we 
might meet you. Analytical procedures appropriate for all elements of 
interest for clients engaged in exploration and mining businesses. Our 
standard range of analytical methods covers all commodities of inte-
rest from precious metals to iron ore and industrial minerals. We also 
provide custom services for on-site laboratory and sample preparation 
facilities as well as Containerized Sample Preparation Laboratories.

ALS Izmir Geochemical Laboratory is accredited by Standards Council 
of Canada (SCC); Canada and meets all the requirements of the ISO/

IEC 17025:2005 certification. ALS Izmir Geochemical Laboratory is also 
compliant with the standards of ISO 17025 participating three exter-
nal (by Geo-stat, Standards Council of Canada and Rocklabs) round 
robin tests twice a year. In addition, our company performs internal 
round robin tests globally every month.

All of ALS’s labs, including ALS Izmir, are also compliant with reporting 
standards JORC and 43-101.

ALS Izmir lab’s capabilities are now expanded to include geochemical 
analyses by aqua-regia and 4-acid ‘near total’ digestion by ICP-OES in 
order to provide very fast TAT for your exploration projects.

www.alsglobal.com

ALS Minerals

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 
largest 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 Rental 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

Anadolu Flygt
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Anagold Madencilik
ANAGOLD MADENCİLİK AŞ was established in 2000 in Ankara with 
the name of Çukurdere Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. The company 
works in the mining sector as a subsidiary of Alacer Gold Corporation 
whose center is located in Denver, USA and registered 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 Sulphide 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.  The Projects is currently under 

construction stage, and the life of Çöpler Mine has expanded to 
approximately 20 years with the investment decision.

Our Environmental Policy
ANAGOLD MADENCİLİK AŞ fulfils its activities with the awareness 
that the source is the nature. For that reason, the basis of our 
environmental policy to be applied in the mine sites is to maintain 
the mine production in an environment-friendly manner in the 
region where the mine is recovered. In this direction; while making 
the investments which are required in order to operate the natu-
ral resources in a manner which would not damage the ecological 
balance; we give high importance to decreasing the negative impa-
cts that may occur in the environment, using the energy in a correct 
manner and supporting recycling. We set on our way as the respon-
sible and careful protectors of the water resources and the lands 
which we use in line with the sustainable development principles.

Corporate Social Responsiblity
ANAGOLD MADENCİLİK AŞ, within the framework of corporate 
social responsibility activities, contributes to the local society on 
many subjects, in particular education, by means of service, aid and 
donations.

www.anagold.com.tr

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 manufacturing 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 advan-
tage 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 manufa-
cturing 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 65 employees in total, our company employs a technical 
team of 12 members consisted of 7 mechanical engineers, 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
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Ardef
ARDEF Mine Machinery Energy & Trading Incorporation has started to 
serve in our country as a result of the managing partners’ decision in 
2013. It is possible to gather ARDEF’s commercial activities under the hea-
dings of Mining Consultancy and Representatives of Mining Machinery. 

In our consulting services, we are working in conformity with our busi-
ness partners with RPM Global , VPC and Mibrag CI. ARDEF provides local 
expertise, Turkish language support, and a single point of contact to 
access. Our field works are associated with competent engineering staff 
for consulting and engineering services, aim at representing solution 
partner to 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 work safety and company management as examining 
current educational basis for mining sector.

In the field of Sale of Mining Machinery and Equipment, ARDEF strengt-
hens its representatives’ day by day and enriches its customer portfolio. 
Finally, in the last quarter of 2016, ARDEF signed a representative agre-
ement with the German-Schenckprocess Company. Schenckprocess will 
share more than 125 years of experience with the ARDEF in the Turkish 
mining and heavy-duty industry, including measuring-weighing 

systems, feeder systems, conveying systems, screening systems and 
associated automation systems.

ARDEF continues its intensive sales and after-sales activities, especially 
in the Soma Region, in the context of ongoing business partnerships. In 
the case of transport systems, after-sales services for the sale of transport 
systems with Becker Group Poland-Becker Warkop continue intensively. 

The Czech Republic Company Wikov MGI A.S. who joined the ARDEF 
representatives in 2016. Wikov MGI A.S. is one of the leading companies 
in the production of heavy duty gearboxes (gearboxes) and serves many 
different sectors. Underground coal mining is a distinctive preference for 
ATEX certified production, especially for underground coal miners, which 
is suitable for gaseous environments.

ARDEF’s founding partners’ 20 years of 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

MINE MACHINERY ENERGY & TRADING INC.

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 separation, 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 statistically 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
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Asel Teknik
Asel Teknik & Endustriyel 
is a company providing 
industrial services and 
goods to her customers 
with quality certificates 
in her field since 1999.

The company name 
Asel inspired by honey 
production which means 
honey. The honeycomb 

is created with a unique and flawless geometry so that you can 
produce the most honey, at least in the field, in the best possible 
way. At the same time, the honeycomb always must be in constant 
temperature and humidity. As these conditions are not met, honey 
may stain, but every time it is produced correctly with astonishing 
coordination and discipline, and it is the only food which does not 
spoil in centuries.

By inspiring the honey, bee and the creation of the honey barrel, 
Asel entered the market with engineering studies in the field of air 
conditioning, than began to active in the mineral processing area 
(Dedusting Systems and Mining Machinery)

Currently, with its own patent “Cyclojet Dedusting Systems” are 
being produced, besides these vibrating screens and micronized 
separators -separating machines- are also manufactured by Asel, 
the company completes the design of CycloJet dust collection sys-
tems specifically for each miner and operating conditions. Studies 
that Asel engineers projected are ran and tested by fluid simula-
tion software. With its unique double-wall construction, CycloJet 
systems work both as a separator cyclone and a jet pulse bag filter, 
presents to the market a hybrid function in a single construction. 
At the same time, automation software has been developed which 
keeps the fluid flow constantly and is presented to customers with 
the name of “Cyclojet Smart” Operating costs (filter element, com-
pressed air, electricity consumption) are reduced by at least 35%. 
ASEL, also designs and manufactures separating systems for the 
reusing the collected dust.

In addition to all these, Asel Vibrojets vibrating screens are capable 
of mineral screening with high efficiency. (Asel has ISO 9001 and 
14001 certificates.)

Our priority will always be “good engineering” and “producing sus-
tainable performance-capable machines”.

www.aselteknik.com.tr

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 about diamond core drilling including core barrels, 
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 they do not 
manufacture. Currently, Barkom is official distributor of Hanjin D&B 
(diamond core drill rigs), Fordia (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), 
and Soil Solutions (surface improvements and dust suppressant 
agents). Barkom Group has relocated to its new factory that has 
more than 5.600 m2 production, storage and office area at 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, Barkom has achieved the success of manufacturing its 
own drilling rigs, under BULLDRILL® brand, having high quality, 
efficiency and technology characteristics specified according to 
the feedback information of customer needs and demands. In 
consequence of best quality equipment manufacturing, pre-sales & 
after-sales technical support and technical consultancy, innovative 
thinking, Barkom succeeded in gaining complete customer satisfa-
ction and 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 has directly exported its products to more than 50 
countries in 4 continents.

www.barkomltd.com
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Imagine Enhancing Your Recovery of Scarce, Valuable  
Mineral Resources 
BASF Mining Solutions offers an extensive range of mineral proces-
sing reagents to the Mining Industry worldwide. We provide you 
with major operational, environmental and economic benefits based 
on our advanced chemistry and leading application expertise. BASF 

has a strong global position in the market for mining chemicals. This 
position is built on quality products, technical expertise, relationships 
and a reputation for innovation. Discover your possibilities with BASF.

Answers for the Mineral Processing Industry - Today and Tomorrow 
www.basf.com/miningsolutions

BASF Mining Solutions

Berco
BERCO, leader in undercarriage.
Experience
Since 1920 Berco offers innovative, reliable and economical solutions 
to any undercarriage need with a wide range of systems and parts 
for any market. Berco products range from the Original Equipment 
Manufacturers to the Aftermarket, from special machine to mini-ex-
cavators, from bulldozers to mining excavators. Innovative technology 
and comprehensive know-how guarantee the high quality of the 
products. Fully skilled R&D Team, can help you to choose the most 
effective and efficient solution to your specific undercarriage need, 
ensuring you to reduce development and engineering time, tooling 
expenses and facility costs. Berco is a Company of thyssenkrupp Group 
and its products are entirely made in Italy.
Quality
Berco’s singular focus on innovating undercarriages and tracks allows 
us to produce the highest quality components on the market, all 
backed by solid warranty coverage and ongoing customer support.
Value
You count on equipment uptime to keep your business moving 
forward, and you want your maintenance investment to deliver a 
good return. Working directly with an authorized Berco dealer means 
you get the highest quality components, along with support you can 
count on, all at an exceptional value.

Innovation
Though we’ve been in this business for nearly 100 years, our ideas are 
far from old. Berco is continually investing in new product development, 
driving better performing, longer life solutions for both our manufactu-
rer customers and those looking for a unique aftermarket option.
Support
When you work with an authorized Berco dealer, you’re working with 
factory-trained technicians backed by the industry’s leading undercar-
riage experts. That means you receive the highest quality undercarriage 
products on the market, supported by unmatched service and exper-
tise, all to keep your equipment and business moving forward.
BMP Mining Products: a Century of Experıence
BMP offers an efficient, reliable and economical range of solutions for 
mining operations, catering for the undercarriage needs of open pit 
mining, quarrying or earthmoving in large-scale land reclamation ranging 
from 50 to 400 ton track-type machines with 215.9-350 mm chain pitch. 

   • Dry, greased, sealed & lubricated chain versions. 
   • Forged shoes for heavy duty applications. 
   • Track chains for special applications: large conveyor systems, 

pipeline handling, drilling machines, etc. 
   • Track chains with “BPR2™” (Berco Pin Retention 2), which impro-

ves the working life time of the components.
www.berco.com
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Bilgi Mühendislik (Tsurumi Pump)
Tsurumi started to build pumps 94 years ago. Since then the com-
pany has grown to become a global leader in the manufacturing 
of submersible pumps with expanding presence all over the world. 
Key applications for Tsurumi pumps are found within mining, tun-
nelling, municipal and industrial sewage. 

Tsurumi has a variety of pumps suitable for heavy duty applications 
such as mine and tunnel construction. “Tsurumi contractor pumps 
offer patented technical features that allow pumping highly abra-
sive materials” says Birger Schmidt, marketing manager of Tsurumi 
Europe.  “The well-known KTZ and KRS range are the most popular 
pumps in mining and tunnelling applications due to their extreme 
robust design, making Tsurumi pumps “stronger for longer”. 

Our products combine outstanding quality with the highest product 
lifecycle available in the market, delivering the most reliable and 
efficient product to our customers.

All Tsurumi contractor pumps have the unique feature of being able 
to operate in slurping conditions with no extra cooling needed. 

Tsurumi also offers heavy-duty NSSHÖU pump cables as a standard 
for mine and underground applications, as they offer higher phy-

sical resistance avoiding the most common breakdown caused by 
damaged cables.

“Some of our pumps have more than 25 years active service,” says 
Birger. “Paramount to this longevity is Tsurumi’s patented oil lifter, a 
device positioned within the oil bath of every pump that significantly 
reduces wear on the mechanical seal and helps to protect the motor. 
Furthermore, Tsurumi’s mechanical seal is protected with parts called 
‘shaft sleeves’, which prevent foreign objects reaching the most sen-
sitive parts of the component.” Tsurumi pumps are designed for easy 
maintenance and most can be dismantled with a normal screwdri-
ver; simple maintenance only requires basic training.

In challenging applications such as mining and tunnelling unpredi-
cted instances like unexpected occurrence of water pose the biggest 
threats to an ongoing project. In order to reduce risks to a minimum, 
availability of the right tools/equipment is essential. Tsurumi offers 
a constantly available stock of 20.000 contractor pumps up to 
110kW from their bonded warehouse in Antwerp. 

Tsurumi brand products sales and services in Turkey, Bilgi 
Mühendislik Tic. A.Ş. is provided by the company.

www.tsurumipompa.com

Borusan Mannesmann, having 5 plants in 3 continents, is one of the wor-
ld’s leading steel pipe producers with 60 years of experience. As the leader 
of Turkish steel pipe market, it provides to its domestic market customers 
innovative and accessible solutions through its extensive dealer network 
and well-equipped sales team. With an overall production capacity of 1.4 
million tons, Borusan Mannesmann continues its OCTG pipe production at 
the Gemlik plant in Turkey and at the Houston plant in USA.
Borusan Mannesmann, which has been the main containment pipe 
supplier of the public institutions and private sector in the field of mine 
drilling since 2012, is proud to be the first and the only pipe manufacturer 
to be able to thread in compliance with API 5B and produce in accordance 
with API 5CT norm in Turkey.
With special, high-strength ERW welded pipes developed with Borusan 
Mannesmann quality, our special service for the mining and OCTG sector 
continues at its full speed.
Technical Specifications, Features and Options

   • API 5CT certified for plain end casing and threaded, coupled 
casings (According to API 5B)

   • Fully normalized weld zones
   • Steady scarving with 100% weld line ultrasonic testing
   • 100% hydro tested
   • Homogeneous wall thickness dispersion
   • Reduced tolerances through statistical process control

   • Accredited laboratory in compliance with TS EN 17025 within 
Borusan Mannesmann & third party inspections available

First Quality Raw Material Supply
Regarding the raw material supply; steel raw material (MB80-special 80 
quality welded, J55, K55) with homogeneous material structure, reliable 
and accurate mechanical properties, and high toughness is being used. 
The raw material we use is traceable from the beginning of the process 
till the end. 
Management System Certificates 

   • ISO 9001 Quality Management System
   • ISO 14001 Environmental Management System
   • Wide Range of products
   • Wide selection of sizes 2 7/8’’-13  3/8’’ (Threaded and coupled)
   • R1, R2 and R3 size range

Outstanding Service
   • Small lot orders are accepted
   • Advantage of being a local producer brings Borusan Mannesmann 

a unique and flexible after sales services
   • With a variety of products in stock Borusan Mannesmann can 

make just in time deliveries
   • Customers’ operational and financial costs are relived with shor-

ter lead times and direct shipment to job sites
www.borusanmannesmann.com

Borusan Mannesmann
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Çiftay İnşaat
Çiftay is a Turkish Based Company with Over 30 Years’ 
Experience of Mining, Construction, Energy and Tourism
Çiftay is one of the leading Turkish mining company which has been 
performing mining operations in Turkey for thirty years. Our fields 
of activities are mining, construction and energy with our 1500 
employees. Founded in 1987 as a Turkish capital investment that 
is all operations are done according to international standarts ISO 
9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. It has been one of the compa-
nies in Ankara who has paid maximum amount of corporate tax. 

Çiftay has been producing iron ore since 2008 and has capacity of 
3,500,000 million tonnes of ore annual production of Turkey with 
open pit and underground mining operations in Sivas Divriği. Our 
company supplies almost 52% of iron ore production of Turkey. We 
produced 28 million tonnes iron ore until today at this mine site. 

Our company has undertaken mining contract work at İliç District 
of Erzincan. This area is named as Çöpler Mine Site. We have comp-
leted over 83 million cubic meters of ore and waste production and 
earthworks since 2009.

Çiftay produced 14,185,151 m3 of ore and waste production at 
Çöpler Gold Mine in 2016.

Our Point  of  View on Human Resources, Enviroment & Occupational 
Health and Safety
Çiftay, accepts the principle of protecting and giving less harm to the 
environment in all work places and activities. Our company reviews 
all its activities systematically from the viewpoint of possible dama-
ges on the environment and plans its activities by taking necessary 
measures in advance. Çiftay trains and acknowledges employees in 
order to make them aware about environmental issues.

As Çiftay, we are aware of the successful organizations that realize 
the benefits of an integrated approach to HSE management, which 
leads to business benefits and cost savings across technology, sys-
tems and operations.

All our management team are competent to carry out their duties 
and responsibilities. This is not a legal requirement; it is an impor-
tant aspect of managing organizational risk.

www.ciftay.com.tr

DAMA Engineering offers a wide range of exploration and engi-
neering services to the mining

DAMA Engineering (DAMA) is an independent engineering com-
pany incorporated in June 2005. We have high level core personnel 
of scientists, exploration geologists, mining and metallurgical 
engineers who jointly provide contribution to the advancement of 
the successful projects. 

We manage exploration projects for the clients, facilitate metal-
lurgical test works and conduct resource estimations under the 
guidance of internationally accepted standards (JORC and NI 
43-101). These projects are conducted jointly by 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 experienced 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. 
DAMA has demonstrated in the past that it can be more effective 
than international competitors to interpret the country’s geology, 
increase the success rate in discovery and reduce cost.

DAMA has full qualification tested by reputable world class 
agencies to conduct preliminary economic evaluations, sco-
ping 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 engine-
ering team has conduct 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

Dama Engineering
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Delkom JSC manufactures and provides marketing&service for 
hydraulic rock drill machines and spare parts, used for surface and 
underground drilling facilities, with 30 years’ experience in its sector.
Delkom JSC is in the leading position in Turkey and worldwide at hyd-
raulic rock drill spare part sector and manufactures alternative spare 
parts of Atlas Copco, Sandvik, Furukawa, Montabert and Ingersoll 
Rand in its 10.000 m² factory.
There is No Room for a Coincidence on Delkom’s International 
Success
In order to institutionalize combining its production experience with its 
production capacity, Delkom JSC aims its employees to fulfill the needs 
of international market via in service trainings and field practices.
Delkom JSC adopts “responsible, experienced and solution oriented ser-
vice” as its principle. Customers do not deal with procedures but corporate 
representatives whose first aim is to fulfill the needs of the customers’.
We are One Step Ahead from Our 
Competitors
We know our customers’ need of “fast 
and safe supply” so we shape all our 
facilities, manufacturing and marke-
ting crew with this aim. We entrust 
experienced representatives to whom 
our domestic and foreign customers 

can directly contact. As Delkom JSC, we detect needs and problems 
considering job’s and country’s necessities in order to solve the prob-
lem and keep our supply chain dynamic and powerful.
Expectations and requests of our customers and the data we get from 
service field are the keys of our new and stronger projects. By year 
of 2017 we projected, manufactured and stocked for “a need of you” 
up to 10.000 products in our 8.000 m² warehouse to respond your 
requirements promptly.
Manufacturing is an Irreplaceable Passion for Delkom
This passion turns into a proud with its leadership in alternative spare 
part market along with its contribution to dynamism of the national 
economy. 
Delkom JSC keep representing permanent and reliable production in 
rock drill machine spare parts sector.

www.delkom.com.tr

Delkom JSC

DMT
DMT is a leading consultancy group which offers a broad spectrum 
of professional, multi-disciplinary, engineering expertise to the 
natural resources, civil engineering and other industrial branches 
worldwide. The group has a long history of working in mining and 
extensive range of specialist skills to offer its clients. Its staff have 
worked in virtually all regions of the world and its experience spans 
all types of commodities and mines, both surface and underground, 
and from small relatively simple operations to large highly mecha-
nized mines, including those operating in extremely challenging 
conditions.

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, which enable it 
to easily mobilize all over the world.

The group provides professional engineering consultancy services 
for mining projects at all stages of development and operation. This 
extends from exploration, resource and reserve evaluation through 
scoping, prefeasibility and feasibility studies, to detailed design, 
construction supervision, operational assistance, training and 
finally to closure and rehabilitation. 

DMT also specializes in providing independent assessments and 
support for: IPO and stock exchange listings; mergers, acquisitions 
and divestments; assurance and advice to lenders; and as expert 
witnesses. These services include competent person’s reports 
(CPR), mineral expert reports (MER), technical reports according 
to JORC and NI 43-101, due diligence, auditing, monitoring, quality 
assurance, risk assessment and risk management. In addition, the 
company undertakes property valuations, performance audits, 
optimization studies, project management, construction supervi-
sion and procurement, as well as acting as owner’s or independent 
lender’s engineers. 

DMT’s clients include a wide range of mining and exploration/
development companies of all sizes, banks and other lender organi-
zations, private equity investors, governments, law firms, insurance 
companies and aid agencies.

From its 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



13
5

13
5

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T C

om
pa

ny
 In

de
x

Düzgün
Duzgun Machinery Construction Mining And Trade Inc. is a com-
pany which’s headquarter locates in Ankara, operating an open pit 
coal mine and production facilities in Konya, Ilgın. The company 
contributes a real value to the domestic coal production. 120 
people is working for the company, so the company also provides 
job opportunities to the local people. The company also keeps the 
local economy alive because of local buys which the facility needs. 
Therefore coal production is being producing for industrial usage 
in coal mine and also enrichment is being done for increasement 
of calorie in the facility area. The calorie of the produced coal can 
be increased by getting into a heat dryer process through the coal 
drying facility. The produced coal also can be dimensioned as requi-
red size by processing through the crushing and elimination facility. 
The whole facility has capacity of 500.000 tonnes annually and has 
a single part drying unit which is first and the only in Turkey and has 
two rotary drying units in extra. The produced coal is being enriched 
and dimensioned before the stock area. Some samples being taken 
from stock coal for going to be analyzed. After test result of analysis 
the coal is being weighed and going to trucks or carriages. There 
is management building, dormitory and refectory in the worksite 
area so the production can be continued without interruption. All 
job security prevention is being done by directory of worksite and 
all the equipment for the workers has been provided. Despite all 

these preventions an ambulance is waiting 24 hours long with all 
equipped and with an emergency medical technician for a pos-
sible accident. Some of the references which Duzgun Machinery 
Construction Mining And Trade Inc. sells industrial purposed coal 
following; Konya Şeker Inc., Cihankur Construction Inc., Eti Soda 
Inc., Erol Ceran Transportation Inc., Park Termik Electricity Inc., 
Süper Linyit Mining Inc., Aves Energy Inc.

www.duzgunmaden.com

Engeotek
Culmination of 30 Years of Experience and Knowledge
Accumulation... 
In the last 30 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 and dam site 
applications implemented on an area in excess of 13.000.000 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 Correct Dıagnosıs, 
Correct Product And Correct Applıcatıon 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.

We solve problems that may seem unsolvable in building insulation 
and environment with the extensive site experience and knowledge 
that we have acquired in these fields.  In doing so, we also endeavor 
to comply with the applicable standards.

Products: HDPE/LLDPE Geomembrane, Leak Location/High 
Temperature Geomembrane,  Geosynthetic Clay Liner, Non Woven-
Woven Geotextile, Drainage Net and Composite, Erosion and 
Discharge Mat, Geogrid and Soil Reinforcement Material, Asphalt 
Grid, Geocell, Gabions, HDPE and PVC Drainage Pipe

Applications: Heap Leach Area, Landfills, Mining Hazardous- 
Nonhazardous Waste Storage Areas, Solution Storage Areas, 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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ERD Sondaj
ERD Drilling have been 
manufacturing hydraulic 
drilling machines and 
spare parts since 1998 
and is managed by an expert team trained from 
the core.

Our company produces series of hydraulic drilling 
machines in different types and capacities in order 
to be used in Turkey with internationally required 
ISO and EN standards. Our products have CE certi-
ficate and are produced using completely domestic 
capital. We have wide product range for using at 
underground galleries and open pit mines.

Apart from our standard products, we manufacture special design 
machines for end users (Pallet, skid, wheeled, on rail or truck moun-
ted) according to their purpose and site conditions.
We are also proud of our after-sales training and technical service 
that we have adopted in production. In addition to the strong tech-
nical service references in Turkey, we also provide on-site services 
in Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Albania, Macedonia, Iran, Sudan 
and India regularly.

As ERD Drilling, we keep our product portfolio constantly up-to-
date and provide fast, quality and sustainable continuity. While we 
support our customers with drilling equipment and spare parts, we 
also offer solutions to our customers for variable working conditions 
with the right choice of products, on-time supply, low cost.

ERD Drilling takes strength from its customers has been providing 
services in the field of drilling machines and equipment and pro-
ceed on its way with firm steps.

www.erdsondaj.com.tr

Esan
Esan is one of the leading industrial raw material and metallic mineral 
producers in Turkey and has grown steadily since its foundation in 1978 
as a high quality raw material supplier for the ceramic industry. Today, fol-
lowing several major investments, it counts among Turkey’s top industrial 
enterprises. Esan, as a pioneer in the mining sector, has recently entered 
the field of metallurgy and established the single primary Magnesium 
Metal Production Facility of Turkey and Europe in Eskişehir, Çifteler.

Esan currently operates 37 mines and seven processing plants and is one 
of Turkey’s leading producers and exporters of feldspar, quartz, kaolin, 
ball clay, zinc and lead concentrate and primary magnesium ingots. 

In addition to industrial and metallic minerals produced in its own 
facilities, Esan also markets and sells 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 and, as of early 2016, Portugal. 

Esan is committed to ensuring that its operations contribute to the 
environmental, social and economic wellbeing of the communities 
in which it operates. To this end, it has put in place purchasing, 
employment 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 comprehensive environmental and OHS management systems, 
Esan continually strives to improve its environmental performance 
through solar energy plants, projects to increase energy and water 
use efficiency, dust control systems, and other proactive practices. 
Additionally, Esan designs and implements the restoration of aban-
doned sites and quarries.

www.esan.com.tr
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ESİT
Esit Elektronik, a leading brand in the weighing industry, has 
been developing technological products and pioneering in 
adopting new standards with its products and solutions by caring 
its quality and technology more than 30 years. Esit Elektronik, 
with its achieved technical level and product range, is one of the 
reliable solution partners for the world. In its two manufacturing 
facilities, Esit manufactures load cells, digital weighing indicators, 
process control devices, automatic weighing devi-
ces, weigh bridges, industrial scales and develops 
engineering & software solutions for automations 
of these products.  

With a strong ability for product developing and 
manufacturing, Esit is manufacturing high tech 
products for the weighing sector. 

Continuous Development 
Esit Elektronik maintains its leadership with its 
investments and ongoing developments at its 
facilities. Spreading out on an area of 62,000 square 
meters in total, Esit increase the production capacity 
every year and develop new products and solutions 
with Reseach & Development activities.  

Solution Partner of The Modern World 
Esit Elektronik has several international quality, brand and type certifi-
cates, such as OIML, CE, Gost, ISO, thanks to its investments to quality 
and R&D studies. It operates in Turkey, Bulgaria and Russia with its 
own branch offices, as well as through its distributors worldwide. Esit 
products are being sold in 60 countries via its effective dealer network.

www.esit.com.tr

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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FORAMEC
FORAMEC is serving to mining, heavy construction and energy proje-
cts by supplying machinery and equipment with more than 10 years 
experienced staff successfully. All the companies that we represent 
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 are;
NORMET manufactures mobile machinery designed especially for 
underground mines and tunnels. Main products are shotcrete mac-
hines, concrete transmixers, trucks, personnel carriers, platforms, 
explosive charging machines and all kind of utility vehicle for U/G.
DSI UNDERGROUND offers comprehensive range of roof support 
products including rock bolts and grounf improvement chemicals. 
MINEARC is the global market leader in mobile and permanent 
refuge chambers for underground mining, tunnelling and chemical 
processing industries.

SCHOPF supplies underground loaders with between 3.5 and 18 tons 
payload to the mining and tunnelling industry. 
T-MACHINERY produce drum shearers, shields, scraper face conveyor, 
coal crushers, mine trailer locomotive, cable protector, mobile power 
station, frequency convertor, and transformer for underground coal 
mines, which have variable coal seams.
NOKIAN, which produces world famous automobile tyres, carries its 
understanding of quality with construction and mining machinery 
tyres as well. 
NORDIC produces 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. 
SCHÖMA produces diesel and battery types Locomotives.
MSD produces rolling stocks (flat car, muck car, menrider, segment 
car and grout car), start-up sealing system, segment clamps for 
tunnelling works.
HAENY the 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. 
ZITRON supplies axial ventilation fans and ventilation tubes for mines 
and tunnels.

www.foramec.com

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
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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 compa-

nies 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 Standards
 » 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
   • Core Splitter

 » Industry Approved 
 » Meets QA/QC Standards Direct sample sprıts
 » 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 SO people  at times, and  Mt Magnet  Drilling at all 
times worked 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

G&M Mühendislik
G&M, was established by Gürbüz Yücel and Murat Dündar (Geology 
Engineers) in July 1994, and has started working underground water 
research and deep water well drilling. The Company added workspace 
geotechnical drilling and investigations at the end of 1995, geother-
mal and mine drilling in 2006. G&M, increased its geothermal drilling 
capacity up to 1200 meters with MTA Erkmen (1003 meters) in 2006.
 
G&M, Boart Longyear LF 90D, which was used in mining drilling for 
the first time in 2008, increased its mining drilling capacity up to 1400 
meters by augmenting the number of hydraulic drilling rigs to 4 in 2012.
 
G&M Drilling Co. Ltd. is a company specialized in drilling deep 
geothermal wells, gas wells, deep water wells and providing 
engineering services for the geothermal industry. G&M also offers 
pre-engineering, cost estimation and drilling supervision services. 
Our ability to provide high quality drilling solutions is demonstrated 
through a number of projects successfully completed for gover-
nmental institutions and private firms over the last twenty years.
 
The fundamental principles of G&M are professional work ethic 
and reliability. Our team is dedicated to these principles and they 
allow us to achieve our goals. We are aware that a successful drilling 
operation depends on experience and reliability of equipment. 

Therefore, we are working with engineers and technical crew who 
has vast experience in drilling and engineering. G&M Engineering 
Drilling Co. Ltd.’s team is open to the new ideas and strives for the 
excellence in performing its tasks. The projects are realized paying 
close attention to details and approached with the synergy of 
classical and modern techniques. Our team evaluates and solves the 
problems not only with the help of cutting edge computer simu-
lations but also using the invaluable experience of our engineers.
 
G&M, takes prides in providing all the works it completed as refe-
rence in the 21st year of its foundation. We would like to thank those, 
who share this pride with us.

www.gmmuhendislik.com.tr
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ASK GOLDER ABOUT MINE LIFECYCLE SOLUTIONS
For over 50 years and working on 6 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  JUST ASK GOLDER NO MATTER AT WHICH STAGE YOUR PROJECT IS

Golder Associates Türkiye
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. We have worked hard 
to earn our reputation, building on the quality of our professionals 
and the success of our clients.

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 foundation and has more than 165 offices and 6500 dedicated pro-
fessionals operating in local companies, with offices across Africa, Asia, 
Australia, Europe, North America, and South America.

Our technical staff providing service through our office in 
Ankara, since its establishment in 2006 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, hydro-
logy and hydrogeology, mine water, mine environment, mine 
waste, facility design, closure, geochemistry and acid rock dra-
inage, risk assessment, health & safety, GIS and remote sensing 
applications, environmental services, environmental and social 
impact assessment, environmental management and comp-
liance, environmental due diligence, environmental baseline 
studies, environmental quality; water, soil, and air services, and 
sustainable solutions.

www.golder.com

GREEN Chemicals is a multi-partnered 
company established in 1995. Providing 
service for;

   • Mining Technologies (MINE-Treat®)
   • Water Treatment (WET-Treat®)
   • Waste Water Treatment (WASTE-Treat®)
   • Metal Surface Treatment (MET-Treat®)
   • Oil & Gas Technologies (OIL-Treat®)
   • Adhesives (GREEN ADH-Tech®)
   • Geothermal Technologies (GEO-Treat®)
   • Equipment & Engineering Areas

Headquarters & production plant is located 
in Kocaeli with 12,000 m2 factory & office 
area, 50,000 ton/year production capacity and 7,000 pallet capacity.

GREEN Chemicals has adopted as a principle to provide the best 
services to the industry in the most economic manner by means 
of both its own expert team as well as national and international 
dealer chain composed of 500 people. GREEN Chemicals exports to 
35 different countries.

GREEN Chemicals has a strong R&D unit supported by the universi-
ties and the international firms represented by the company as well 

as its local and foreign engineers trained at doctorate level. GREEN 
Chemicals reserves 6% of the revenue to R&D activities.

All products are produced in our own facility holding ISO 9001 & 
14001 & 16949 certificates.

GREEN Chemicals is awarded as the most successful chemical com-
pany in 2015 & 2016.

www.green-chemicals.com

GREEN Chemicals
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Experience of the past, Vision of the future.
GURSAN has been operating since 1979 in the field of both road and 
concrete aggregate and mineral processing technology for processing 
various ores such as crushing, washing, and screening. Our company is 
aware of the fact that providing its customers with better services can 
only be achieved by combining them with modern engineering and 
qualified labor. Our quality and innovative products that are designed 
by observing the ease of use and occupational safety are delivered to 
all of our customers with GURSAN experience from planning stage 
to site delivery with our total responsibility approach. Thanks to its 
research-based approach and industrial experience, quality products 
offered at affordable prices, and future-oriented technology that 
ensure a continuous development, GURSAN has committed itself to 
the customer satisfaction.

Consistent Quality, Customized Solutions.
As GURSAN, we have been designing and producing for the best since 
the beginning. Every day, we gain experience and take lessons from our 
customers. We listen to them, guide them with our knowledge, and 
make efforts for the best.  Designing our projects on Solidworks 3D, we 
guarantee a flawless process and we realize the things which no one 
could. Being the first producer of the cone crusher in Turkey which was 
produced with the %100 domestic capital is the result of this vision. 

GURSAN provides different solutions to customers for processing all 
kinds of materials ranging from softest limestone to hardest basalt. 
GURSAN’s product range is as follows;

   • Crushers;
 » Jaw Crushers
 » Horizontal Shaft Impact Crushers
 » Cone Crushers
 » Vertical Shaft Impact Crushers
 » Roll Crushers
 » Reversible Impact Crushers
 » Hammer Crushers

www.gur-san.com.tr

Gürsan Makina

   • Vibrating
       Screens-Feeders,

   • Belt Conveyors,
   • Dewaters,
   • Primary Plants,
   • Turnkey Operations 

for Complete Plants.

Harput Holding Company, New Investor in the Mining Sector 
Harput Holding began its business in the textile industry in the 50’s, 
settled down in Bursa in the 80’s and initiated its industrialization 
era. Having been playing an important role in the production and 
export of the Turkish textile industry, Harput Holding aims to utilize 
this commercial and production experience in mining, chemistry, 
food, insurance, construction and energy business.
The company started its mining operation in 2013 and aims to 
present to the economy our natural sources in the most efficient 
way and to extend continuously the Turkish mining industry in 
Turkey and abroad with state of the art technology, knowledge and 
experience.
Upon the decision of investing in mining projects in Turkey and 
abroad: in 2012, Harput Holding has obtained the required licenses 
from the General Directorate of Mining by both bids and assign-
ment from other persons and has started mining operations with 
a focus on the provinces of Artvin and Ordu.
Besides exploration operations with two open pit and one 
underground drilling machine; incline shaft and gallery works 
are ongoing and eventually the company plans to establish 
mineral processing plants upon the identification of adequate 
reserves. Some information on the company’s projects are as 
following:

Artvin Dereiçi Project
The project is located within the borders of the province of Artvin. 
The geology of the licensed area of 1,680 hectares consists of volca-
nic-sediment sequences. In the prospecting site, massive sulphide & 
porphyry type Cu-Pb-Zn and Au-Ag mineralization is observed widely.
A total of 27,142 m (at 121 diamond drill holes) of core drilling has 
been completed in the license area. In terms of geophysical works, 
a total of 120,900 m IP/RES has been measured on 58 lines by the 
Pole-Dipole method whereas a total of 88,670 m of magnetic mea-
sures have been taken on 43 lines.
Ordu Camaş Project
The project is located within the borders of the province of Ordu. 
The geology of four adjacent licensed areas of total 4,718 hectares 
consists of volcanic-sediment sequences. In the prospecting site, 
multiple vein type sulphide  Cu-Pb-Zn and Au-Ag mineralization is 
observed widely.
A total of 12,343 m (at 52 diamond drill holes) of core drilling has 
been completed in the licensed area. In terms of geophysical works, 
a total of 24,850 m IP/RES works have been conducted on 22 lines 
by Pole-Dipole method.
Detailed works in order to increase the resources are ongoing in 
both project.

www.harputholding.com.tr

Harput Madencilik
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HİDROMEK is the leading earth moving construction 
machinery manufacturer owning nearly 1.800 employees 
work in the facilities of HİDROMEK in five locations (three 
in Ankara, one in İzmir, and one in Thailand). HİDROMEK 
product family includes backhoe loaders, hydraulic exca-
vators, wheel loaders, and motor graders. 

HİDROMEK has four overseas subsidiaries located in Spain, 
Russia, Japan and Thailand offering sales and aftersales 
services to its customers in the European, Russian and 
Asian markets. 

HİDROMEK continues to invest into new premises and production 
facilities. The construction of the HİDROMEK’s new plant covering an 
area of 1 million m² started in 2015, and it is due to be in operation 
in 2017, clearly sending a strong message to the market regarding 
HIDROMEK’s future intentions.

HIDROMEK is included into the ‘Top 50 World Construction 
Equipment Manufacturers’ list compiled by KHL Publishing Group 
and intends to increase its world ranking by increasing sales and 
expanding dealer network. In the current situation, HİDROMEK 
exports its products to more than 70 countries on 5 continents.

Moreover, According to IMDER’s (Construction Equipment Distributors 
and Manufacturers Association of Turkey) research result which covers 
the period from 2009 to 2016, HİDROMEK has been keeping the lea-
ding position in the Turkish market for eight years for backhoe loader 
sales and for five successive years for excavator sales.

HİDROMEK’s power of design has been crowned by many design 
awards. HİDROMEK has the honour of possessing five internatio-
nally prestigious design award and seven design awards in total. 

www.hidromek.com.tr

HİDROMEK

Introducing ZeroGlare Technology for Eternal Power 
Eliminating Light Burst!
With illumination experience dating back to 1899, HELLA Mining, the 
global leader for fixed and mobile lighting products in the mining industry, 
proudly presents its ZEROGLARE technology that completely eliminates 
light bursts. RokLUME 280 (Up to 4,400 Lumen Light Output) and 
RokLUME 380 (Up to 7800 Lumen Light Output) models which have end-
lessly proved their power and robustness are ready to brighten your life.
Roklume Series Offer;

   • Zero Glare
   • Various Lighting Options
   • NanoSafe (non-stick and easy to clean surface coating)
   • IP6K9IP (high pressure cleaning resistant / submersible)

About Intermobil
Intermobil Otomotiv Mümessillik ve Ticaret AŞ founded in 1954 in 
İstanbul, as one of the major representation and distribution companies 
for leading automotive manufacturers in Europe, serves not only the spare 
parts market but also the entire car, truck, bus and trailer manufacturers, 
distributors, and their services in Turkey. Among the automotive sub-in-
dustry companies Intermobil represents and acts as a distributor are 
worldwide brand giants such as WABCO, HELLA, BEHR HELLA SERVICE, 
CONTINENTAL VDO, VALX, VDL WEWELER, WABCOWÜRTH, FUWA, KONI, 
HELLA GUTMANN SOLUTIONS. After realizing in 1992 that Intermobil 

is the right partner, HELLA has entrusted its specialized product range 
which include lighting, mining lighting, and electrical and electronic parts 
to Intermobil’s technical knowledge and after-sale distribution network 
along with its solid relations with manufacturing companies. Intermobil 
ensures that all of the companies of which it is representing and acting 
as a distributor for more than 60 years, create added value for vehicle 
producers and end-users as well, through its top-quality, best pricing, 
and widespread commercial and technical services.
About HELLA
HELLA KGaA Hueck & Co. which Intermobil Otomotiv Mümessillik ve 
Ticaret AŞ acts as a representative and distributor in Turkey since 1992, 
is manufacturing and developing lighting, electrical and electronic sys-
tems for the automotive industry. Recruiting a total of 6,000 people at 
its R&D department, HELLA positions itself as one the most innovative 
companies in the market. The company is known for its uncompromising 
stance in terms of quality and functionality of its vehicle lighting products.
About HELLA Mining
HELLA Mining was established in Australia in 2002 to design and 
develop fixed and mobile lighting products for the mining industry. 
Using its expertise in the areas of research, engineering and logis-
tics, HELLA is manufacturing world class lighting products that are 
used for mining implementations across the whole globe.

www.intermobil.com.tr

İntermobil
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JeoDijital
JEODIJITAL provides professional earth observation (EO) and cut-
ting-edge 3D geological modelling software tools and services, 
and related cutting-edge technologies. Our main mission is to 
provide cutting-edge technology based solutions in the explora-
tion and 3D geological modeling of mineral and energy resources 
and the environment. And thereby, enhance and support intel-
ligent decision making processes in the management of Earth’s 
resources and the monitoring of the environment.

Established in 2000, our company have become a local leader 
in application of remote sensing, geo-modelling and related 
technologies for the exploration and management of earth 
resources. 

JEODIJITAL specializes in a unique range of expertise, ranging 
from satellite imagery and geo-data acquisition, value added 
processing and analysis and software distribution to the provision 
of turn-key technical assistance projects, geo-modelling software 
systems, training, capacity building, implementation support 
and consultancy services. JEODIJITAL is based in Ankara, Turkey. 
The service area covers rather a large geographic area including 
Turkey and the neighboring Turkic Republics in Caucasus and 
Central Asia. 

Earth-Observation Technologies
Driven Intelligent Solutions in
Geosciences…

www.jeodijital.com

Tel: 0312 2875378, Fax: 0312 2875376 www.jeodijital.com / www.uzaydanturkiye.com

JeoDijital Bilişim Teknoloji Madencilik İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi
1424 Cadde, No. 2/1, Çukurambar, 06530 Çankaya/Ankara Tel: 0312 2875378, Fax: 0312 2875376 www.jeodijital.com / www.uzaydanturkiye.com

JeoDijital Bilişim Teknoloji Madencilik İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi
1424 Cadde, No. 2/1, Çukurambar, 06530 Çankaya/Ankara 

Kensan Makina was founded in 2011 by the current director of the 
company Kenan Döker who has 15 years of experience in manufac-
turing crushing and screening plants as mechanical engineer. Since 
the day it was founded, the company integrated new technological 
developments to its products and with the machines it has produced, 
Kensan Makina made a name in the Turkish mining industry.

As Kensan Makina We produce stone crushing, screening and washing 
machines for mines. We acquire principle of making robust machines 
and providing honest services and good quality production. We are 
progressing rapidly towards having a outstanding name in the mining 
machines and equipment industry by applying quality standards to its 
products, working constantly on R&D and remaining loyal to the total quality understanding. Our company approach all its activities profes-

sionally and focus all its energy to ensure total customer satisfaction.

Our company manufactures all kinds of crushers which used in mining 
operations. Our product range includes primary and secondary impact 
crushers, jaw crushers, cone crushers, inverse impact crushers and ver-
tical crushers are usd in various sizes and capacities. Besides all kind 
of crushers we manufacture, our product range also includes complex 
facilities including multiple crushers, conveyor carriers, sieve varieties 
and washing facilities.

www.kensan.com.tr

Kensan Makina
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KETMAK Machine Manufacturing Plant Inc., established in 1997 by 
Engineer A. Levent KETENCI, manufactures machinery and equip-
ment 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 com-
pany, which have been making studies on recycling and biological 
treatment projects in line with the demands in recent years, espe-
cially in the mining industry. Ketmak who has approximately 1000 
treatment systems in the fields of mining (particularly marble) and 
industrial treatment systems both in domestic and abroad, builds 
environmentally friendly systems since it was founded. Today it is 
possible to see the treatment plants that was founded by Ketmak 
in 20 different countries on the world. These countries are Turkey, 
Greece, Iran, Syria, Palestine, Bulgaria, Romania, Italia, Egypt, Libya, 
Algeria, Azerbaijan, Netherlands, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Tunisia, 
Russia, Kazakhstan and Saudi Arabia.

Products made and designed by Ketmak:
   • Filterpresses (630*630; 800*800; 1000*1000; 1500*1500)
   • 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

Besides standard projects, Ketmak achieves specific projects on its 
field of activity. Ketmak has installed a concentrate leach Plant at 
a gold plant in Africa.

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

KETMAK

Koza Gold Operations
Koza Gold Operations Inc. established to explore and operate gold 
mines in Turkey is a leading gold mining company in its sector with 
its exploration team, environment performance, public relations 
principles and high technology.

Koza Gold Operations Inc. has set up itself a goal to carry out trans-
parent and durable mining activities from the very first day onward 
by employing best available technology in the sector and exhibiting 

highest environmental performance and establishing mutual 
trust among the local people with respecting their values, and to 
integrate economical and social development with the protection 
of environment while carrying out its activities. 

With its environmental performance, generating employment and 
the projects in social responsibility areas, Koza Gold has become a 
source of pride of our country. Exemplified by the EU to its mem-

ber states for implementation 
of the mining techniques, Koza 
Gold fully deserves to be a good 
example of Turkish mining for 
Europe and the World.

Koza Gold pursuing its exploration, 
planning, developing and pro-
duction activities with its highly 
successful Turkish engineers has 
been increasingly adding value to 
country’s economy and paving the 
way for gold mining sector. 

www.kozaaltin.com.tr
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With its competent exploration team, Lidya Madencilik has 
made two major discoveries within the last four years. With its 
modern management mentality and strong human capital, Lidya 
Madencilik embraces a sustainable mining approach with its sen-
sitivity towards social license, health & safety and the environment.

The strategic partnership between Lidya Madencilik and Alacer 
Gold is the first major international partnership in Turkish mining 
industry. Çöpler Mine, the first operation of this partnership, is the 
second biggest gold mine in Turkey.

Lidya is an investor into Kartaltepe and Tunçpınar exploration 
assests on top of Çöpler Gold Mine but operates Gediktepe Project as 
well as other exploration projects around the country. On the other 
hand, it also operates the Hot Maden project in which it cooperates 
with its other foreign partner, Mariana Resources.

Lidya Madencilik, aims to become the most reputable mining 
company in Eurasia by relying on a competitive edge through its 
ability to operate on international standards, fast and cost-effective 
approach and establishing strong , long-term partnerships with 
international mining companies. 

www.lidyamadencilik.com 

Lidya Madencilik

MATEL Hammadde AŞ
An organization of the Elginkan Community, MATEL Hammadde 
Sanayi ve Ticaret AŞ was established in 1980 in order to meet 
the raw material demand of the Community companies. Having 
completed its organization within time, MATEL found and com-
missioned new mine sites, and continued growing by making sale 
to extra Community companies and abroad in accordance with 
the philosophy of the Elginkan Community and emphasized great 
importance on the concept of quality.

We established Clay Filtering Facility with a capacity of 3000 tons/
year in 1989 in Bilecik region, where there are many ceramic fac-
tories, and increased its capacity up to 30.000 tons/year in 2000.
MATEL gained acceleration in growth upon takeover of the clay, coal 
and sand mine site in İstanbul-Şile region in 1990.

We established mineral grinding and preparation facility with a 
capacity of 100.000 tons/year for export purposes in Muğla-Milas 
region in 1993 and promoted its capacity up to 200.000 tons/year in 
1999 in line with the increase in export amount.

In 1995, we established a fully-fledged laboratory capable of 
conducting all analyses required for ceramic industry and all kinds 
of chemical, mineralogical and physical analyses in Bilecik. In the 

laboratory, we perform required in-company quality controls and 
also meet the laboratory demands of other companies in the region.

We established silica sand filtering in Bilecik in 1997 in order to be used 
ceramic, casting, chemical adhesive and cleaning products sector, and 
hard mineral micronized milling facility.  We mill Quartz, K-Feldspar 
and Na-Feldspar at desired quality and sizes in our micronized milling 
facility.Since the quartz produced is directly milled following mag-
netic separation without subjection to grinding process, it does not 
contain any iron from grinding system and therefore, is preferred.

Currently, İn Istanbul- Sile, one can find clays for tile, vitrified 
clays and non-vitrified sand. Moreover, in Muğla-Milas Region, 
Na-Feldspar can be provided and refined clay and micronized 
minerals, which is essential for ceramic sector and other sectors, are 
internally and externally sold.

www.matel.com.tr
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Metso in Brief 
Metso is a global supplier of technology and services in mining industry 
including crushing, screening, grinding, mineral process solutions, slurry 
pumps, bulk material handling and pyro process. Over 11,000 Metso 
professionals in 53 countries deliver sustainability and profitability to 
customers worldwide. 

Our combined resources bring you a presence closer to your operations 
around the world, a broader service and parts offering, and quality 
products to improve the efficiency of your process. We have kept the 
well-known product names Nordberg, Svedala, Lindemann and Trellex 
to signal their high quality and reliability. 

Our complete product offering covers more than 300 products ranging 
from single machines to extensive solutions. We serve you from over 
500 service locations, offering hundreds of service experts in over 150 
countries and on all continents. 

We have 6,000 service professionals ready to serve you as your dedicated 
partners.

To ensure the continuous development of your process, we offer hund-
reds of specialists in product centers and testing facilities. 

Metso Equipment and Solutions 
   • Primary Gyratory
   • Jaw Crushers 
   • Cone Crushers  
   • Impact Crushers 
   • Barmac B series VSI’s 
   • HRC High Pressure Grinding 

Rolls 
   • Ultrafine Screening
   • Lokotrack Mobile Plants 
   • Screening Equipment
   • Feeding Equipment

www.metso.com

Metso

   • Apron feeders and Wobbler 
Feeders

   • Grinding Equipment
   • Separation Equipment
   • Air Classifiers 
   • Flotation 
   • Magnetic Separation 
   • Filtration 
   • Slurry Pumps
   • Pyro Processing Equipment
   • Laboratory Equipment

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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MinenCo Mining Engineering Consultancy Ltd. was founded on 
March 9, 2016 with the experienced and assertive staff who can 
fulfil the sectoral demand for exploration and mining activities. 
The aim of MinenCo is to give technical and administrative support, 
especially to mining, geothermal energy and insurance compa-
nies, governmental institutions and investors, in fields of mineral 
exploration in line with the international standards (NI 43-101, 
JORC2012), resource/reserve studies, mine feasibility, enginee-
ring, plant design, permitting, health and safety, quality control, 
financial analyses. For this reason, MinenCo has internationally 
experienced engineers in mining sector who are competent with 
this sector in both Turkey and worldwide and who follow changes 
and technological innovations closely.

MinenCo activities under the mining business are grouped 
under two main headings. The first group is “Geological Studies” 
which includes exploration (gold, copper, lead, zinc, iron, tin, 
silver, molybdenum, nickel, chromium, and coal), project 
management, resource/reserve estimation, and database 
management. MinenCo prepares technical reports in accor-
dance with NI 43-101 or JORC with the signature of QP/CP if 
required. Additionally, MinenCo also conducts IP, EM, MT, VES, 
Seismic (2D, 3D) studies.

Second main group under the mining business that MinenCo gives 
service is “Mining Studies”. These studies can be summarized as, plant 
design, engineering studies, mine planning, open pit design, plant opti-
mization, flow-chart generation, generating solutions to the problems 
that may occur during the operation and bankable feasibility studies.

Ilhan Poyraz, General Manager of MinenCo, has over 23 years of 
experience in the mining industry, especially in precious and base 
metal exploration, plant design, engineering, construction, plant 
operation, as a geologist, project manager, general manager, and 
vice president positions of international companies.

During this period, he has been specialized in mineral exploration, 
mine operation, heap leach, tank leach, gravity gold mining plant 
design, engineering, feasibility, due diligence, valuation, and permit-
ting at various regions fore mostly Turkey, Africa, Eastern Europe, and 
Central Asia. He also managed all discovery, feasibility and engineering 
period of Turkey-Erzincan-Çöpler Gold Mine (~8,5 Moz Heap Leach) 
and Sudan-Abu Sara Gold Mine (~1 Moz Gravity&Tank Leach). This 
period also includes the company management, vendors’ relations, 
EPCM contractor management and all community and press relations 
as a top executive according the World Bank and IFC Standards.

www.minenco.com.tr

Minenco

Mineral Consultancy
Certified Consulting To International Standards

MINERAL exploration services can provide a full range of geological 
services including; 

   • Geological/structural mapping, 
   • Geochemical Prospecting and Interpretation,
   • Geophysical Surveys and Interpretation, 
   • Drill site Management, 
   • Database Management,
   • Remote Sensing and GIS 
   • QA/QC

MINERAL offers comprehensive, 
impartial assistance for your due dili-
gence process, performing analyses 
and assessments from environmen-
tal and technical viewpoints.

MINERAL undertakes resource 
estimation and resource modelling 
and complete technical reporting 
compliant to international reporting 
codes (NI 43-101/JORC).

MINERAL provide professional services and support including; 
resource modelling and classification, statistical and geostatistical 
analyses, resource review & audits and 3D.

   • Multi-specialist Group: Exploration->Mining->Reclamation 
   • Range of Services: Project evaluation, due diligence, risk 

assessment 
   • Local Expertise with International Experience 
   • Solid Reputation & Track Record of Success in Turkey 
   • Impartial, Independent & Honest Analysis 
   • Cost Effective, Technically Sound, Thoroughly Practical Advice 
   • Clients Large and Small Seek Our Advice 
   • Best Value for Certified Mining Services in Turkey

www.mineral.com.tr



14
8

14
8

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T C

om
pa

ny
 In

de
x

Mill and Process Engineering Solutions (MPES) is established by a 
team of mining, mineral processing and metallurgical engineers 
who are specialized in the fields of Mineral Processing, Metallurgy 
and Mine Planning. MPES has developed strong capabilities in its 
key research areas; crushing, grinding, flotation, complete plant 
design and optimization. MPES also carries out mine and proces-
sing plant investment analysis, due diligence, review and scoping 
studies. In addition, the company is competent in the fields of 
geological mapping, 3D block modelling, reserve estimation, sele-
ction of proper mining method, open pit design, pit optimization, 
production planning and economic analysis of mine investments 
especially for coal and gold operations. MPES has developed colla-
borative research partnerships and is the distributor and technical 
partner of Metcom Technologies (MI, USA) and Caspeo (France).

MPES provides engineering solutions and consulting services in the 
design and optimization of ball mill and SAG/AG mill circuits as well 
as crushing, screening, flotation and complete process plant design 

and optimization. Besides well-known engineering principals; MPES 
utilizes population balance (PBM) and discrete element modeling 
(DEM) as the primary modeling tools in assessing plant performance. 

The company is committed to pursue R&D studies and offer custo-
mized solutions. Flotation, Grinding Mill Calculator, Hertzian Force 
Calculator, Batch/Continuous PBM modules are developed as a 
result of the R&D activities and are commercially available to pro-
fessionals. Further, MPES is the distributor of the process analysis 
software USIM PAC, BILCO and ECHANT developed by Caspeo. 

MPES values the significance of engineering trainings. Professional 
trainings are customized for technical and managerial staff of 
mineral processing plants and include Mill Power and Charge 
Level Measurements, Work Index Efficiency, Grinding and Plant 
Economics, Hydrocyclone Performance, Mass Balance Calculations, 
Evaluation of Rod Milling and Evaluation of Ball Mill Grinding. 
MPES offers on-site trainings to companies on a regular basis. For 
professionals who demand online trainings, MPES is the distributor 
of online training sessions developed by Metcom Technologies Inc. 
METCOM is the world leader in training and knowledge transfer in 
mineral grinding circuits.

www.millengineering.com

MPES Mühendislik

Mill and Process Engineering Solutions

«Customized Solutions	for
All Your Process Needs»

• Cevher	Hazırlama	Tesisi	Tasarımı

• Tesis	Optimizasyonu

• Cevher	Hazırlama	Yazılımları	Geliştirme

• Cevher	Hazırlama	Mühendisliği	Eğitimleri

Netcad
Netcad was founded in 1989 with 100% nationally-financed 
capital to develop software for use in the engineering and project 
implementation fields such as Geographical Information Systems 
(GIS), Mapping, Urban Planning, Agricultural, Geological and Civil 
Engineering, Mining, and Forestry. Netcad, with its 28 years of expe-
rience, today is one of the pioneer firms in software sector. Netcad, 
carries activities with its 150 personnel employed at the Head Office 
located in Ankara Cyberpark and in Istanbul District Office.

Netcad, which has close to 30 GIS and CAD applications for the 
desktop, web, mobile and cloud spaces, all of which comply 
with international standards, develops localized software in 
Turkish, English and Russian. Netcad has 20,000 licenses and 
100,000 licensed users in Turkey and abroad. Netcad products 
are given as a lecture in 474 departments across 84 universities. 
Additionally, 5.000 people attend Certified Netcad Campus 
Training Programs annually. 

Market share of Netcad Technologies in Turkey has grown to %85. 
Today, Netcad products are used by 16 countries in 3 continents 
besides being used by public enterprises located in 81 provinces, 
municipalities located in 80 provinces and 4.500 private sector firms 
located in 79 provinces across Turkey.

In 2010, after working on mine, geology and geophysics fields and 
developing solutions for them, Netcad decided to create a new 
module for mining sector and Netpro/MINE arouse. Netpro/Mine 
is developed cooperatively with the leadership and knowledge of 
Hacettepe University as a TUBITAK (the Scientific and Technological 
Research Council of Turkey) project. Netpro/Mine provides safe 
reliable), shortcut and minimum cost solutions for the open cast 
mining and underground mining industry.

Netpro/Mine, is a Netcad geo-science software solution that per-
forms all stages of open cast mining and underground mining 
industries, and manages geological project design processes, 
as well. It enables the use, within Netcad, of such tools as data 
input, digital land modeling, 3D imaging and digitalization, geo-
logical solid modeling, block modeling, geostatistical resource 
and reserve estimation, operations design and production 
planning.

The aim for Netpro/MINE, currently used by four universities and 
continuing to expand in Turkey, is to make it an international brand 
for mining.

www.netcad.com



14
9

14
9

ww
w.

m
ay

eb
.co

m
.tr

    
    

 M
T C

om
pa

ny
 In

de
x

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

Otkonsaş
As Otkonsaş, we have been provi-
ding service to heavy industry with 
our widely known manufacturers 
that we have been representing 
for more than 25 years and with 
our experienced engineer staff. 
The selection, supplying and com-
missioning of industrial valves that 
are requested by heavy industry 
are the primary goal of Otkonsaş 
and our company shows itself 
especially in tough 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 investors, 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 product range; we can supply all kinds of 
manual and actuated valves with any material requirements that 
may needed in a mining process. Being able to supply all valves of 
a facility that is being built makes our company unmatchable and 
sets the investors at ease both in technical and supply issues but 
especially in terms of financial issues. 

By supporting our experience in valves with our large engineer and 
technician staff, we present solutions to our customers in selection 
of right instrument, preparation of technical specifications, suppl-
ying, stocking, montage and commissioning. 

By this time, Otkonsaş has supplied industrial equipment and 
offered engineering solutions for mining processes such as cop-
per, nickel, gold, iron, boron, silver, etc. The fluid’s being corrosive 
or abrasive, having too high or too low pressure or temperature 
does not hinder our company from creating a solution; in contrast, 
this takes us a step further than our competitors. Otkonsaş aims 
to solve the ones that are unable to be solved in technical and 
commercial ways and continues to perform it without sacrificing 
its principles for 25 years.

www.otkonsas.com
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Öksüt Madencilik
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 company is ope-

ration 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-
tutions, 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 development. Öksüt 
Madencilik. is committed to conducting all of its activities including 
exploration, operations and decommissioning 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 ope-
rate and in which our employees, contractors and suppliers live. The 
practice of working with our partners is to demonstrate our commit-
ment 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 successful business activities.

www.oksutmadencilik.com.tr

Pasinex Resources Limited has established a world class team to 
explore, develop and mine promising high grade zinc-lead-silver 
and copper properties in mineral-rich parts of Turkey. The Company 
has chosen to focus on areas that are within the two Anatolian 
Faults, running both northerly and easterly, because they host very 
high grade mineralized systems. Pasinex, along with Joint Venture 
partner Akmetal Madencilik, are currently producing high grade 
zinc from their Horzum property.

Pasinex Resources Limited (Listed in Toronto stock exchange CSE: PSE; 
and Frankfurt FSE: PNX) is a metals company which is a 50% owner 
of the high grade Pinargozu zinc mine which is in production and, 
under its DSO Program, is shipping directly to zinc smelter /refinery 
from its mine site in Turkey. The Company has a strong technical 

management team with many years of experience in mineral explo-
ration and mining project development. The mission of Pasinex is to 
build a mid-tier zinc company based on building a large land within 
a productive CRD district in Turkey. The Pinargozu Mine is included in 
the 50-50 company, Horzum Arama Isletme AS, which is a corporate 
joint venture between Pasinex and Turkish mining company, Akmetal 
Madencilik San ve Tic. AS 

Pasinex’s Golcuk Copper Project which is 100% owned by Pasinex 
Resources occupied a 40 square kilometer mineral claim in the Sivas 
Province of central north-east Turkey, a region characterized by later 
Palaeozoic-intrusives and porphyry-associated mineralization.

www.pasinex.com

Pasinex
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Remas
REMAS REDUKTOR VE MAKINA SANAYI AS has been established in 
1966 and since than serving for the global industry with the 25.000 
sqm. closed area on 65.000 sqm land.
REMAS has one of the strongest and well equipped state of art machi-
nary of CNC lathes, gear hobbing machinary, bohrwerks, gear profile 
grinding machinary together with its 160 qualified personel.
7.000 mm diameter gear cutting, 1.200 mm gear grinding, 85 mm 
thickness bending, 17.000 mm lenght capacity lathe together with 
diameter of 8.000 mm; increase the market share as targeted aim. 

Continuous expansion strategy drives us to have new producst and 
serve the current markets with more variety of products.
Currently REMAS is exporting more than %85 of its products to 5 con-
tinents globally. Remas products are currently running on 65 different 
countries of the world including England, Germany, Poland, Indonesia, 
Iran, Russia as well as in Algeria, Lebanon, Tunusia, Vietnam, Malaysia, 
Australia, South Afirca, Ginea, South Korea...
As with the customer satisfaction approach, we are tyring to supply 
best quality products with reasonable prices. According to our quality 

policy we have the ISO-9001 certification 
as well as together with EN729-2 for the 
welding capability.
For the mining industry, we serve with our 
ball mills and rod mills, complete dry and 
wet grinding plants for the industrial raw 
materials. Also for the ceramics industry we 
deliver the complete granule production 
plants, spray dryer units, wet grinding ball 
mills, stirrers. For the other branches of 
industry, we supply the heavy duty indust-
rial gearbox units, tailor made gearboxes, 
big size gears. 

www.remas.com.tr

Rhino Engineering and Consulting
The firm was established in January 2017 by two geological 
engineer, Selçuk DURAN and Ümit SÜMER, both have over 20 
years of experience.

Our field of activities include: testing and reporting of soil and 
rock mechanics, building materials, concreate, iron, natural sto-
nes, natural construction materials, chemistry, water, material, 
petrol and petroleum and petroleum products.

With our years of experience, we offer our services to our cus-
tomers at following fields: ground, mine and water drilling, 
anchoring, injection studies at collective and social housing, in all 
terrain and areas. Geological surveying, geotechnical reporting, 
for underground and surface any kind precious stones, industrial 
raw materials, mineral exploration and mine search. Planning 
and perform consultancy service and engineering facilities.

Rhino Engineering and Consulting also provide: surveying, trap-
ping work, opening exploratory and operating well, getting out 
the necessary licenses, taking over and transferring licenses for 
tap water and irrigation water resources, investigation and plan-
ning water source improvement and operating studies.

www.rhinomuhendislik.com
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Güriş Holding established Santral Madencilik 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 on a global scale and to grow and develop 
continuously with its expert staff and modern technologies.

August 2012-Santral Mining Co.  
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. Santral will start production activities on the 
sites for which it makes an investment decision. 

March 2013-Kuzey Kıbrıs Santral Mining Inc.
Guriş Holding established Kuzey Kıbrıs Santral Mining in 2013 due to the 
slowdown in the activities caused by the bureaucracy in the mining sec-
tor after the declaration of Prime Ministry Circular in 2012 and by putting 
the overseas mining projects on its agenda in virtue of the global vision 
of Santral Mining. Güriş Holding has obtained mining exploration con-
cession for an area of approximately 272 km2 with the Turkish Republic 
of Northern Cyprus Council of Ministers Decision. 

Kuzey Kıbrıs Santral has completed 19.000 meters of core drilling activity 
after achieving remote sensing, geochemical prospecting, and geophysics 
activities in the region. The finalization of operation license procedures by 
the Northern Cyprus Government has been waiting to start operation and 
production activities in the economically feasible sites.

2015-Akdeniz Resources Mining Co.
Güriş Holding purchased the shares of Akdeniz Resources Mining in 
February 2015 and had decided to invest in Artvin, Yusufeli Taç-Çorak 
project, which is one of the most important gold-copper mining projects 
of the country. Akdeniz received “EIA Positive” certificate on 1st July 2016 
and from this date on, Forestry permit applications have been made for 
operational infill drilling and EIA areas. Within the scope of the project, 
approximately 250.000 meters of core drilling is planned both for 
pre-production and exploration activities for new sites after the first quar-
ter of 2017. It is aimed to raise the Turkish economy and improve the living 
standards of the local community with the investments in the region.

Güriş Holding is aiming to grow in Mining through its investments in 
the acquisition of metal ores and industrial minerals in Turkey and the 
world with its technology and logistics built upon its past knowledge 
and experience.

www.santralmadencilik.com

Santral Madencilik

Satlab Geosolutions

About Satlab Geosolutions 
Satlab Geosolutions is a Swedish based global satellite positioning 
solutions company with offices strategically located around the World. 
Our company was founded by a group of passionate and pioneering 
engineers, with a total of more than 40 years of experience in the 
GNSS industry. The management team is made up of veteran industry 
people taking a traditional approach to customer service and value.  
We understand Surveying, GIS and Machine Control user needs, and 
offer straight forward products with features our customers actually 
use, at fair prices and the highest quality and support.  Our team is 
aware of missing technical and administrative features of currently 
available products and have addressed them. This valuable knowle-
dge has been incorporated into the Satlab range of GNSS equipment 
available today, with more exciting products planned for tomorrow.

Satlab Geosolutions Mission Statement;
   • To produce high quality state of the art GNSS measurement equ-

ipment that is high in value to our dealers and equipment users. 
   • To maintain our reputation for performance and value supported 

by competent and trusted dealers, backed by knowledgeable 
industry people with integrity. 

   • To offer unique products with features that differentiate and are 
of real value to our customers.

www.satlabgps.com
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SBM Mineral Processing
SBM Mineral Processing GmbH, is an Austrian company with a long 
standing tradition, ranks among the leading full package suppliers 
of mineral processing plants and conveying plants for the natural 
stones and recycling industries and concrete mixing plants for 
ready-mixed and prefab concrete. In the business field of mineral 
processing, SBM carries brands SBM and MFL. SBM stands for more 
than 60 years of experience and is a globally well-established com-
prehensive supplier for highest demands.

The product portfolio covers individual machines, mobile and stationary 
mineral processing 
plants and concrete 
mixing plants as well 
as service and support. 
All products are manu-
factured according 
to most demanding 
quality criteria. SBM 
has 120 employees 
and belongs to the 
MFL Corporate Group.

www.sbm-mp.at

SBM Mineral Processing
SBM Mineral Processing GmbH, is an Austrian company with a long 
standing tradition, ranks among the leading full package suppliers 
of mineral processing plants and conveying plants for the natural 
stones and recycling industries and concrete mixing plants for 
ready-mixed and prefab concrete. In the business field of mineral 
processing, SBM carries brands SBM and MFL. SBM stands for more 
than 60 years of experience and is a globally well-established com-
prehensive supplier for highest demands.

The product portfolio covers individual machines, mobile and stationary 
mineral processing 
plants and concrete 
mixing plants as well 
as service and support. 
All products are manu-
factured according 
to most demanding 
quality criteria. SBM 
has 120 employees 
and belongs to the 
MFL Corporate Group.

www.sbm-mp.at

Seterm Teknik
Since 2004 we work as the solution partner with our customers 
providing heavy industrial pumps and custom-made valves. In 
2016 we managed to get ISO 9001 and OHSAS 18001 qualifica-
tions, moved into our new building and established computer 
infrastructure for healthier customer relationship management. 
By doing these investments, we aim to grow without compromi-
sing from quality. Our specialised service team provides start-up, 
installation, maintenance and on-site supervision for our custo-
mers. We are the authorised distributor of 12 different companies 
from Germany and Switzerland. We are a leading company in 
pump and valve industry. 

Companies We Work With in Mining Industry:
   • Feluwa; Hose-Diaphragm Piston Pumps
   • Düchting Pumpen; Metallic Centrifugal Pumps and Multistage 

Centrifugal Pumps in Anti-firedamp Norm for Underground 
Mining

   • Emile Egger; Vortex/Non-clogging Impeller Pumps and Sump 
Pumps

   • Richter Chemie; PFA Lined Centrifugal Pumps and Valves

Mining Pump Applications
   • Acid and Caustic Transfer Pump
   • FeCL3 Pump
   • Solid Handling Pump
   • Three Phases (Solid, Liquid, Gas) Handling Pump
   • SICCast® Material Centrifugal Pumps for Abrasive Fluids
   • Submersible Type Sludge Pumps
   • Vertical process water transfer pumps
   • Non-clogged Centrifugal Type Lapa Transfer Pumps
   • Progressive Vertical Pumps for Deep Well Mining)
   • Special Type Centrifugal Pumps for Fluids with Coaldust Contents
   • Hose Type Piston Diaphragm Pumps for Waste Sludge

www.seterm.com
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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, speciation 
   • Major, minor, trace, rare earth element and precious metals 

analyses 
   • Ultra-trace analysis 
   • On-site sample and mobile preparation facilities

www.sgs.com.tr

SSAB
SSAB is a highly-specialized global steel company driven by close cus-
tomer relationships. SSAB develops high-strength steels and provides 
services for better performance and sustainability. The company is a 
leading producer on the global market for Advanced High-Strength 
Steels (AHSS) and Quenched & Tempered Steels (Q&T), strip, plate and 
tubular products, as well as construction solutions. SSAB’s steels and 
services help to make end products lighter and increase their strength 
and lifespan. SSAB has a cost-efficient and flexible production system. 
SSAB’s production plants in Sweden, Finland and the US have an 
annual steel production capacity of 8.8 million tonnes.
Products and Services
Hardox wear plate-The renowned hard and tough steel for 
aggressive environments
With its unparalleled combination of hardness and toughness, 
Hardox® wear plate sets the standard worldwide for abrasion-resis-
tant (AR) steel. Thanks to its unique qualities, it can even perform as 
a load-bearing part in many applications, opening new possibilities 
for structural design innovation.
Abrasive applications and aggressive wear environments are simply no 
match for Hardox. Whatever your wear challenges, Hardox wear plate 
offers better wear resistance, higher payload and longer service life. The 
Hardox family features the original wear plate-thinner and thicker than 
ever at 0.7-160 mm (0.027-6.25”)-as well as tubes and round bars.

Strenx-The high-strength, high-performance steel
In the constant battle for higher-performing steel products, strong 
and thin win. You need stronger steel in thinner dimensions to 
make products stronger yet lighter and more sustainable. That’s 
why we developed Strenx™, our extensive portfolio of high-stren-
gth, high-performance structural steels.
Strenx has one of the world’s most extensive product programs, 
both in terms of dimensions available, and with yield strengths ran-
ging from 600 to 1300 MPa. Strenx can produce outstanding results 
in the hands of ambitious designers who can cut 20 to 30 percent or 
even more weight off steel structures.
Hardox Wearparts One-Stop Shop™ for Wear Products and 
Services
Hardox Wearparts is the leading manufacturer of wear parts and 
wear services in the world. With 13 centers in 11 different cities in 
Turkey, you’ll always find a Hardox Wearparts Center close to you.  
We service all industries providing wear products for situations 
where steel meets abrasive material. Whether you are in mining, 
quarrying, construction, cement, concrete, coal, energy, metal 
works, recycling, agriculture or forestry, Hardox Wearparts keeps 
your production running with thousands of wear products to meet 
your needs.

www.ssab.com.tr
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We would like to specify that the reasonable price is not the only 
factor itself and the quality is considered by us as an essential 
by being aware of the importance and risks that mineral sector 
features.

The most effective results comprises of not only through the sys-
tems we apply, but also through  the team we started off together 
,which is sensible , has a great passion and broad vision.

As long as you insist on 
saying “That doesn’t work 
like that, it is not possible!” 
you can not find a new 
way and can not make a 
difference. As long as you 
don’t make a difference, 
you can not be successful. 
That’s the reason we never 
mention our competitors 
because we are the only 
company which brings the 
innovation to the sectors 
we are in.

STD with its expert team, is not beside you only to provide the bolt 
and nut, also the customized stud bolts and machining parts; not 
only to present what you need but in order to be “A part of the 
solution...”

www.standartcivata.com.tr

Standart Cıvata

Our company was established in 2015 as S-Tech Madencilik Sanayi 
ve Ticaret AŞ. S-Tech has become one of the best companies in 
mining industry and are taking firms steps with improving quality 
standards constantly and investing in technology, knowledge and 
future.

S-Tech Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ manufactures all kinds 
of equipment used in underground and open pit mines. Our 
product portfolio includes full and partially automated coal 
excavation systems, belt and chain conveyor systems and 
mining machines.

We are moving forward confidently in mining industry by not per-
forming production with high energy consumption but by showing 
high performance at low cost, keeping operating costs at low level 
and not compromising on quality.

Our factory has been planted on a total area of 20.000 m² including 
8.000 m² closed area. With our specialist technical and administ-
rative staff, our company is working to provide the highest quality 
in customer specific order, material design, production, delivery in 
accordance with the term.

Our products and services;
   • Chain and Belt Conveyor Systems
   • Non-return Valve and Pressure Reducers
   • Hydraulic Control Units
   • Pneumatic Transportation Systems
   • Drum Cutter Loaders
   • Hydraulic Cranes
   • Crushers
   • Multipurpose Diggers Loaders
   • Hydraulic Units
   • Steel Construction Manufacturing and Assembly Works
   • Conveyor Belt Scrapers
   • Pneumatic Pumps
   • Rope Monorail and Kulikar Cranes
   • Battery and Diesel Locomotives
   • Diesel Monorails
   • Hydraulic Hose and Connecting Elements
   • Cutters
   • Conveyor Brake Systems
   • Pumps and Pump Accessories
   • High Pressure Pumps
   • Pneumatic Drilling Machines

www.stechmadencilik.com

S-Tech Madencilik
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Şen Plastik was founded by Hüseyin Şen at Bayrampaşa İstanbul, 
in 1983 and since 1990 it has started to manufacture and sell exp-
losives auxiliary and work safety related materials to the mining 
community.
With on-site practical education, our miners benefit from products 
we manufacture. We offer our services to our customers in the field 
of work safety and explosives auxiliary materials with finding solu-
tions with our unique way, entirely local labor force and growing 
local production, produced anywhere in Turkey and abroad with 
products.
We believe that the widespread usage of our products is an impor-
tant proof of the mining business’s commitment to work safety and 
worker health.

   • 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

www.senplastik.com

Şen Plastik
   • Plastic Umbrella Plugs
   • Plastic wet stemming 

cartridge
   • Charging hole
   • Devices for stemming rod
   • Water Sealing Barrier
   • Pressured Air Respiration 

Station
   • Lifeline

Power, Precision, Performance
Terex® MPS provides a complete range of crushing and screening equ-
ipment to customers around the world operating in four key industries:

   • Mining
   • Aggregates
   • Demolition and Recycling
   • Industrial minerals

Our equipment is designed to produce the highest quality end 
products in processing hard and soft rock, sand and gravel, ore and 
industrial minerals.
We provide individual or system modular, portable, tracked and sta-
tic machines, as well as full parts, service and maintenance through 
a global support network that you can count on, time after time.
We Understand Your Business
We know that you need operational reliability, cost-effectiveness plus 
outstanding service. We’ve spent nearly a hundred years building our busi-
ness around delivering all three. Because when you succeed, we succeed.
World-class Service and Support
With Terex® MPS, you don’t just get best-in-class engineering tech-
nology. You get the service, training and support to match.
We understand your need to maximize productivity and control 
operating costs across the working life of every piece of equipment.
We share those goals and have the solutions to help keep your 

operations running smoothly, through a dedicated global support 
network backed by decades of proven experience and expertise.
Terex® TWS/ Washing Systems
Terex Washing Systems (TWS) provides cohesive solutions for all 
your material and mineral washing needs.  TWS is the single provi-
der of washing equipment within Terex and has replaced products 
previously offered by our Powerscreen and Terex Mobile Processing 
Equipment (Terex® Finlay)  lines.  Through this rich long heritage, we 
have acquired the knowledge and expertise in material and mineral 
washing to understand and fulfill our customers’ needs for meeting 
today’s stringent specifications of clean material. TWS supports mines, 
quarries and aggregate producers globally with a broad product port-
folio, including; mobile, static and modular washplants, sand screw 
plants, sand wash and fines recovery plants, log washers, hoppers, 
feeders, conveyors, dewatering screens, screenboxes, as well as the 
addition of combination plants and water management systems. 
This range provides the potential to work in many applications inc-
luding  all forms of concrete, mortar and asphalt sands, frac sands, 
quarry dust, crushed fines, lake and beach sands, silica sand for the 
glass industry,  golf course sands, dredged material,  filter bed sands, 
recycled materials, coal and iron ore. The TWS portfolio offers excellent 
reliability, ease of transport and fast onsite installation.

www.terex.com/minerals-processing-systems

Terex® MPS
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Tüfekçioğlu Kauçuk ve Makina
‘An industrial venture of 60 years which began with the produc-
tion of spare parts of mineral processing machines and progressed 
with the manufacturing of the machines themselves…
Tüfekçioğlu Rubber & Machinery, founded by Abdülkadir TÜFEKÇİOĞLU 
in 1954, serves the mining, the glass & ceramics and the aggregate 
industries with the production of processing machineries, their rubber 
spare parts and linings.
An organization with the capacity of designing and installing 
turn-key mineral processing plants…
Prompt supply of high quality spare parts at reasonable cost… 
Collaboration with Tübitak (The Scientific and Technological Research 
Council of Turkey) and universities for R&D studies to produce better, 
high quality and new machines for its customers…

A laboratory delivering fast and reliable results for basic mineral 
processing tests…
Tüfekçioğlu Rubber and Machinery has the capacity to execute labo-
ratory studies for the design and production with its broad experience 
and extensive testing facilities.

www.tk.com.tr

Tünelmak
Tünelmak 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. 

Tünelmak’s headquarters and production premises are located in 
İstanbul. 

Product range of Tünelmak does include different types of tunneling 
and mining machineries, 4x4 and truck-mounted shotcrete pumps, 
4x4 concrete mixers, underground load and personnel transport 
vehicles, 4x4 face drilling machines, 4x4 scaling rigs, 4x4 mini 
tunnel dampers as well as stationary and truck-mounted concrete 
pumps, concrete machines, and basket platforms. 

Tünelmak performs manufacturing in compliance with global 
norms and continues manufacturing process by carrying out neces-
sary quality controls at each stage of manufacturing.

Reserving a considerable budget for innovation each year, 
Tünelmak does develop projects which create added value for the 
sector through comprehensive R&D activities.

www.tunelmak.com.tr
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Yeşil Ormancılık
Don’t get lost in The Forest, Let us show your way!
If you have an undergraduate license on a state-owned land, you must 
first do the authorization process. Although these lands appear in the 
cadastre as financial treasures, they can be qualified forests, pastures etc.

During the permission process controlling institution’s law-regulation 
may be difficult among your business. For this reason you should leave 
the job to the specialists in this field and it will be for your benefit that 
you follow the matter through these specialists. In the field of forest 
permits, our company gives priority to mining permits

By specializing in two professional disciplines EIA and Environmental 
law which is an integral part of mining permits, we prioritize minimum 
destruction of forests and keeping land permit fees at minimum level.

Specializing in environmental law and EIA legislation, which are an 
integral part of mining permits, these two occupational disciplines 
and forest law are best judged, and investors are given priority to 
minimalize forest destruction and land permit fees.

The main criteria of our company is not to work contrary to the EIA 
report. For this reason, the EIA report must be thoroughly examined and 
integration of the infrastructure areas shown in the EIA report into the 

requested forest permits should be provided. If possible, the EIA report is 
included in the project in preparation, and the environmental team that 
prepares the report in this regard is also guided about the forest area.

We continue to support our investors in the expiry of all these transac-
tions. The technical reports prepared every year and the permission of 
the land allowances prevent the imposition of a delay in the taxation 
of the taxpayer and the risk of the permission being dropped.

Along with mining, rehabilitation works also starts. Our priority is to 
reduce the damage to the forest to the minimum level, to rehabilitate 
the areas where the work has ended, and to organize the delivery of 
the site back to the institution as a result of the cancellation procedures 
and to keep the land permission fees paid every year to a minimum.

www.yesilormancilik.wordpress.com

Yünel Elektromekanik
As Turkish Engineers, our goal is to prove that some technological 
systems can also be manufactured in Turkey, where the Industry 
mainly relies upon the export of technological products.
Everything started in 1984, with the motto of “YUNEL provides 
systems for the Industries dealing with solid material handling 
and processing in order to increase production efficiency and aid to 
improve the Occupational Health and Safety Conditions.’’ YUNEL covers 
up a wide region from Malaysia to Venezuela, selling equipment more 
than 30 countries in four continents. Majority of YUNEL products are 
the work of patented designs. Moreover, YUNEL collaborate and exc-
hange technology with the leader Companies in their fields of activity. 
Therefore, YUNEL are among the technologically advanced companies 
in the World, by providing accurate solutions to the Customers. 

Main Products are:
   • Air Cannon Systems to prevent sticking, rat holing, clogging 

inside bunkers, silos and chutes,
   • Metal Detectors to allocate the metallic impurities inside the 

material flow and Magnetic Metal Separators to remove them,
   • Stationary and Mobile Industrial Vacuum Collecting and 

Cleaning Systems,
   • Sampling Stations for solid material processing applications in 

European Standards,

   • Automatic Level Indicators for silo, bunkers and material storage 
units,

   • Dense Phase Pneumatic Conveying Systems for Solid Material,
   • Conveyor Belt Debit Control and Adjustable Dosing Systems for 

various size conveyor belts,
   • Automatic Big-Bag Filling Facilities,
   • Customized Designs for Special Applications.

YUNEL has the flexibility to response Customer’s technical requ-
irements within less than 24 hours. There is high availability of 
spare parts in warehouse. As YUNEL created own technology in its 
applications, there is no possibility of failure in the given systems. 
All parameters received from the Customers have been processed 
to furnish optimum features for customized system delivery. 
Therefore, lack of function is not a possibility. All handicraft 
products have been fabricated in compliance with European and 
American Standards. YUNEL increased production possibilities with 
new facility having 9.000 m2  indoor area capacity.   

Proudly saying that, YUNEL has been widely accepted by the leading 
Companies with 100 % Customer satisfaction guarantee. 

www.yunel.com
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