
Weir Minerals Küresel Ölçekte 150. Türkiye ise 10. Yaşını Kutluyor 
 
1871’den beri gelişen dünyanın ihtiyaç duyduğu temel kaynakları sağlamaya yardımcı olarak, müşterilerinin faaliyetlerinin 
önünde yer alan zorlukları güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çözmek adına bir dizi yüksek mühendislik çözümünü 
tasarlayan ve lider ürünler üreten; dünya çapında araştırma merkezleri, üretim tesisleri ve rakipsiz küresel servis ağı ile hizmet 
veren Weir Minerals, bu yıl dünya genelinde 150. yılını Türkiye de ise 10. yılını kutluyor. Önemli bir dönüm noktasını geride 
bırakan Weir Minerals Türkiye ekibi ile ülkemizdeki faaliyetlerinin başlangıcı, geçmişte yaşanılan süreçleri ve günümüzde 
madencilik sektörüne sundukları hizmetler ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik.  
 
Şirketin ülkemizdeki faaliyetlerinin 1996 yılında distribütör ile başladığını belirten Weir Minerals Türkiye Satış Sonrası 
Hizmetler Direktörü Tuncay Özeren, 2008 yılı öncesi madencilik endüstrisinin gelişiminin henüz başında olduğunu ve o dönem 
ülkemizde sadece birkaç altın, demir ve bor madeni olduğunu ifade etti. 2009 yılı sonrası emtia fiyatlarının artması ve maden 
sektörüne yönelik devletin sağlamış olduğu teşviklerden dolayı sektörde ciddi yatırımlar gerçekleştiğini aktaran Özeren 
müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap verebilmek, çözüm ortağı olabilmek ve kaliteli servis desteği sunabilmek için 
Weir’in 2010 yılı sonuna doğru Türkiye'de yatırım yapma kararı aldığını ifade etti. Özeren, sonrasında yaşanan süreci şu 
cümlelerle ifade etti: “2011 yılı Ekim ayında ise resmi olarak Weir Türkiye Mineralleri Ltd. Şti.'yi kurduk. Tek başına 30 m2 
ofiste başlattığım bu heyecanlı ve uzun yolculukta 6 ay gibi kısa bir sürede hem satış ve servis ekibini oluşturduk hem de 600 
m2’lik servis merkezinin kurulumunu ve Eylül 2012 yılında ise açılışını gerçekleştirdik. “    
 
Gösterdikleri başarılı performans nedeni ile Weir Minerals’ın Türkiye’yi genel merkez yapması ile ilgili olarak Özeren şu 
ifadeleri kullandı: “Ülkemizde sergilediğimiz başarılı satış ve lokalleştirme çalışmalarımızdan ötürü Weir Yönetimi, 2018 yılında 
Türkiye’yi genel merkez yaparak Kuzey Afrika, Orta Aysa, Ukrayna ve Kafkas ve Balkan ülkelerini kapsayan NATCA bölgesini 
kurma kararı almıştır. 2021 yılı başında, Dilovası İzmit'te 6000 m2 kapalı alana sahip üretim merkezine taşınmış olup, yaklaşık 
150 çalışanımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de neredeyse tüm ana ekipman ve 
ürünlerimizin üretimi ve montajı için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”  
 
Türkiye'de başta altın ve bakır olmak üzere neredeyse tüm maden işletmelerine, enerji santrallerine, kum ve kömür yıkama 
tesislerine ürünlerimizin satışını ve servisini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özeren şu ifadeleri kullandı: ”Müşterilerimiz, 
bizim tüm yatırımlarımızı şekillendiren ve stratejilerimizi oluşturmakta öncülük eden en önemli partnerimizdir. Bugünkü 10 
yıllık dönüm noktasına gelmemizde müşterilerimiz kadar 7/24 satış ve servis hizmeti veren, hızlı lojistik desteği ve kaliteli 
üretim performansı ile azimli ve ekip ruhu ile çalışan hayalleri yüksek tüm yol arkadaşlarımızın da ciddi emeği vardır. 10. yılımızı 
önümüzdeki sene içerisinde siz değerli stratejik müşterilerimiz, partnerlerimiz ve tedarikçilerimiz ile kutlamayı sabırsızlıkla 
bekliyoruz.” 
 
Özeren, ilk yıllardan itibaren müşterilerini çok sık ziyaret ettiklerini ve çok iyi ve samimi ilişkiler kurduklarını, müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmalarının da satışlarını hep yukarıya çektiğini kaydederken Weir Minerals Türkiye Satış Mü-dürü, 
Furkan Kuyumcu Özeren’e paralel olarak sağladıkları katma değerin arkasında sahadan gelen satış ve uygulama 
mühendislerinin, tesis ihtiyaçlarını daha önce deneyimlemiş olması ve ekip olarak 150 yıllık Weir bilgi birikimini yerel veriler 
ile yoğurarak optimum çözümlere ulaşabilmeleri olduğunu kaydetti. 
 
Kuyumcu yerel piyasadaki avantajlarını şu sözlerle vurguladı: “Türkiye’de 10 yıldır hizmet veren ofisimiz, sektördeki ihtiyaç ve 
beklentilerin tam anlamıyla kavranıp, maden sektörünün paydaşlarının ihtiyacı olan çözümleri sağlamamızı 
kolaylaştırmaktadır. Kaliteli ürün ve doğru işlenmiş bilginin doğal sonucu olarak ortaya eşsiz çözümler çıkarmaktayız. “ 
 
Weir Minerals’in geçmişten günümüze ürünlerini sürekli geliştirip kullanıcılarına her zaman yeni ve üstün faydalar sağladığını 
vurgulayan Kuyumcu, fark yaratmanın en iyi yolunun müşterilerini ve operasyonlarının ihtiyaçlarını önde tutarak dizaynlarına 
yön vermek olduğunu kaydetti. Ek olarak Kuyumcu; günümüzde birçok maden işletmesi için öncelik haline gelen 
sürdürülebilirlik hedeflerini örnek göstererek bu kapsamda sundukları hizmetler hakkında şu yorumlarda bulundu: “En iyi 
verim en yüksek güç tasarrufunu, bu da en düşük enerji harcamasını beraberinde getirmiştir. Ek olarak son dönemde suyun 
öneminin global ölçekte anlaşılması kuru proseslerin ön plana çıkmasını zorunlu hale getirmiştir. Weir Minerals tarafından 
üretilen HPGR’lar öğütme devrelerinde sarf edilen su ve enerjiyi minimuma indirmektedir.” 
 
Ülkemizdeki 10. yılını kutlayan Weir Minerals’ın gelişiminin ardında şirketin kendisini, çalışanlarını ve ürünlerini sürekli 
gelişmeye teşvik etmesi olduğunun altını çizen Kuyumcu, bu anlayışı benimseyerek çalışmaya ve araştırmaya devam ettikleri 
sürece hizmet ve ürünlerinden faydalanan paydaşların artacağına dair inancını paylaşarak Türkiye gibi dinamik bir ülkeye layık 
şekilde araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı. 
 



Şirketin ülkemizdeki üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Weir Minerals Türkiye Operasyon Müdürü, Tuğrul Küçüksolak, 
Türkiye’de hali hazırda değişik ölçülerde Warman® çamur pompaları, Enduron® elekleri, Cavex® hidrosiklon ve hidrosiklon 
gruplarının ve değişik ölçülerde kompakt kum yıkama tesislerinin üretiminin yanı sıra Delta® vanaların tamir işlerini 
yapabildiklerini belirtti. Küçüksolak ayrıca kısa süre içerisinde de kauçuk hortum ve dirsek üretimini devreye alacaklarını 
kaydetti. 
 
Yeni merkezin özellikle tedarik sürelerinin kısalması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından fayda sağlayacağını vurgulayan 
Küçüksolak bu sayede müşterilerine sunabilecekleri avantajları şu cümlelerde özetledi: “Müşterilerimize daha yakın 
olacağımız için özel çözümler gerektiren projelerde daha yakın çalışabilir, iş birlikteliklerini arttırabiliriz. Müşterilere özel 
üretim, stoklama çözümleri geliştirmek de ayrıca mümkün olacak.” 
 
Küçüksolak, Türkiye’deki müşterilerine sunduğu hizmeti ve ürün portföyünü sürekli olarak geliştirme gayesi ile ileriye dönük 
planlamalarına devam eden şirketin gelecek planlarına ilişkin olarak ise şu bilgileri paylaştı: “Özellikle artan montaj ve imalat 
tecrübemizle beraber hali hazırdaki ürün gruplarında daha büyük ölçülerdeki ürünlerle portföyümüze girmemiş tiplerdeki 
ürünlerin üretimi de yavaş yavaş Türkiye'deki tesisimizde gerçekleştirilecek. Farklı tiplerde ve büyüklüklerde pompalar, özel 
dizayn elekler gibi ürünler üretilecek. Aynı zamanda özellikle kauçuk ürün gruplarıyla ilgili özel çalışmalar yapılıp bu alandaki 
ürün gruplarına daha fazla eğileceğiz.” 
 
Kuruluşundan itibaren birçok etkinlikte yer alan şirket, Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek Maden Türkiye 2021 
Fuarı’na da katılım gösterecek. Covid-19 salgını nedeni ile etkinliklere verilen aranın ardından uzun bir süre sonra ziyaretçileri 
ile buluşacak olan firma, fuarda yeni ürünlerinden birisi olan kum yıkama tesisini de sergileyecek. Maden Türkiye fuar katılımı 
ve sergileyecekleri kum yıkama tesisi ile ilgili Furkan kuyumcu: “Covid-19 Pandemisinin devam ettiği bugünlerde, gerekli 
önlemleri alarak, Madencilik Dünyasının değerli üyeleri ile fuar alanlarında tekrar bir araya gelmek heyecan verici. Fuar 
alanında her zamankinin aksine daha “kompakt” bir yapı ile birlikte olacağız. Entegre Çözümler girişimimiz ile paralel şekilde; 
kompakt ve işlevsel tasarıma sahip, her biri birbirinden verimli ürünler ile donatılmış, Weir Kompakt Kum Yıkama Tesisimiz 
fuarda standımızda olacak.” şeklinde bilgi verdi. 
 
Maden Türkiye 2021 Fuarı’nda 6. Salon, 630A numaralı stantta şirketi ziyaret edebilir, turkey.sales@mail.weir mail adresinden 
ve +90 216 688 16 06 numaralı telefon numarasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


