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ARDEF-RPM İş Ortaklığı ile SURPAC Yazılımı
Temel Eğitimi ve Uygulamalı Proje Eğitimi

Hidromek’e German Design Award 2017’den Ödül

Madencilik sektörüne 20 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet sunan 

ARDEF Maden Makine Enerji ve Ticaret AŞ, çözüm ortaklığı taba-

nında 2015 yılı Ağustos ayında beraber çalışmaya başladığı Run-

gePincockMinarco şirketi ile çalışmalarına hızla devam ediyor. 

RungePincockMinarco, 45 yılı aşkın madencilik teknolojileri ve 

danışmalık hizmetleri ile Türkiye’deki çalışmalarını sürdürmekte 

ve madencilik sektörüne değer katmaya devam etmektedir.

Madencilik sektörü ülkemizde hızla kabuk değiştirirken ARDEF 

ve RPM bu sürece katkı sağlamak adına, uzun yıllardan bu yana 

dünyanın en büyük maden şirketlerinin kullandığı SURPAC Ma-

dencilik yazılımı hakkında Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 

Maden Sahaları Personeline SURPAC Yazılımı Temel Eğitimi ve 

Uygulamalı Proje Eğitimi kapsamında iki aşamadan oluşan eği-

timin ilk aşaması Uzman Jeolog Jeremy Clark’ın eğitmenliğinde 

tamamlandı. Temel eğitim kapsamında Jeremy Clark SURPAC 

yazılımı genel arayüz eğitimi, SURPAC jeolojik modelleme, 

SURPAC jeoistatiksel analiz, SURPAC blok modelleme, SURPAC 

mühendislik konularında kapsamlı bir eğitim verdi. Ayrıca JORC 

standartlarına uygun raporlamanın detaylarına da yer verildi. 

Yüksek katılımın sağlandığı eğitimde pek çok örnek üzerinde 

çalışılarak katılımcılar ile dersler interaktif şekilde yapıldı.

Eğitim ile ilgili Jeremy Clark , ARDEF’in Türkiye’deki teknik eki-

bin bölgesel deneyimi ve RPM’in uluslararası projelerdeki de-

neyiminden yola çıkarak, büyük ölçekli açık ocak projelerinde 

maden planlama ve tasarım bilgilerini aktarmayı amaçladıkla-

rını, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü personelinin talepleri 

doğrultusunda iki aşamadan oluşan bu eğitimi özel olarak ha-

zırladıklarını aktardı. 

ARDEF ve RPM’in ilkinini gerçekleştirdikleri bu tarz eğitimlerin 

proje deneyimi ve teknoloji ile birleştirilerek şirketin müşterile-

rine ve Türkiye’deki madencilik faaliyetlerine maksimum değer 

katılması hedefleniyor. 

www.ardef.com

Her yıl German Design Council (Alman Tasarım Konseyi) tara-

fından düzenlenen German Design Award’ın (Alman Tasarım 

Ödülü) bu seneki adayları arasında yer alan Hidromek “Speci-

al Mention” ödülüne layık görüldü. Dışarıdan aday kabul et-

meyen, sadece jürinin belirlediği kriterlere uyan tasarımların 

yarışmacı olabildiği dünyaca ünlü bu tasarım yarışmasında 

Hidromek, ulaşım kategorisinde “Excellent Product Design 

(Mükemmel Ürün Tasarımı)” ödülünü HMK 600 MG motor grey-

deriyle kazandı.

Dünyadaki en önemli tasarım değerlendirme mercilerinden biri 

olarak kabul edilen German Design Council verdiği bu ödülle 

HMK 600 MG motor greyderinin tasarımının başarısını ve tasa-

rımının sunduğu çözümleri ödüllendirmiş oldu.

Sadece German Design Council’in aday gösterdiği tasarımların 

katılımcı olabildiği bu saygın yarışmada kazandığı ödülle Hid-

romek, tasarımdaki başarısını bir kez daha kanıtladı. 

Tasarımın tutkusunu, kalitesini ve yaratıcılığı simgeleyen Ger-

man Design Award öncesinde Hidromek’in, uluslararası plat-

formda Amerikan Good Design ödüllerinden “Product Design 

Award” kategorisinde verilmiş ve Alman IF Design ödüllerinden 

“IF Product Design Award” ve “IF Professional Concept” kate-

gorilerinde kazanılmış ödülleri de bulunmaktadır. Hidromek 

bu ödülle beraber 4’ü uluslararası toplam 6 tasarım ödülünün 

sahibi olmuş oldu. 
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