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Türkiye Madencilik Sektörünün 
Yazdığı Bir Başarı Öyküsü

TANITIM

Gelişen teknolojinin birçok sektörün hayatını değiştirdiği bugünlerde Netcad, çağın 
gereklerini göz önüne alarak geliştirdiği uygulamalarla yükselmeye devam ediyor. 

2010 yılında akademi-kamu-özel sektör iş birliği sonucu ortaya çıkan maden yazılımı 
NETPRO/MINE, bugün eğitimden iş hayatına Türkiye maden sektörünün akışını 

değiştiriyor. 

1989 yılında iki kardeş mü-
hendis tarafından o yıllarda 
hiç bilgisayar uygulaması 

olmayan bir ortamda, harita, kadastro ve planlama gibi 
alanlardaki çok zor işleri çok daha doğru, kolay ve hızlı ya-
pabilmek amacıyla yüzde 100 yerli sermaye ve girişimciliği 
ile kurulan Netcad, ülkemizdeki maden kaynaklarının çağ-
daş madencilik bilim ve teknolojisine uygun standartlarda 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi için uluslararası standart-
larda çözümler sunuyor.

Yer bilimleri kapsamında kullanılan diğer ticari yazılımları kul-
lananların yaşadığı yabancı dil problemi, yetersiz eğitim/teknik 
destek ve yerel sorunlara çözüm üretememe gibi sorunları ya-
şamayan Netcad, sektörün hızla yükselen değeri olmayı başa-
rıyor ve bugün ülkemizde kullanıcıları için bu kapsamdaki tüm 
gereksinimleri karşılayabilen tek yerbilimleri yazılımı konumu-
na geliyor. 

Ayrıca Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Hacettepe Üniversitesi 
ve Netcad Yazılım AŞ iş birliği ile bir TÜBİTAK projesi olarak or-

taya çıkan NETPRO/MINE, kamu-üniversite-özel sektör ilişkisi-
nin en güzel örneklerinden birisi olmayı başarıyor.

2010 yılında piyasaya sürülen ve 2 yıl içerisinde yazılım geliştirme 
süreçleri tamamlanarak sahada uygulanmaya alınan NETPRO/
MINE, 2014 itibariyle sahadan gelen taleplerin de çözülmüş ol-
duğu son halini alıyor ve ruhsat, imalat haritalarının hazırlanma-
sı, üç boyutlu cevher modelleme, açık ocak ve yer altı tasarımları 
gibi tüm işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bugün yaklaşık 150 yerli maden firması tarafından kullanılan NET-
PRO/MINE, sektör temsilcilerini henüz üniversite sıralarındayken 
karşılıyor ve eğitimlerini NETPRO/MINE ile almalarına olanak sağ-
lıyor. Bugün KTÜ, Çukurova, Selçuk, Hacettepe, Osmangazi ve 
Bülent Ecevit gibi üniversiteler bunun en güzel örnekleri.

Ayrıca TOBB tarafından desteklenen yurtdışına ihracat edilebi-
lir nitelikte yazılımlar listesine girme başarısı da kazanan NET-
PRO/MINE, gelecekte de ülke ekonomisine katkı sağlayarak 
Türkiye madencilik yazılım sektörünün gururlu başarı öyküsü 
olmayı hedefliyor.
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