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RPM, uzman kadrosu tarafından geliştirilen SG’nin maden 

sektörüne yönelik uygulamasına ve uzun yıllardan bu yana 

dünyanın en büyük maden şirketlerinin kullandığı çözümle-

meler ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla 11-14 

Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye 25. Uluslararası 

Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde değerli katılımcılar ile bir 

araya gelerek maden sektöründeki ilerleme ve gelişmeler ile 

ilgili fikir alışverişlerinde bulunacak ve maden sektöründeki 

sanal gerçeklik uygulamasını katılımcılara sunacak. 

Ardef’in iş ortağı olan RungePincockMinarco Limited’in Kuru-

cu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Onur Konuğu “Ian 

Runge” davetli konuşmacı olarak Kongre’ye katılacak, maden 

ekonomisi ve sektör deneyimlerini katılımcılara aktaracak. 

www.ardef.com

şirkeT haberlerişirkeT haberleri

Ardef Maden’den Haberler !!!

Türkiye Maden Sektörüne hizmet vermeye tam hızla devam 

eden ARDEF Maden, VPC–RPM iş ortaklığıyla hazırlanan Çayır-

han B Termik Santrali ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Pro-

jesi kapsamında Ön Fizibilite Raporunu Elektrik Üretim AŞ’ye 

teslim ederek bir projeyi daha başarıyla tamamladı. 

ARDEF-RPM İş Ortaklığı ile yürütülecek olan Çayırhan-I Saha 

Kaynak ve Rezerv Raporu ile Fizibilite ve İşletme Projesi için de 

Elektrik Üretim AŞ yetkilileri ile RungePincockMinarco Limited 

ve ARDEF Maden yetkililerin katılımıyla 31.01.2017 tarihinde 

başlangıç toplantısı yapıldı. Toplantıda proje ekip ve organi-

zasyonu, çalışma yaklaşımı ve veri değerlendirilmesi hakkında 

görüş bildirildi. 

Madencilik sektörü ülkemizde hızla kabuk değiştirirken AR-

DEF ve RPM bu sürece katkı sağlamaya devam ediyor. Yakın 

geçmişe kadar belli alanlarda kısıtlı olarak kullanılan Sanal 

Gerçeklik (SG) uygulamaları günümüzde çok yaygın olarak 

kullanılmaya ve benimsenmeye başlandı. Türkiye madenci-

lik endüstrisinde uygulanmaya başlanması noktasında yol 

gösterici olacağı düşünülen SG sistemlerinin geleneksel yön-

temlere göre göz ardı edilemeyecek üstünlükler sağladığı 

yadsınamaz bir gerçek.

ARDEF-RPM Türkiye 25. Uluslararası
Madencilik Kongresi ve Sergisi’nde

misafirleri ile buluşuyor!

Dr. Ian Runge Kimdir? 
Dr. Ian Runge, Queensland, 

Avrupa ve Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki maden en-

düstrisinde daha önce ça-

lıştıktan sonra 1977’de Run-

gePincockMinarco Limited 

(eski adı Runge Limited) ‘yi 

kurdu. 1992’de tam zamanlı 

işletme deneyiminden bu 

yana yönetim süreçleri ve iş 

stratejisi alanlarında şirkete ve endüstriye önemli katkılarda 

bulunmaya devam etti.

Maden ekonomisi ve stratejisi alanında önde gelen bir uz-

man olarak tanınmaktadır ve Maden, Metalurji ve Arama 

Derneği (Denver) tarafından yayınlanan “Maden Ekonomisi 

ve Stratejisi” ders kitabı da dâhil olmak üzere bu alanda iki 

kitap bulunmaktadır.

Nitelikler: M.E. (Maden Mühendisliği), Ph.D. (Ekonomi), FAu-

sIMM, FAICD

Dr. Ian Runge, Avustralya Madencilik ve Metalurji Enstitüsü-

nün bir üyesidir ve Avustralya Enstitüsü Yönetici üyesidir.
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