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TÜRKİYE’DEN MADENCİLİK HABERLERİ

aklaşık 100 kişinin katılı-
mıyla gerçekleşen semi-
nerde katılımcılar ABB’nin 

sunduğu çözümlere yoğun ilgi 
gösterdi. Seminerde aynı zamanda 
ABB’nin Maden, Alüminyum, Çi-
mento ve Yeraltı Madenciliği Global 
Grup yetkilileri de yer aldı.

Seminerin açılış konuşmasını, ABB 
Türkiye Proses Endüstrileri Lokal İş 
Birimi Müdürü Mehmet Yetkin ve 
ABB Maden, Alüminyum, Çimento 
Grup Başkan Yardımcısı Max Lue-
dtke gerçekleştirdi. Yetkililer, ma-
dencilik endüstrisindeki gelişmeler 
ve endüstriyel devrimden ve bu 
gelişmelere uyumlu olarak ABB’nin 
Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon alanla-
rında endüstriye yönelik özel uygu-
lamalarından bahsetti.

Seminerin ana konusu olan anahtar 

teslim çözümler ve dijitalizasyon 
kapsamında ABB’nin madencilikte 
yapılanması, ABB AbilityTM platfor-
mu ve madencilik endüstrisine özel 
geliştirilen MineOptimize çözüm-
leri ve MineOptimize ile değer ya-
ratan dijital uygulamalar üzerinde 
duruldu. Enerji ve üretim verim-
liliğini artıran, işletme hatalarını 
azaltan, hataların bulunmasını ve 
doğru karar verilmesini kolaylaş-
tıran, bakım maliyetlerini azaltan 
dijital uygulamalar olarak Proses 
Kontrolü (Process Control), Enerji 
Kontrolü (Power Control), Gelişmiş 
Proses Kontrolü (Advanced Process 
Control)/Expert Optimizer, Durum 
İzleme&Varlık Yönetimi (Condition 
Monitoring&Asset Management), 
Entegre Maden Operasyonları (In-
tegrated Mine Operations) (Planla-
ma/Programlama, Sevk ve Filo Yö-
netimi), Information Management/

Knowledge Manager ve İşbirliği Te-
melli Operasyonlar (Collaborative 
Operations) ele alındı.

Proses Endüstrileri Bölümü’nün 
yapısı ve sunduğu anahtar teslim 
çözümler, mühendislik ve proje yö-
netimi bütünleşik ürün, servis ve 
sistem çözümleri ile birlikte Proses 
Endüstrileri Lokal İş Birimi Müdü-
rü Mehmet Yetkin ve madencilik 
sektöründen sorumlu Satış Yöneti-
cisi İlten Karadağ tarafından sunul-
du.

Madencilikte ABB Çözümleri 
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Yürütmekte olduğu her projede İş 
Sağlığı ve Güvenliği konularının 
önemine inanan Proses Endüstri-
leri bölümü, seminerde, özellikle 
madencilik sektörü için günümüzde 
gittikçe daha da önemli hale gelen 
İSG konuları ile ilgili de ABB’nin 
yapmış olduğu uygulamalar konu-
sunda ayrı bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerde, ayrıca, ABB’nin yeraltı 
madenciliği kapsamında sunmuş 
olduğu maden vinç çözümleri ve 
yeraltı madenciliği kapsamındaki 
dijital uygulamalarına da yer veril-
di. Sevk & iş emri yönetimi, yerle-
şik makine raporlaması, uzaktan 
izleme, ekipman performans rapor-
laması gibi alt uygulamaları olan 

ABB Proses Endüstrileri

ABB Türkiye Proses Endüstrileri birimi, 30 Kasım 2017 tarihinde Wyndham Ankara Oteli’nde, ma-
dencilik endüstrisine sunduğu çözümlerle ilgili bir günlük seminer düzenledi. ABB’nin madencilik
endüstrisine sunduğu anahtar teslim ve özel çözümlerin yanı sıra ABB Ability™ platformu ve dijital 
çözümlerin de paylaşıldığı toplantıda katılımcılar, yazılım ve dijital uygulamaları aynı zamanda 
canlı demo sistemi üzerinden de görme ve deneyimleme olanağı buldu.

“Madencilikte ABB çözümleri” semineri düzenledi

Mobil Filo Yönetimi (Mobile Fleet Management), plan-
lama, üretimi yürütme, malzeme izleme, üretim perfor-
mans raporlaması gibi alt uygulamaları olan İşletme Yö-
netimi (Execution Manager), Madeni Uzaktan Kontrol 
Etme İstasyonu (Mine Remote Control Station), Maden 
Havalandırma Kontrolü (Mine Ventilation Control) 
uygulamaları, sunumda ele alınan ana konulardı.

ABB’nin madencilik sektörüne sunmuş olduğu bir di-
ğer çözüm olan öğütme (RMD, GMD, HPGR) ve mal-
zeme taşıma çözümleri de seminer oturumunda ele 
alınan konular arasında yer aldı. Dijitalizasyonun vur-
gulandığı seminerde yapılmış olan her sunuma ilişkin 
katılımcıların geri dönüşleri ve seminerin genel değer-
lendirmesi, katılımcılardan yine dijital ortamda alındı. 
ABB’nin Proses Endüstrileri ekibi, katılımcıların olum-
lu geri dönüşlerini dikkate alarak 2018 yılında da ben-
zeri programları planlamaktadır.

Bilgi için:
ABB Türkiye Kurumsal İletişim Bölümü
Contact Center: Tel: 0850 333 1 222
Email: contact.center@tr.abb.com

UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel orga-
nizasyon olan “Yerbilimleri Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği (YERMAM)” 4 Aralık 2017 
tarihli 2017/11211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kurulmuştu. 

29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmelik değişikliği ile bağımsız sektör temsilci-
si olarak UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve 
Kaynak Raporlama Komisyonu) komisyonunda 

yer alan üye sayısı 2’den 4’e çıkarılmıştı. UMREK 
üye sayısının toplam 9 olarak belirlenmesini taki-
ben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albay-
rak’ın onayının ardından üye atamaları gerçekleş-
tirildi.

YERMAM’ın kurulması ve UMREK üye atamala-
rının yapılması ile birlikte UMREK’in CRIRSCO 
üyeliği için hazırlanan başvuru belgeleri CRIRSCO 
Yönetim Kuruluna iletildi.

UMREK Üye Atamaları Yapıldı

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu Üyeleri

• Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Genel Müdürü - Mithat CANSIZ (Umrek Başkanı)
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Uğur YAYLAÖNÜ - Muhasebe Standartları Daire Başkanı
• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Cahit DÖNMEZ - Maden Etüt ve Arama Dairesi 
   Başkanı
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) - Muhammet ERİŞEN - Hukuk İşleri Daire 
   Başkanı
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) v Prof. Dr. Atiye TUĞRUL - İstanbul Üniversitesi Mühendislik
   Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı
• Sektör Temsilcisi - Dr. Mesut SOYLU - Jeoloji Mühendisi
• Sektör Temsilcisi - Cem Sacit YÜCEER - Jeoloji Mühendisi
• Sektör Temsilcisi - Kadem EKŞİ - Jeofizik Mühendisi
• Sektör Temsilcisi - Dr. Barış G. YILDIRIM - Maden ve Jeoloji Mühendis

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex), elektrifikasyon ürün-
leri, robotik ve hareket, endüstriyel otomasyon ve 
güç şebekeleri alanlarında kamu hizmetleri, sana-
yi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterileri-
ne global çapta hizmet veren öncü bir teknoloji 
lideridir. 125 yılı aşan inovasyon tarihine sahip 
olan ABB, bugün endüstriyel dijitalleşmenin ge-
leceğini yazıyor ve Enerji ve Dördüncü Endüst-
ri Devrimini harekete geçiriyor. ABB, yaklaşık 
136.000 çalışanı ile 100’den fazla ülkede faaliyet 
göstermektedir. www.abb.com


