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Lapseki Altın Madeni
Toplam Metal : 700.000 ons
Ortalama Tenör : 1,9 g/t
Yıllık Üretim: 2,1 ton
İlk Yatırım : 110.000.000 USD
Çalışan Personel : 725 

İvrindi Altın İşletmesi
Toplam Metal : 1.500.000 ons
Ortalama Tenör : 0,6 g/t
Yıllık Üretim: 3 ton
İlk Yatırım : 160.000.000 USD
Çalışan Pesonel : 1.250 



İVRİNDİ ALTIN GÜMÜŞ İŞLETMESİ



*  AÇIK OCAK MOBİL UYGULAMASI

*  DRONE İLE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

* GEORADAR İLE ŞEV DURAYLILIĞI 
KONTROLÜ



AÇIK OCAK                   
MOBİL 
UYGULAMASI



AÇIK OCAK                          
MOBİL UYGULAMASI

Tümad Madencilik İvrindi Altın
Madeni Açık Ocak Bölümü Maden
Planlama departmanındaki
mühendislerimiz tarafından kendi
imkanları ile geliştirileren bir
uygulamadır.Bu uygulama cep 
telefonu,tablet gibi mobil sistemlerine
entegre edilmesi ile birlikte sahadaki
personelin gerekli dataları hızlı bir
şekilde sisteme yüklemesine imkan
sağlamakta ve bu dataları tek
merkezde toplayarak kayıtlarına
ulaşımını kolaylaştırmaktadır.



AÇIK OCAK                          
MOBİL UYGULAMASI

▪ Açık Ocak vardiya çalışma
verilerinin giriş ve raporlanması,

▪ Delme-Patlatma-Üretim iş 
akışının oluşturulması ve takibi,

▪ Kiralik ekipman iş akışının
oluşturulması ve takibi.



AÇIK OCAK                          
MOBİL UYGULAMASI

▪ Kullanıcı dostu arayüz sayesinde
mobil olarak sefer,ekipman, duruş
vb. veriler sisteme kolayca
girilebilmektedir ve anlık takip
edilebilmektedir.



AÇIK OCAK                          
MOBİL UYGULAMASI

▪ Açık Ocaklardaki üretim durumu
anlık izlenebilmekte ve istenilen
periyodlarda raporlanabilmektedir.



AÇIK OCAK                       
MOBİL UYGULAMASI

▪ Açık Ocak üretim poligonları
oluşturularak, takibi ve iş akışı
yapılabilemektedir.



AÇIK OCAK 
MOBİL UYGULAMASISI

▪ Açık Ocak ekipman kiralama
modulü sayesinde kira
formlarında bulunan QR Kod ile
tek tuşla sisteme işlenerek, 
kontrol edilebilmektedir.



DRONE İLE 

ÖLÇÜM 

SİSTEMLERİ



DRONE İLE ÖLÇÜM 
SİSTEMLERİ

▪ İvrindi İşletmemizde;

▪ Açık Ocak faaliyetlerinin,

▪ Heap Leach faaliyetlerinin,

▪ Yatırım-İnşaat faaliyetlerinin,

Üretim/jeolojik/jeoteknik haritalama
işleri/Hakediş ve sahamızdaki tüm
haritalandırma operasyonları için Drone 
ekipmanları ve drone yazılım sistemleri
kullanılmaktadır.

▪ Bu sayede hızlı,hassas ve daha emniyetli
olarak alan ölçümleri gerçekleştirilebilmekte
ve sahanın yüzey arşivi oluşturulmaktadır.



DRONE İLE ÖLÇÜM 
SİSTEMLERİ

▪ Fotoğraf ve nokta bulutu eş zamanlı
sağlandığından arazi analiz ve
aplikasyon işlerinde hata payı
minimuma düşmektedir.

▪ Jeoradar ile sağlanan veriler orto
fotoğraflar ile entregre edilerek
kapsamlı jeoteknik analizler
gerçekleştirilebilmektedir.

▪ Açık ocak patlatlamalarının öncesi ve
sonrası değerlendirmeleri kolaylıkla
yapılabilemektedir.







GEORADAR İLE ŞEV 

DURAYLILIĞI 

KONTROLÜ



GEORADAR

Madencilikte açık ocak faaliyetlerinde iş güvenliğine
dair anahtar rol oynayan şev stabilitesini izlemeye
yarayan radar sistemleridir. İnterferometrik radarlar
milimetrik hareketlenmeleri zamanında tespit
ederekten gerek önlem alma amaçlı uyarı sağlamak
için gerekse tahmini heyelan zamanını hesaplayarak
can ve mal kaybının önüne geçmek için önem arz
eder. Hava şartlarından kesinlikle etkilenmeyen radar 
sistemi kısa zaman aralıklı görüntü alma prensibiyle
hata payını minimize etmektedir.Uzaktan erişim ile
7/24 izleme yapılabilmektedir.



GEORADAR
▪ İnterferometrik analiz yöntemine

dayanan teknoloji sayesinde 7/24 
tüm hava koşullarında maksimum
performans ile şev duraylılığı
takibi sağlanabilmektedir.

▪ Elektromanyetik dalgaların, 
zamana bağlı dalga boyu değişimi
analiz edilmektedir.



GEORADAR

▪ Ofis ortamında bulunan arayüz
sayesinde ocakta oluşan
deformasyonlar belirlenen lejand
değerlerine göre üç boyutlu yüzey
üzerinde renklendirilmektedir.

▪ Belirlenen kriterlere göre oluşturulan
alarmlar mail ve sms aracılığı ile
kullanıcıları anında bilgilendirmektedir.



TEŞEKKÜRLER…


