
 

Şirketimiz madencilik alanında yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek amacı ile 

15.02.2012 tarihinde İbrahim KÖSE ve Aşkın DEMİR ortaklığı ile kurulmuştur.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirketimiz ilk iş deneyimine 2012 

yılında AIMROC (Azerbaijan 

International Mineral Resources 

Operating Company Ltd.) şirketi 

ile Azerbaycan Gence’de bulunan 

altın madeni sahasında madencilik 

ve toprak işleri ile başlamıştır. 

01.03.2012 tarihinden 30.04.2014 

tarihine kadar, 2.800.000 ton 

dekapaj işi, 700.000 ton cevher 

üretimi, 60.000 ton kırıcı besleme, 

165.000 ton licpet ve overliner 

üretimi yapmıştır. Toprak 

işlerinde ise 700.000 m³ liçpet ve 

havuzlar bölgesi toprak işleri, 

130.000 m³ bitkisel toprak 

sıyırma, 350.000 m³ dolgu, kırışcı 

kiralaması ve ara yükleme, taşıma 

vb. gibi maden altyapı 

çalışmalarını gerçekleştirerek işini 

tamamlamıştır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.05.2015 tarihinde Votorantim Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde Agrega tesisi 

dolomit ocak işi işletilmesi (İstihraç, delme ve patlatma) , patlatılmış malzemenin yüklenip 

kırma eleme tesisine nakli, kırma eleme tesisinde işlenerek kırılıp elenmesi işine başlamıştır. 

30.06.2017 tarihine kadar 2.631.258 ton üretim gerçekleştirilmiştir. 

26.11.2015 tarihinde Zenit Madencilik A.Ş.’nin Balıkesir Sındırgı da bulunan Kızıltepe Altın-

Gümüş madeni sahasında altyapı, pasa ve cevher üretim işine başlamış olup 30.06.2017 

tarihine kadar Açık Ocakta Kazı 471.150 (mᶟ), Bitkisel Toprak Sıyırma, Kırıcı ve Cevher 

İşleme Tesisi Alt Yapı Kazıları, Atık Barajı İnşa Kazıları, Ulaşım ve Üretim Yolları İnşa 

Kazıları 743.461,54 (mᶟ), Bitkisel Toprak Stoklama, Kırıcı ve Cevher İşleme Tesisi Alt Yapı 

Dolguları Atık Barajı İnşa Dolguları, Ulaşım ve Üretim Yolları İnşa Dolguları 576.240 (mᶟ) iş 

gerçekleştirilmiştir. 

01.02.2017 tarihinde Votorantim Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Lalahan Kalker Ocak İşletmesi 

(İstihraç, delme ve patlatma) , patlatılmış malzemenin yüklenip kırma eleme tesisine nakli, 

kırma eleme tesisinde işlenerek kırılıp elenmesi işine başlamış olup 30.06.2017 tarihine kadar 

451.150,65 ton üretim gerçekleştirilmiştir. 

 

Şirketimiz 01.07.2014 

tarihinde ilk yurtiçi işi 

olarak Adana Çimento 

Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 

Adana Çimento 

fabrikasında hammadde 

temini ve dahili nakliye 

işine başlamıştır. 

30/06/2016 - 01/07/2017 

tarihleri arasında 

hammadde üretiminde 

6.334.907,93 ton, dahili 

nakliyede ise (fabrika içi 

yükleme ve nakliye) 

4.563.669 ton işi 

tamamlamıştır. 

 


