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MPES - Mine & Process Engineering Solutions
Ankara’da kurulmuş dinamik ve alanında uzman
bir mühendislik firmasıdır.

MPES maden ve cevher hazırlama sektörüne
yönelik mühendislik çözümleri, eğitim ve
yazılım hizmetleri sağlamak amacıyla
kurulmuştur. MPES maden ve cevher hazırlama
alanında 20 yılı aşkın teorik donanım (yüksek
lisans ve doktora dereceleri) ve 40 yılı aşkın alan
deneyimine sahip uzmanlardan oluşan bir ekibe
sahiptir. Felsefimiz sürdürülebilir ve nitelikli
yaklaşımlar aracılığıyla üretkenliği arttırarak
ekonomik fayda sağlamaktır.
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Mühendislik
Mühendislik hizmetlerimiz, maden ve tesis ekonomik 
kazanım ve performansını artırmaya yönelik hedefleri 
içermektedir. Bu amaçla, cevher hazırlama ve özellikle boyut 
küçültme alanında kapasite artışı ve fonksiyonel 
iyileştirmeler için modern çözümler sunmaktayız. Boyut 
küçültme alanındaki hizmetlerimize ek olarak, MPES maden 
mühendisliği hizmetleri (kaynak tahmini, maden tasarımı, 
açık ocak optimizasyonu, kısa/uzun dönem planlama, 
ekipman seçimi ve madencilik yatırımlarının ekonomik 
analizi) sunmaktadır. MPES kredilendirilebilir fizibilite 
çalışmalarını yürüten yetkin profesyonel mühendislere 
sahiptir.

q JORC, NI43-101 uyumlu kapsam, ÖFÇ, FÇ
q Tesis Tasarım
q Tesis Optimizasyonu
q Kısa/Uzun Dönem Maden Planlama
q Stratejik Maden Planlama

q Temel Eğitim
o Kırma Ve Öğütmeye Giriş, 

Optimizasyon, Modelleme, Simülasyon
q İleri Eğitim

o Deneyden Modellemeye
o Modellemeden Tesis Tasarımına
o Tasarımdan Optimizasyona

q METCOM Eğitim Materyalleri

Eğitim
MPES endüstriyel eğitimlerinde 70 yılın birikimini kapsayan 
maden ve cevher hazırlama alanındaki en iyi uygulamaları ve 
kendi yöntemlerini bir araya getirmektedir. Bu eğitimler 
spesifik problemlere çözüm olacak rafine edilmiş bilgileri 
aktarmayı amaçlamıştır. Sertifika programlarımız Kanada 
Mühendislik Enstitüsü (EIC) tarafından onaylı ve dünya 
çapında geçerlidir. Eğitimlerimiz Profesyonel Mühendis 
yetiştirme eğitimleridir.

MPES sertifikalı eğitim programları sunan METCOM’un bölge 
temsilcisidir.

Yazılım
MPES müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yazılımlar 
geliştirmektedir. MPES tarafından geliştirilen bazı 
yazılımlar; Öğütme için 3B Ayrık Elemanlar Yöntemi 
(DEM), boyut küçültme ve maden ekipmanları seçimi 
için hesaplama aracı. MPES mineral, kimyasallar, gıda 
işleme, biyo arıtma, atık ve sıvı akış ağları gibi pek çok 
alanda endüstriye proses analizi imkanı sunan CASPEO 
firmasının temsilcisidir.
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