
Maden Türkiye Fuarı Bir Kez Daha Sektörün Tercihi Oldu! 

Sektörün en kapsamlı fuarı olan Maden Türkiye 2022, 4 gün boyunca 638 katılımcı firma ile 
18.612 ziyaretçiyi bir araya getirerek, önemli iş bağlantılarının gerçekleşmesine zemin 
hazırladı. 

Maden sahasının seçimi, tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi, maden alanının çevre ve 

çalışma sahalarının hazırlanması, cevher elde etme, cevher hazırlama ve zenginleştirme ana 

başlıkları altında ürün ve hizmetleri sergileyen Maden Türkiye Fuarı; İstanbul Tüyap Fuar ve 

Kongre Merkezi’nde, 15 Aralık Perşembe günü 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 

kapılarını açtı.  

 

10.yılında rekorlar kıran Maden Türkiye Fuarı 

İran, Almanya, İngiltere, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Çin gibi maden sektörünün lider ülkelerinin 

yanı sıra 34 ülkeden 638 katılımcı firma 2-3-4-5-6-7-10 nolu salonlarda en yeni ürün ve 

hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuar katılımcı firma sayısında bir önceki seneye 

göre %55 oranında artış yaşadı. 

Geçen yıl 11.488 ziyaretçiyi ağırlayan Maden Türkiye Fuarı bu yıl 109 ülkeden 18.612 

ziyaretçiyi ağırlayarak %62 oranında artışla rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.  

Fuar ziyaretçilerine, delici makine ve ekipmanlardan kesme-yükleme-taşıma makine ve 

ekipmanlarına, jeolojik etüt ekipmanlarından sondaj makine ve ekipmanlarına, öğütme-

kırma-eleme-ayıklama makine ve ekipmanlarından kimyasal zenginleştirme malzeme ve 

ekipmanlarına, iş ve işçi sağlığı ekipmanlarından jeneratörler, elektrik motorları, 

transformatörlere kadar her türlü ürünü tek çatı altında inceleme fırsatı sundu. 

 

Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere’nin milli katılım gerçekleştirdiği fuarda İngiltere 

Konsolosluğu tarafından B2B toplantıları gerçekleştirildi, seminerler düzenlendi. Fuarda 

ayrıca alanında öncü firmalardan olan KETMAK ve BİTES iş birliğiyle organize edilen VR 

deneyim alanında katılımcı ve ziyaretçilere teknolojinin maden sektöründe daha verimli 

çalışmalar için nasıl kullanılabileceğini de deneyimleme imkanı sundu.  

 

17.Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu Maden Türkiye Fuarı ile eş zamanlı olarak 

gerçekleşti 

  

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Himayelerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher 

Hazırlama Mühendisliği Bölümü ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı iş birliği ile Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde 15-17 Aralık 2022 tarihinde Tüyap Palas’ta 

gerçekleşti. 



Sektörün önde gelen firma temsilcilerinin yanı sıra önemli bilim insanlarının da katkılarını 

sunduğu sempozyumda bilim ve teknolojinin harmanlanmasından doğan birikim dinleyicilere 

aktardı. 

 

Sektör bir sonraki buluşmayı büyük bir heyecanla bekliyor 

Katılımcılardan tam not alan fuar, ziyaretçilerinin de %96’sını memnun etmeyi başardı. 

Ziyaretçilerin %78’i fuarı iş çevresine tavsiye ettiğini belirtirken %88’i bir sonraki fuarda 

ziyaretçi olacağını belirtti. 

2 yılda bir düzenlenen fuar, 2 – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında sektörü yeniden bir araya 

getirecek. 


