
Kongreye Davet

Saygıdeğer meslektaşlarımız, değerli bilim insanları ve sektör 
temsilcileri; ülkemiz ve tüm dünya için vazgeçilmez olan 
madencilik sektörünün en önemli ve geleneksel buluşmaların-
dan biri olan “Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve 
Sergisi” (IMCET 2023) 28 Kasım–01 Aralık 2023 tarihlerinde 
28.’si gerçekleş�rilecek olup sizleri IMCET 2023’e davet etmek-
ten kıvanç ve mutluluk duyuyoruz.

IMCET gerek uluslararası, gerekse ulusal ölçekte devamlılık, 
ka�lım ve kalite olarak çok önemli bir yere sahip ve 53 senelik 
geçmişi olan en kapsamlı ve en büyük bilimsel, teknik ve 
endüstriyel madencilik etkinliğidir. IMCET 2023’te madencilik 
ve mineral endüstrileri ile ilgili mevcut durum, karşılaşılan 
sorunlar ve zorluklar, çözüm önerileri ve çıkış yolları tüm 
dünyadan önde gelen uzmanların, bilim insanlarının ve sektör 
temsilcilerinin oluşturacağı geniş ka�lımlı bir pla�ormda, 
bilimsel, teknik, çevresel, toplumsal, hukuki ve diğer birçok 
boyutuyla ele alınacak ve tar�şılacak�r.

Bugüne kadar gerçekleş�rilen IMCET etkinliklerimizin temel 
prensibi ve mo�vasyonu, bilimsel ve teknik konuların çok 
boyutlu olarak ele alınması ve tar�şılmasının yanı sıra, maden-
cilik ve mineral endüstrisinin tüm paydaşları arasında dayanış-
ma ve potansiyel iş birliklerinin geliş�rilebilmesi, madencilik 
için kamuoyu yaratma ve güçlendirme adına yeni �rsatlar 
yara�labilmesidir. Bu bağlamda, IMCET etkinliklerimiz kapsa-
mında düzenlenen ve yıllar içerisinde madencilik sektörünün 
ülkemizdeki en önemli endüstriyel buluşmalardan biri haline 
gelen sergi etkinliğimiz de sektörümüz için büyük önem arz 
etmektedir. IMCET 2023 hakkında burada yer veremediğimiz 
tüm detaylar ve daha fazla bilgi için lü�en kongre web sitemizi 
www.imcet.org.tr ziyaret ediniz.

Tüm dünyada ve ülkemizde madencilik ve mineral endüstrisi 
artan ih�yaçlar, ortaya çıkan yeni stratejik ve �cari koşullar, yeni 
nesil enerji üretme sistemleri için hammaddelerin kri�k önemi, 
döngüsel ekonomi, endüstriyel simbiyoz ve sı�r a�k gibi 
yaklaşımlar doğrultusunda bir dönüşüm ve yenilenme 
döneminden geçmektedir. Bu koşul ve şartlar al�nda, IMCET 
2023 buluşması ülkemiz madencilik ve mineral endüstrisi için 
daha da büyük ve kri�k öneme sahip�r.

Etkinliğimizin en önemli bileşenlerinden olan sizleri, sektörü-
müzde geleceğe yönelik iz bırakacak başarılı bir Madencilik 
Kongresi ve Sergisi gerçekleş�rebilmek için IMCET 2023’de 
aramızda görmek is�yoruz. Ka�lımınız bizleri mutlu edecek�r.
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Kongre Başkanı
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Kongremize bildiri göndermek isteyenlerin, 200 kelimeyi 
geçmeyecek özetlerini en geç 3 Nisan 2023 tarihine kadar 
kongre web sitemizde yer alan, “Bildiri Yöne�m Sistemi’’ 
üzerinden Yürütme Kurulu’na ulaş�rmaları gerekmekte-
dir. Özetlerin kabulüne yönelik geri bildirim 5 Haziran 
2023 tarihine kadar yapılacak�r. Özetleri kabul edilen 
bildirilerin ilgili web sayfasında verilen yazım kurallarına 
göre hazırlanan tam me�nleri, en son 17 Temmuz 2023 
tarihine kadar “Bildiri Yöne�m Sistemi” üzerinden Yürüt-
me Kurulu’na ulaş�rılmalıdır. 

Bildiriler, hakem görüşleri doğrultusunda sözlü ya da 
poster sunumu olarak kongrede yer alacak�r. Kongre 
bildirileri dijital ortamda ka�lımcılara verilecek�r.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre süresince salonlar-
da eş zamanlı İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri 
yapılacak�r.

 

 

 

 

 

Kongre Konuları

3 Nisan 2023  : Özetlerin gönderimi için son tarih,
5 Haziran 2023 : Yazarlara özet kabul/red bildirimi için son 
     tarih,
17 Temmuz 2023 : Kabul edilen bildiriler için tam me�n son 
     gönderim tarihi,
4 Eylül 2023 : Hakem görüşlerinin yazarlara bildirimi için son 
     tarih,
18 Eylül 2023 : Düzel�lmiş bildirilerin son gönderim tarihi,

• Maden Arama Faaliyetleri, Fizibilite Çalışmaları ve Kaynak 
Kes�rimi,

• Madencilikte Üre�m Süreçleri,

• Maden Havalandırma,

• Madencilikte Op�mizasyon ve Simülasyon Uygulamaları,

• Madencilikte Dijitalleşme ve Veri Bilimi,

• Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Uygulamaları,

• Madenlerde Otomasyon ve Ekipman Teknolojileri,

• Cevher/Kömür Hazırlama ve Metalürjik Süreçler,

• Cevher Zenginleş�rmede Kimyasal Yöntemler,

• Enerji ve Enerji Hammaddelerinin Temini,

• Kri�k Hammaddeler ve Tedarik Zinciri,

• İleri Madencilik Yöntemleri ve Teknolojileri,

• Sürdürülebilir Madencilik Uygulamaları,

• Maden Kapatma ve Doğaya Yeniden Kazandırma,

• Madenlerde A�k Yöne�mi ve Geri Kazanım,

• Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne�mi,

• Madencilik Poli�kaları, Maden Hukuku ve Madencilikte 
E�k,

• Uzay Madenciliği, Derin Deniz Madenciliği.



Kongre kapsamında, madencilik firmalarının ürün ve 
hizmetlerini sergileyebileceği geniş ka�lımlı bir sergi 
gerçekleş�rilecek�r. Sponsorlar ve sergi ka�lımcıları 
kongrenin ana bileşenleridir. Başarı ile gerçekleş�ri-
len 27. kongrenin ardından 28. kongrenin de akade-
mi, endüstri ve medyanın ilgi odağı olması beklen-
mektedir. Bu açıdan, markalaşmış olan IMCET’in 
bütün firmaların kendilerini tanıtmaları için yeni 
olanaklar ge�receğine inanıyoruz. Söz konusu 
pla�ormun ülkemiz madencilik sektörünün bu en 
büyük etkinliğinde, sektör temsilcilerine ile�şim ve iş 
birliği imkanlarını sağlayacak olması bakımından da 
önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Düzenlenecek sergiye ait yerleşim planı ve diğer 
konular kongre web sitesinde yer almaktadır. Sergide 
yer almak isteyen firma, kurum ve kuruluşların, web 
sitesinde üzerinden online başvuru yapmaları veya 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile ir�bata 
geçmeleri gerekmektedir. 

Sergi ve Sponsorluk için: 
www.imcet.org.tr 
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Kayıt

Kongrede delege, sergi ka�lımcısı veya sponsor olarak 
yer almak isteyen kişi, kurum, kuruluş ve firmaların, 
web sitesi üzerinden online başvuru yapmaları veya 
web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, 
hizmet bedellerinin ya�rıldığına dair banka dekontuyla 
birlikte e-posta ile oda merkezine göndermeleri gerek-
mektedir. Ödemelerin yapılacağı banka hesap bilgileri 
aşağıda yer almaktadır.

Hesap Adı : TMMOB Maden Mühendisleri Odası İk�sadi
                     İşletmesi
Banka Adı : Türkiye İş Bankası 
Şube Adı : Meşru�yet
İBAN : TR61 0006 4000 0014 2130 945301
SWIFT Kodu : ISBKTRISXXX
Banka ve Şube Kodu : 64-4213-Hesap No:945301

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
Kültür Mah. Yüksel Cad. No:40 Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 425 10 80 GSM: +90 546 425 10 90

www.imcet.org.tr

Genel Bilgilendirme
imcet@maden.org.tr

Bildiri- program bilgilendirme
imcet.paper@maden.org.tr

Sergi Bilgilendirme
imcet.exhibi�on@maden.org.tr www.kulturportali.gov.tr


