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Norma Mühend is l ik  Pro je  Madenc i l i k  LTD.ŞTİ . ,  2007 yı l ında  Ankara 'da  kuru lmuş b i r  mühend is l ik  
ve pro je  f i rmasıdı r.  Kurucula r ın ın  uzun yı l lara  dayanan pro je ,  ima lat ,  şant iye ve  iş le tme 
deneyimler i  ve b i lg i  b i r i k imi  i le  madenc i l ik ,  inşaat  ve k imya sektör ler inde komple  endüs t r iye l  
tes is ler in  pro je lendi r i lmes i ,  sek törün  ih t iyaç duyduğu her  tü r lü  temel  ve  detay mühendis l ik  
h izmet le r in in ,  mesleğin gerekt iğ i  u lusal  ve  u lus lararas ı  normlar,  ka l i te  ve et i k  kura l lar  
çerçeves inde sunu lmasın ı  amaç ed inmişt i r.  

Endüst r i ye l  tes is ler in  ve konut  d ış ı  yapı lar ın  
pro je lendi r i lmes i  i le  i lg i l i  o larak  ça l ışan f i rmamızın  
baş l ıca faa l i yet  konula r ı  şunla rdı r  :

1.  Yığ ın ha ldek i  taş ,  toprak ,  maden,  vb 
malzemenin  nak l inde  ku l lan ı lan bant l ı  
konveyör,  zinc i r l i  e levatör,  v ida l ı  konveyör vb ,  
mak ine ve teçh izat ın  mekan ik  ve s tat i k  
hesap lar ın ın yapı lması ,  boyut landı r ı lması  ve 
pro je lendi r i lmesi .  Endüst r i ye l  minera l le r,  
meta l i k  ve ener j i  hammaddeler in in  k ı r ı lmas ı ,  
e lenmesi ,  öğütü lmes i ,  zengin leş t i r i lmesi ,  
kurutu lması  vb amaçl ı  sanayi  tes is ler in in  
tasar lanması  ve p ro je lendi r i lmes i .

2 .  Yığ ın ve toz ha ldek i  ma lzemenin s tok lanması  
amacıy la  bunker,  s i lo  vb depolama araç lar ın ın  
TS,  ANSI ,  ASME, DIN ve  eurocode 
standar t lar ına göre s tat i k  ve d inamik  
hesap lar ın ın yapı lması ,  p ro je lendi r i lmes i  

3 .  Maden iş leme ve k imya tes is le r in in  genel  
vaziyet  p lan ve kes i t le r in in  hazı r lanması

4.  Endüs t r iye l  boru lama pro je le r i  (Boru 
izometr i ler i ,  boru  s t res hesaplar ı  vb)  

5 .  API  650 'ye göre  yerüstü s ıv ı  ve  pe t ro l  
tank la r ın ın  hesaplar ı  ve p ro je lend i r i lmes i

6.  Endüs t r iye l  tes is ler  iç in  toz tu tma s is temler in in  
pro je lendi r i lmesi

7.  Vinç vb ka ldı rma ayg ı t la r ın ın  yürü tme ve  
ka ldı rma i le  i lg i l i  mekanik  ve s tat ik  hesapla rın  
yapı lması

8.  Su  h id ro l iğ i  i le  i lg i l i  bara j  kapak lar ı ,  cebr i  boru 
vb  e leman lar ın  s ta t ik  ve  d inamik hesaplar ın ın  
yapı lması

Yukar ıda l is te led iğ im iz ana iş  ko l lar ında 

1.  PID ve proses  ak ım şemalar ın ın o luş turu lması ,
2 .  Proses  ak ım şemalar ına uygun o larak  genel  yer leş im pro je ler in  o luştu ru lması ,
3 .  Gene l  yer leş im pro je le r ine uygun o la rak ana ek ipmanlar ve malzeme i le t im ek ipman ve 

hat la r ın ın  tasar lanması
4.  Çel ik  ve betonarme taş ıy ıc ı  s is temler,  temel ler  ve  b ina  ve hangar  benzer i  yapı lar ın  

tasar lanması ,  imala t  ve  uygulama pro je le r in in  hazı r lanması
5.  Hazı r  o larak  temin  edi lmeyecek  makine ve ek ipman lar  i ç in  imalat  pro je le r in in  

hazı r lanması ,
6 .  Hazı r  o larak  temin  edi lecek mak ine  ve ek ipmanlar  i ç in  teknik  spekler in  hazı r lanması ,  sat ın  

a lma süreç ler in in  hazı r lanması
7.  E l  k i tap la r ı  ve iş le tme yönergeler in in  hazı r lanması
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gi bi  i ş le r  f i rma m ı z  bünye si n d e  ya pı lm a kta d ı r.  B a hsi  ge ç e n  i ş le r i n  i fa sı  i ç i n  g e re kl i  o la n  he r  tür lü  
pro se s ,  m e ka ni k ,  sta t i k  ve  d i n a mi k  he sa p la r  ya pı lma kta ,  üç  boyutlu  say ı sa l  pro to ti p le me ,  ge ne l  
ye r le şi m  ve  i ma la t  pro j e le r i  ev re ns e l  m ühe n d i sl i k  i lke le r i  ç e rç eve s i nd e  ha z ı r la n ma kta d ı r.  

S.N. YATIRIMCI PROJE PROJENİN ÖZELLİKLERİ

1 BAGFAŞ Amonyak hatları Kriyojenik boru hatları, boru köprüleri çelik ve beton 
temel projeleri

2 ÇAMSAN Tutkal tesisini Komple Tesis temel&detay mühendislik hizmetleri ve 
projelendirilmesi (Genel yerleşim, PID, Proses 
ekipmanları, proses boruları, pnömatik iletim, 
mekanik iletim hatları)

3 ETİMADEN Camsı boroksit tesisi Ergitme fırını, soğutma tamburu, kırıcı, elek, elevatör 
ve paketleme ekipmanları ve genel yerleşim projeleri

4 ETİMADEN Pnömatik taşıma, paketleme 
ve yükleme binası

Paketleme binası çelik yapısı, beton temel, konveyör, 
elevatör vb.

5 AGT Üre deposu mekanik 
projeleri

Bunker, helezon ve konveyör hatları

6 POLİSAN Üre deposu mekanik 
projeleri

Bunker, helezon, elevatör, konveyör ve dozajlama 
sistemi tassarımı

7 KASTAMONU 
ENTEGRE

Üre deposu mekanik 
projeleri

Bunker, helezon ve konveyör hatları

8 KOZA Kaymaz Altın Tesisi – 
Konveyör hatları

Bantlı konveyör vb. detay mühendislik

9 ANAGOLD Çöpler Altın Tesisi – Proses 
Borulaması

Proses borulaması vb. detay mühendislik

10 ELDORADO Gold Efemçukuru Altın Tesisi – 
Konveyör hatları

Bantlı konveyör vb. detay mühendislik

11 KONYA ŞEKER Pancar yıkama tesisi Bantlı konveyör vb. tasarımı

12 MMD Nijerya Uranyum Madeni 
tüvenan cevher bunkerleri

Bunker ve şutlar vb. tasarımı

13 ETIMADEN Kolemanit depolama tesisin 4x750 m3 silindirik silo, ürün çekme ve pnömatik 
iletim ve dozajlama sistemi vb. projeleri

14 PARKTERMİK Kazan besleme konveyörleri 
revizyonu

Zincirli konveyör, bantlı konveyör vb.

15 META Nikel Sülfürik Asit Tankları ve Boru 
Hatları

Tank, proses borulaması, betonarme yapılar, çelik 
yapılar, mimari vb. projeler

16 DEMİR EXPORT Bakırtepe yardımcı tesisleri 
genel yerleşim, betonarme, 
çelik ve sıhhi tesisat projeleri

Beton temeller, çelik yapılar, genel yerleşim, temiz su 
hatları, pis su hatları, ısıtma hatları, şantiye 
düzenlemesi

17 DEMİR EXPORT Soma monoray istasyonu Çelik ve beton temeller vb.

18 DEMIR EXPORT Soma Kömür Madeni 
yardımcı tesisleri sıhhi 
tesisat projeleri

Isıtma, HVAC, Sıhhi tesisat vb. projeleri

Referans Listesi
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Referans Listesi (Devam)

S.N. YATIRIMCI PROJE PROJENİN ÖZELLİKLERİ

19 MKE Ham Kitle tesisi ve ekipmanları Genel yerleşim, karıştırıcı kazanlar, 
şerit dilme makinesi ve rulo makinesi 
vb. tasarımı

20 SCHIEDEL Finlandiya hammadde hazırlama tesisi Komple Tesis Temel&Detay Mühendislik 
ve Projendirilmesi

21 SCHIEDEL Rusya hammadde hazırlama tesisi Komple Tesis Temel&Detay Mühendislik 
ve Projelendirilmesi

22 PARKTEKNİK Doğal Soda genişletme projesi Genel Yerleşim, Bant konveyör vb.

23 PARKTEKNİK Solüsyon Madenciliği Geliştirme projesi Proses borulaması, sıcak su hatları 
vb.

Norma Mühendisl ik  kuruluşundan önce yapılan proje ve mühendisl ik  iş lerinden bazıları

S.N. YATIRIMCI PROJE PROJENİN ÖZELLİKLERİ

1 DEMİR EXPORT BAE Fujairah 600 tph kapasiteli bazalt 
kırma ve eleme tesisi

Genel yerleşim, bunker, kırıcılar, elekler, 
besleyiciler ve konveyör hatları vb.

2 ŞETAT 120 tph kapasiteli olivin tesisi Genel yerleşim, PID, Kırıcı, Değirmen, 
Elek, Siklonlar, Kurutucu ve paketleme 
ekipmanları vb. tasarım

3 AKDAĞLAR İstanbul, 550 tph kapasiteli kireçtaşı 
kırma eleme tesisi

Genel yerleşim, bunker, kırıcılar, elekler, 
besleyiciler ve konveyör hatları vb.
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Proje kapsamında yapılan tasarım ve proje işleri : 

● Yığın haldeki hammadde alım, konveyör ve 

elevatör kombinasyonu ile depolanması,

● Depodan hammaddenin pnömatik iletim hattı 

vasıtası ile proses binasına iletilmesi,

● API standartlarına göre metanol tanklarının 

tasarlanması,

● Kimyasal reaktör, dikey ve yatay kondenser gibi 

proses ekipmanlarının tasarlanması ve imalat 

projelerinin hazırlanması

● Yarı mamül boru hatlarının projelendirilmesi

● Tutkal hatlarının projelendirilmesi

● Buhar hattı, soğuk ve sıcak su hatları gibi 

yardımcı boru hatlarının projelendirilmesi

● Enstrümantasyon projelerinin hazırlanması

ÇAMSAN TUTKAL TESİSİ 2013
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ÇAMSAN TUTKAL TESİSİ 2013
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Proje kapsamında yaklaşık 
1200 m uzunluğunda 
kriyojenik hat 
projelendirilmiştir. Projede 
yer alan hatlar DN100-
DN400 çaplarında yer 
almakta olup 16 adet 
muhtelif uzunluklarda 
boru köprüsü çelik yapısı 
ve betonarme temellerin 
projelendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında yaklaşık 
1200 m uzunluğunda 
kriyojenik hat 
projelendirilmiştir. Projede 
yer alan hatlar DN100-
DN400 çaplarında yer 
almakta olup 16 adet 
muhtelif uzunluklarda 
boru köprüsü çelik yapısı 
ve betonarme temellerin 
projelendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir.

BAGFAŞ – AMONYAK HATLARI 2014
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BAGFAŞ – AMONYAK HATLARI 2014

Deniz kıyısında -32 Cº'de 
sıvı haldeki amonyağın 
tesis içindeki mevcut ve 
yeni yapılmakta olan 
tanklara boru hatları 
vasıtası ile yüksek 
kapasitede basılması 
özellikle yoğuşma 
açısından sorunlar 
doğurmaktadır. Bu 
bakımdan izolasyon ve 
boru supportları için özel 
çözümler geliştirilmiştir. 
Söz konusu proje 
TERMODİNAMİK, 
YAPISAL MÜHENDİSLİK 
VE BORU 
MÜHENDİSLİĞİ 
ilkelerinin uygulandığı 
özellikli bir projedir.
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ETİMADEN BOROKSİT TESİSİ 2013

Etimaden 
tarafından tesis 
edilen yüksek 

teknolojili camsı 
boroksit üretim 

tesisi kapsamında: 
tesis genel 

yerleşimi, elevatör, 
elek, konveyör, 

fırın vb ekipmanlar 
projelendirilmiştir.

Ayrıca füzyon fırını 
ve soğutma 

tamburları ile ilgili 
termodinamik 

hesaplar 
yapılmıştır. 
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METANİKEL – ASİT DOLUM 2012
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METANİKEL – ASİT DOLUM 2012

Meta Nikel Kobalt 
firmasının Gördes 

nikel işleme 
tesislerinde 

kullanılacak sülfirik 
asitin tankerlerle 

tesise 
getirilmesinden 

sonra tesiste asitin 
boşaltılması ve iki 
adet 30 bin tonluk 

tanklara 
yüklenmesi işin 

kapsamını 
oluşturmaktadır. 
Sözkonusu proje 

kapsamında 2 
adet API 650 

standardına uygun 
yerüstü çelik tank, 

asit kabul 
sundurması, 
havuzlar, asit 

pompaları, boru 
hatları ve PID ile 
yapım ve tedarik 
şartnamelerinin 

hazırlanması işleri 
yapılmıştır.
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DEMİREXPORT SOMA – YARDIMCI TESİSLER 2014
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DEMİREXPORT SOMA – YARDIMCI TESİSLER 2014

DEMİR EXPORT 
tarafından SOMA 

Eynez kömür 
sahasında 

yapılmakta olan 
kömür madeni 

yatırımı 
kapsamında yer 

alan şantiye 
binaları ve 

yardımcı tesisler 
için temiz ve atık 

su tesisatları, 
ısıtma, yangın ve 

içme suyu 
tesisatları, ısı 

hesapları ve HVAC 
projeleri 

yapılmıştır.
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DEMİR EXPORT BAKIRTEPE – YARDIMCI TESİSLER 2012

DEMİR EXPORT 
tarafından SOMA 

Eynez kömür 
sahasında 

yapılmakta olan 
kömür madeni 

yatırımı 
kapsamında yer 

alan şantiye 
binaları ve 

yardımcı tesisler 
için temiz ve atık 

su tesisatları, 
ısıtma, yangın ve 

içme suyu 
tesisatları, ısı 

hesapları ve HVAC 
projeleri 

yapılmıştır.
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DEMİR EXPORT BAKIRTEPE – YARDIMCI TESİSLER 2012

DEMİR EXPORT 
tarafından 

BAKIRTEPE Altın 
sahasında 

yapılmakta olan 
altın tesisinde yer 
alan tüm şantiye 

binaları ve 
yardumcı tesislerin 

genel vaziyet 
planları, saha 
düzenlemesi, 

mimari, betonarme 
ve çelik yapıların 
projelendirilmesi 

yapılmıştır. 
Sözkonusu iş 
kapsamında 

ayrıca tüm atık ve 
temiz su 

tesisatları, ısıtma, 
yangın ve içme 

suyu tesisat 
projeleri 

yapılmıştır. Ayrıca 
atölye atık 

sularından yağın 
ayırılması ve 
suyun geri 

kazanılması gibi 
mekanik projeler 

de yapılmıştır.
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ANAGOLD – ÇÖPLER ALTIN MADENİ BORULAMA PROJELERİ 2010

ANAGOLD firması tarafından Erzincan Çöpler'de gerekleştirilen altın tesisi 
yatırımında yer alan tüm borulama işleri yapılmıştır



GENEL KATALOG
ETİMADEN KOLEMANİT DEPOLAMA 2011

ANAGOLD firması tarafından Erzincan Çöpler'de gerekleştirilen altın tesisi 
yatırımında yer alan tüm borulama işleri yapılmıştır
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ETİMADEN KOLEMANİT DEPOLAMA 2011

ETİMADEN Bandırma tesislerinde öğütülmüş kolemanit cevherini stoklamak 
ve tesise dozajlı olarak beslemek üzere her biri 750 m3 hacimli 4 adet silo, 

pnömatik nakil hattı ve dozajlama sistemi tasarlanmıştır.
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SCHIEDEL TESISLERİ (RUSYA/FINLANDIYA) 2008

SCHIEDEL tarafından 
Rusya ve Finlandiya'da 

kurulan betonarme 
baca ve altyapı 

ekipmanları fabrikaları 
için genel yerleşim ve 

imalat projeleri 
hazırlanmıştır. Sisteme 

giren hammaddenin 
nem oranı ve muhtelif 

reçelere göre farklı 
karakterdeki 

hammaddenin hassas 
dozajlarda karıştırıcı 
ünitesine beslemeyi 
temin eden bir tesis 

tasarlanmıştır.
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KIRMA ELEME VE KUM TESİSLERİ

600 TPH BAZALT TESİSİ

550 TPH KİREÇTAŞI TESİSİ KUM YIKAMA TESİSİ
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MUHTELİF

PANCAR KONVEYÖRÜ

KONVEYÖR TAHRİK TARAFI TRIPPER
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MUHTELİF

BANTLI KONVEYÖR

VİDALI KONVEYOR TITREŞİMLİ ELEK
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MUHTELİF

DÖNER KURUTUCU

RULO SARMA MAKİNESİ ŞERİT KESME



NORMA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.NORMA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
www.normamuhendislik.com.trwww.normamuhendislik.com.tr

0312 419 35400312 419 3540

http://www.normamuhendislik.com.tr/
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