Saya Grup Ailesi yeni üyesi Livamine
İlaç, elektrik motorları ve inşaat sektörlerinde çalışmalarını sürdüren grubumuzun madencilik sektöründe
faaliyet gösteren “Livamine” markasını sizlere daha yakından tanıtmak ve Livamine markamızın Bursa’da
bulunan krom sahamızdan yapmış olduğu ilk sevkiyat heyecanını sizlerle paylaşmak istedik.
Grubumuzun madencilik sektöründeki yolculuğu 2010 yılında “Livamine” markası ile başladı. Marka 2016 yılı
başında yatırımlarını gerçekleştirmek üzere “Liva Krom İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.” adı altında
şirketleştirildi ve grubumuzun en yeni üyesi olarak şirketlerimiz arasındaki yerini aldı.
Şirket kurulumunu takip eden süreçte Bursa ili Harmancık ilçesine bağlı bölgede krom işletme ruhsatı sahibi
olan Uludağ Harmancık Krom SAN. TIC. A.Ş şirketini satın alan Livamine, 389 hektarlık krom işletme ruhsat
sahibi oldu.

İlk Krom Sevkiyatı, İlk Heyecan
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında, aylık ortalama 100.000 m3’lük ağırlıklı dekapaj ile parça krom üretimi yapan
Livamine, bu çalışmalar sonucunda 6 000 tonluk tüvenan cevher ve 5 000 tonluk da fabrikalık cevher üretimi
(yarı mamul) yapılmıştır. Ocak parça krom üretiminin hızlandırılması için Triyaj Ünitesi bant montajı
çalışmalarına da devam etmektedir. Triyaj Ünitesi’nin kurulmasıyla birlikte günde 150 ton civarında satılabilir
nihai ürün elde edilmesi planlayan Livamine, fabrikalık cevher üretmek için de fabrika fizibilitesi çalışmalarını
sürdürüyor.
Bu üretim içinden temizliği yapılan ilk 1 000 tonluk krom cevheri Bandırma’da bulunan EGEVARİ - METLOG
antrepo’ya sevk edilmiştir. Bu sevkiyat ile markamız, Bursa’da bulunan krom sahamızdan ilk sevkiyatını
gerçekleştirdi.
Livamine satış ve pazarlama konusunda, dünyanın en büyük krom cevheri ve ferrokrom üreticisi olan ve aynı
zamanda yine dünyanın en büyük hammadde ticari firması olan Glencore şirketi ile partnerlik anlaşması
imzalamıştır ve bu yıl sonuna kadar hedefi 20.000 ton nun üzerinde ve 30 – 36 tenör arası krom sevkiyatı
yapmaktır.

İş Geliştirme ve Ar-Ge
Sektöründe ön sıralarda yer almak için, “Ön Arama” ruhsatına sahip olduğu 21 sahada AR-GE çalışmalarına
başlamak üzere CFT Mühendislik ile anlaşan Livamine, bu sahalarda altın, bakır ve krom başta olmak üzere
metalik maden araştırması yapmaya başlarken; bir yandan da krom ve diğer metalik madenler ile iş birliği
potansiyeline yönelik görüşmelerine de devam ediyor. Gelecekte dünya da ve Türkiye de sayılı Maden
firmalarından biri olmayı hedeflemekte ve bu anlamda yeni Maden Ocak sahibi olma faaliyetlerine devam
etmektedir.

Önce İnsan
Saya Grubu İnsan Kaynakları politikası içerisinde yer alan “Önce İnsan” politikasından hareketle; “İşçi Sağlığı
ve Güvenliği” konusu, maden işletmemizde de önem verilen konuların başında geliyor. Bugün itibari ile
Uludağ Harmancık bünyesindeki ruhsat sahasında toplam 36 personel, Liva Krom ve Uludağ Harmancık
şirketlerimizde toplam çalışan sayısı 40 personele ulaşmıştır. Güçlü ekip ile çıktığı yolda hızlı adımlarla
ilerleyen Livamine markamızın ilerleyen günlerde nice başarılara ve ilklere imza atacağını olan inancımızla,
Bursa’da bulunan krom sahamızdan yapılan ilk sevkiyatın şirketimize ve grubumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

