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TANITIM

Türkiye, THIELE, Tamam…
ARDEF Maden Makine 
Enerji Ticaret AŞ, kuru-
cu ortaklarının 20 yılı 
aşkın tecrübesiyle ma-

den sektöründe hizmet vermeye devam ediyor. Eylül 2015’ten 
bu yana THIELE ile birlikte faaliyetlerini özellikle Soma bölge-
sinde yürütmeye devam eden şirketin iş birliğimi sayesinde 
THIELE, piyasa hedeflerine kısa sürede ulaşmaya başladı. AR-
DEF bu değerli markayı Türkiye Maden ve Ağır Sanayi sektörü-
ne kazandırmış olmaktan gurur duyuyor ve yoğun satış ve satış 
sonrası faaliyetlerine güçlü çözüm ortakları ile devam ediyor. 

Türkiye ve Almanya’nın dostlukları uzun yıllara dayanmakta ve 
oldukça yakın bir ilişki içerisinde sürmektedir. Maden şirket-
leri ve maden teknoloji firmaları da kendileri için çalışan Türk 
kökenli çalışanların bulunduğu firmalarla çalışmayı daha çok 
tercih etmektedir. THIELE’deki her on çalışandan biri de Türk 
kökenlidir. Iserlohn’daki THIELE tesisinde çalışan Almanya ve 
diğer ülke vatandaşı meslektaşlar, maden sektörü ve diğer en-
düstri dalları için zincir sistemleri üretmektedir. Maden zincir-
leri ilk olarak 1950’lerin başında üretilirken o zamandan beri 
THIELE, pazarını sadece Almanya’yı değil tüm dünyayı da içe-
recek şekilde genişletti. 

THIELE uzun ayak madenci-
liği için gerekli olan zincirle-
rin en önemli ve en yenilikçi 
tedarikçilerinden birisidir. 
Ürünler ve hizmetler önce-
likle müşterilerin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamaya 
yönelik geliştirilmiştir ve 

müşteri memnuniyetini ilk sırada tutarak tasarlamıştır. THIELE, 
iyi bir problem çözücü olan, kalite ve işlevsellik için yeni stan-
dartlar belirlemeye devam eden müşteriler için en uygun çö-
züm ortağıdır. 

Türkiye’deki mevcut linyit yatakları ileri zincir teknolojisi kul-
lanmayı gerektirmektedir. ABD’nin kömür madenlerinde 
nispeten açık ve oldukça yüksek hızlarda üretim gerçekleşti-
rilirken, Çin kömür madenlerindeki kalın damarlar ve üretilen 
çok miktardaki kömürün taşınması konusunda sorunlar yaşa-
nırken, Türkiye’de kömür üretiminde daha çok maden mühen-
disliği becerileri talep edilmektedir. THIELE, maden operatör-
lerine hem güvenilir hem de dayanıklı teknoloji sağlamak için 
elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Maden işçilerinin onarım 
ve bakım sırasında ilave riske maruz kalmamaları için zincirle-
rin başarılı olması çok önemlidir.

Yer altı çalışanlarının güven içinde çalışmasını sağlarken, üst-
ten göçertmeli uzun ayak (LTCC, Longwall Top Coal Caving) 

tekniğini uygulayabilmek için alışılmadık çözümler sıklıkla ge-
reklidir. Örneğin, bazı kollektörlerde tavan kömürünü çekmek 
için arka konveyör rulo eğrisi etrafında yönlendirilir. Bu, zincir 
grubunun 90° saptırıldığı ve son derece iyi tasarlanmış bir zin-
cir sisteminin kullanılmasıyla elde edilebilen bir manevra an-
lamına gelir. Ayakta çalışan zincirli konveyörler genellikle çok 
dengesiz bir biçimde yüklenir. Bu nedenle, bileşenlerin genel 
sistemde kırılgan olmamasını sağlamak için bağlantı hatları, 
dikkatli bir işçilikle birlikte, özellikle yüksek streslere ve yüksek 
kaliteli ısıl işlemlere tabi tutulur. 

Bununla birlikte başarının asıl anahtarı, iyi bir tasarım ekibi 
kurmaktan geçiyor. THIELE’nin tasarımcıları ve üretim mühen-
disleri ile Türk Maden mühendisleri arasındaki karşılıklı iyi diya-
logu, ARDEF‘in saha desteği ile birleşince bu başarı katlanarak 
büyümektedir. 

THIELE’nin Türk maden endüstrisindeki başarısı ve verdiği gü-
ven bizi gururlandırmaktadır. Yüksek verimlilik anlayışı ile yeni 
maden yatırımları veya devam eden maden projeleri için müş-
terilerimize destek vermeye ve sektörde aktif olarak projelerde 
yer almaya devam edeceğiz. 

Dr. Günther Philipp, Genel Müdür: “Türkiye’ye bağlılığım sadece 
iş amaçlı değil. Ülkeye ve halkına çok düşkün olduğumdan kızım 
İstanbul’daki Alman-Türk Üniversitesinde eğitim aldı.”

Richard Kandzia, Satış Müdürü: “Şu ana kadar ticari ilişkileri-
mizin çoğu, Almanya kömür madeninde çalışan Türk maden-
cilerle oldu. Türkiye’deki maden sektörünün bu şekilde büyü-
mesinden çok memnunuz. Türk müşterilerimizle yaptığımız iş 
birliğinden yola çıkarak, gerçek profesyonellerle çalışmaktan 
gurur duyuyoruz.”

Fatih Çalık, Türkiye Satış Müdürü: “Kariyerime her zaman hem Al-
manya’da hem de doğduğum Türkiye’de devam etmek istedim. 
Her iki tarafın da kazanmasını sağlayarak çalışmak, benim için 
çok büyük bir memnuniyet kaynağıdır.” 
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