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TMD’DEN SON GELİŞMELER

Sempozyum hakkında görüşler

Mantıklı ve iyi bir şekilde hazırlanmış 
bir sempozyum olarak, açık ocak ve 
yeraltı madenciliği, danışmanlık, di-
jitalleştirme, üretim, hazırlık, yetiş-
tirme ve eğitim/ileri eğitim konula-
rında madencilik endüstrisine ilişkin 
kritik önem taşıyan konuların tama-
mını ele aldı.

Küçük ve büyük ölçekli şirketlerden gelen Alman 
ve Türk konuşmacılar, eşitlik ve işbirliği çerçeve-
sinde çalışmanın mümkün olduğunu en iyi şekilde 

gösterdiler. Birbirimizi ne kadar iyi tanır-
sak, yapılandırılmış olan konseptleri en 
iyi uygulama projelerine dönüştüre-
cek pilot projeleri belirlemek o kadar 
kolaylaşır. Eğitim, ileri eğitim, çevre 
projeleri ile sürdürülebilirlik ve enerji 

verimliliği ile ilgili faaliyetler iyi birer 
başlangıç noktası.

Almanya için konuşacak olursam, Türk madenci-
lik topluluğu ortaklık yaptığımız değerli ailelerden 
biridir.

Madencilik sektörü gibi en ağır şartların yaşan-
dığı ve teknolojik zorlukların olduğu bu alanda, 
Türk-Alman güç birliğinin sağlanması, çok yararlı 
olacaktır. Bu sempozyum sayesinde firmalar, Ma-
den Sektöründeki yeni teknolojileri ve gelişmeleri 
tanıma ve tanıtma fırsatı bulabildi.  Bilgi transfer-
lerinin ve yeniliklerin  değerlendirilip, tartışılabil-
diği uygun bir ortam sağlandı.  

Madencilik ve başka birçok sek-
törde Alman Teknolojisi, dün-
yadaki başarısını ispat etmiştir. 
Bizde 1983-1995 yılları arasın-
da ithalatçı olarak başlayan ve 
günümüzde Maden dâhil bir 

çok sektörde, 50 ülkeye ih-
racat yapan, Türk-Alman 

üretici bir  firma olmaktan 
büyük bir mutluluk duy-
maktayız.

Alman teknolojisi, kalitesi, verimliliği, teknik eği-
timleri, sürekli gelişimi, çalışma disiplini başarı-
larımızın altında yatan temel çalışmalardır. 2018 
yılında yaptığımız Petrofer Gres fabrikası ile gerek 
Türk sanayisine gerekse ihracat yapacağımız tüm 
dünyaya yeni bir potansiyel açacağız. Türkiye’nin 
ithalatını azaltıp, ihracatını artırmak ve gençleri-
mize iş olanakları sağlayıp, istihdam yaratmaya 
yardımcı olmak, birinci hedefimizdir. Türk sanayi-
sinin gelişimi ve Türk sanayisinin ihracatı, Avrupa 
ülkeleri ve özellikle Almanya ile zıplamayı başarır. 
İtalya’nın doğusundan ile Hindistan’ın batısından 
çizilen bir çizgi ile Kuzey ve Güney Kutuplarına 
kadar çalışan, verimli ve kaliteli olarak üreten Türk 
Sanayisidir. Alman Ticaret Odası ile yapılacak olan 
çalışmalar hem Almanya hem de Türkiye için çok 
faydalı olacaktır. Bizler de bir Türk-Alman fabri-
kası olan Petrofer A.Ş. olarak, bu çalışmalarda yer 
almaya ve destek olmaya hazırız. 

Almanya Bochum merkezli Eickhoff Bergbau-
technik GmbH firmasında satış temsilcisiyim. 
Şirketimiz kömür ve potasyum endüst-
risi için yüksek performanslı yeraltı 
ekipmanları üretiyor. Halihazırda 
Eickhoff Berbautechnik GmbH 
firmasında on yıldır çalışıyorum 
ve Eickhoff’ta işe başladığımdan 
bu yana, Türkiye kömür piyasası 
ile yakından ilgileniyorum.

Sempozyum, bir yandan, yalnızca Ei-
ckhoff Bergbautechnik GmbH’de değil 
tüm katılımcı firmalarda geliştirilmekte olan ileri 
teknolojiler hakkında yetkin izleyici kitlesine fi-

kir vermek için, diğer yandan da, sempozyum sı-
rasında ve sonrasında, paralel olarak devam eden 

madencilik fuarında, daha fazla tartışmaya 
zemin sunmak için mükemmel bir fır-

sat oldu.

Firmamız Türkiye kömür piya-
sasına yoğun olarak odaklanmış 
durumda. Yukarıda belirtildiği 

gibi, yeni ve mevcut müşterilerle 
iletişim kurmak için harika fırsatlar 

sunan bir platform olan TMD ve AHK 
Türkiye’yle ilişkimizi sürdürmek, firmamız 

için son derece önemli.

Bence oldukça verimli geçen bir sempozyum oldu. 
Sunumların kalitesi ve içeriği oldukça yüksekti 
ve yurt dışındaki toplantıların kalitesini aratmadı. 
Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Ma-
denciler Derneği hali hazırda önemli bir 
hizmete katkıda bulunmakta ve bence bu 
katkının bu konuda görev yapan arka-
daşların özverili çalışmaları nedeniyle 
olumlu bir oluşuma dönüşmesi de kaçı-
nılmaz bir olay. Ancak akademik çev-
reden, maden işletmelerinden 
ve danışman firmalardan 
gelecek ek katkılar olmaz 
ise bu sempozyuma katılım 
da az olacaktır. O nedenle, 
daha fazla kurum ve kurulu-
şa ulaşılarak kaliteli sunum 
katkısının artırılması, bun-
ların bir kitapçıkta basılarak 
kalıcı olması sağlanabilir. 
Bunun yanı sıra, Madenci-
lik Fuarıyla yapılacak uzun 

soluklu ortak bir tanıtım kampanyası da yararlı 
olabilir diye düşünüyorum.

Biz DMT firması olarak Türkiye pazarına olduk-
ça önem vermekteyiz ve bu tür ortamların 

kendi tanıtımımız ve deneyimlerimizi 
daha geniş bir kitleye aktarmamız açı-
sından önemli olduğuna inanıyorum. 
Özelikle madencilik kalitesinin, danış-

manlık kalitesinin yükseltilmesin-
den geçtiğine inananlarda-

nım. DMT olarak bir dünya 
markası olduğumuz için 
madencilik sektörüne olan 
katkılarımız, standartla-
rımızdan ödün vermeden 
Türkiye’de devam ede-
cektir. Bu nedenle bana 
ve şirketim DMT’ye bu 
olanağı sağladığınız için 
teşekkür ederim.
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