
thyssenkrupp Industrial Solutions ve Schaeffler, Türkiye'de Stratejik Bir Ortaklığa Adım Atıyor 
 
Madencilik sektörünün önde gelen iki Alman şirketi thyssenkrupp Industrial Solutions ve Schaeffler, Türkiye’de ki iş birliklerini 
geliştirmek amacı ile anlaşmaya vardı. Anlaşma ile teyit edilen stratejik iş birliğinin odak noktası, thyssenkrupp’un Ankara'daki 
Üretim ve Servis Merkezinde rulmanların profesyonel olarak kontrol edilmesi ve yenilenmesidir. Anlaşma kapsamında, Level 
1 ve Level 2 bakım ve yenileme işlemleri, 14.000 m2 alanda faaliyet gösteren thyssenkrupp Ankara tesisinde thyssenkrupp ve 
Schaeffler uzmanları tarafından birlikte gerçekleştirilecektir. 
 
thyssenkrupp Orta Doğu bölgesi ve Türkiye Madencilik Departmanı Başkanı Mari Kuijs gerçekleştirilen anlaşma ile ilgili şu 
yorumlarda bulundu: “Rulmanların kontrol, temizlik, bakım ve rejenerasyon işlemleri, Ankara’daki thyssenkrupp Servis 
Merkezimizde yerel olarak yürütüleceğinden hem teslim süresini hem de müşterilerimizin rulmanlarının çalışma süresini 
önemli ölçüde artırabiliyoruz. Diğer bir ekonomik avantaj ise, tüm işlemlerin bu konuda eğitimli olan Türk uzmanlarımız 
tarafından yapılması ve lojistik masrafların daha uygun olmasıdır.”  
 
Madencilik ve ekipman teknolojisinde sektörünün öncülerinden thyssenkrupp Industrial Solutions ve yüksek kaliteli rulman 
konusunda uzun yıllara dayanan teknoloji ve imalat tecrübesi bulunan lider rulman tedarikçisi Schaeffler, rulmanların bakım 
ve yenileme hizmeti konusunda gerçekleştirecekleri iş birliği ile Türkiye'deki varlıklarını güçlendirecek. Bu iş birliği kapsamında 
Schaeffler ve thyssenkrupp, Ankara'daki Üretim ve Servis Merkezinde özel makineler ve sistemlerle donatılmış modern bir 
rulman yenileme ünitesi kurdu. Kurulan bu ünite sayesinde dış çapı 320 mm'den büyük olan rulmanlar teknik muayene 
akabinde, temizleme ve bakım operasyonları ile yeniden operasyonel hale gelebilecek. Sunulan bu hizmet rulman 
markasından bağımsız olarak verilmektedir, yani sadece Schaeffler marka rulmanlar ile sınırlı değildir. 
 
Bu servis ünitesi, sürecin gerektirdiği yüksek kalite yönetim seviyesini yakalamak ve prosedürlerin gerektirdiği standartlara 
uyum için thyssenkrupp ile Schaeffler tarafından birlikte tasarlanmıştır. 
 
thyssenkrupp Madencilik ile ilgili Servis Merkezleri Departmanı Başkanı, Ralf Martens sunulan hizmetler ile ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: “thyssenkrupp, uzun yıllardır rulman servis operasyonlarında Schaeffler ile başarılı bir şekilde çalışıyor. 
Avustralya ve Güney Amerika'daki Servis Merkezlerimizde de Schaeffler ile beraber yürütülmekte olan rulman yenileme 
işlemleri iki firmanın yakın iş birliğine çok güzel bir örnek oluşturmaktadır. 
 
Şimdi bu özel hizmeti, Ankara'daki yeni Üretim ve Servis Merkezimize de getiriyoruz ve bu sayede Türkiye ve Ortadoğu 
bölgesindeki değerli müşterilerimize sunduğumuz servis portföyümüzü daha da genişletmiş oluyoruz. 
 
Türkiye’de bir ilk olacak bu özel rulman servis hizmeti sayesinde rulmanların yurtdışına gönderilmesine gerek kalmayacak, 
standart bakımların süre ve maliyetleri ciddi ölçüde azalacaktır. Böylece karbon ayak izinin azaltılmasına ve doğal kaynakların 
korunmasına katkıda bulunmuş oluyoruz.” 
 
thyssenkrupp Türkiye Tesis Müdürü, Serhan Usman ise iki şirket arasında gerçekleştirilen anlaşma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 
“Schaeffler ile Türkiye’de de geliştirdiğimiz bu profesyonel servis yaklaşımı ile müşterilerimize hizmeti çok yakınlarına getirmiş 
durumdayız. Kısa sürede ulaşabilecekleri “Alman Kalitesi” hem daha düşük stok miktarları ile çalışmayı hem de duruş sebepli 
kayıpların en düşük seviyeye gelmesi için çok önemli bir fırsat sunuyor.” 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


