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Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini 
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor. 
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com 
www.ssab.com.tr
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"Ekim ayında 440 adet yeni iş makinesi satıldı" ne güzel bir haber değil mi? 
Halbuki eskiden birisi bunu söylese bu rakamlara dudak bükerdik. Şimdi ise, 
bu rakamlara sevinir olduk. Geçen seneki durumu hatırlarsanız, buna da çok 
şükür.

İMDER tarafından açıklanan tahmini rakamlara göre Türkiye’de Ekim ayında 
satışı yapılan yeni iş makinesi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7 
artarak 440 olmuş. Bu rakamlarla birlikte yılın ilk 10 ayında satışı yapılan 
toplam makine sayısı ise 3 bin 862 adede ulaşmış yani geçen seneyi açık ara 
geçmiş adetler.

2019 yılında yaşanan ekonomik problemler nedeniyle zor günler geçiren 
ve 2020’ye iyi bir başlangıç yapan Türkiye iş makinesi sektöründe olumlu 
havanın devam ediyor olması hepimizi sevindiriyor. Yeter ki bu hava devam 
etsin. Sektörde 2020’nin ilk yarısından itibaren geçen yıla göre makine 
satışları kademeli olarak artış gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından açıklanan tahmini 
satış rakamlarına göre Ocak’ta 270 adet, Şubat’ta 252 adet, Mart’ta 368 adet, 
Nisan'da 280 adet, Mayıs’ta 296 adet, Haziran’da 660 adet, Temmuz’da 484 
adet, Ağustos’ta 437 adet,  Eylül’de 375 adet ve Ekim ayında ise 440 adet iş 
makinesi satıldı.

Böylece yılın ilk 10 ayındaki toplam satış adedi geçen yılın aynı aylarına 
göre yüzde 80,7 artışla 3 bin 862 adet oldu. Eğer satışlar Haziran ayındaki 
660 adetler civarında devam etseydi bu seneyi muhteşem bir şekilde 
kapatabilirdik demek ki, ama bu adetler bile bizi mutlu etmeli.

OLUMLU GELİŞMELER

Eğer satışlar Haziran ayındaki  
660 adetler civarında devam 
etseydi bu seneyi muhteşem 
bir şekilde kapatabilirdik 
demek ki, ama bu adetler bile 
bizi mutlu etmeli
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MOTOR GREYDER GÜCÜ
                          CLOSE TO OUR CUSTOMERS

A JOHN DEERE COMPANY

Güç ve manevra kabiliyetinin mükemmel uyumu ile tanışın. Tork konvertörlü 
modellerin aksine, John Deere motor greyderlerin yüksek beygir gücü direkt 
zemine yönlendirilir ve operatörlerin en zor durum ve çalışma koşullarının
üstesinden gelmelerini sağlar. Optimal makina uzunluğu ve arka belden 
kırma sayesinde, dar noktalara kolaylıkla girip çıkabilirler. En iyisine sahip 
olun ve bir sonraki seviyede kalın – Bugün bayinizle iletişime geçin.                    

WIRTGEN ANKARA Mak San Tic Ltd Şti . Bahcelievler Mah Ankara Cad. No. 223
Gölbaşı Ankara . 0312 485 3939 . info.ankara@wirtgen-group.com        www.wirtgen-group.com/ankara 

WIRTGEN_Ankara_John Deere_Motor Grader_DIN A4.indd   1 11.11.20   09:50
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Direksiyon, süspansiyon ve hidrolik parçalar üreten ROTA, Amerika’da yeni 
satış ve pazarlama ofisi açtı. Bu yıl 70.nci yılını kutlayan NSK Group, bir 
yurtdışı yatırımı daha yaparak Amerika’nın New Jersey eyaletinde satış ofisi 
projesini hayata geçirdi. ROTA markasının satış ve pazarlama faaliyetleri 
için “ROTA North America LLC” şirketini kurdu. Mart 2020’de kurulan şirket, 
çalışan istihdamını gerçekleştirerek pazarda yeni iş ilişkileri oluşturuyor ve 
müşterilerine birçok proje için teklifler sunuyor. Dünya genelinde yaklaşık 
15 noktada fuara katılan şirket, bu yıl Kuzey Amerika bölgesinde 2 önemli 
fuar katılımı yapacaktı. Pandemi nedeni ile fuarlar ertelendiği için bu 
planını 2021 yılına bıraktı.  Tüm dünyada yaklaşık 250 iş ortağı bulunan 
ROTA, ürettiği ürünleri 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. ROTA, yeni satış 
ve pazarlama şirketi ile müşteri sayısını ve satış rakamlarını yukarı çekmeye 
hazırlanıyor. Bursa’da 3 fabrikası bulunan şirketin, yeni ofis ile İstanbul, Sao 
Paulo ve New Jersey’de 3 satış ve pazarlama ofisi bulunuyor.  Şirket ROTA 
markası ile ticari araçlar, zirai traktörler, iş makinaları ve özel araçlar için rot, 
rotbaşı, rotil, komple rot, rot mili, V kol, bugi kolu tamir takımı ve hidrolik orta 
kol üretmektedir. Şuan şirketin üretimini yaptığı ürünlerin OEM referans 
sayısı 10.800’e ulaştı. Amerika pazarı için yüzlerce ürün geliştiren şirket, 
diğer taraftan bu ürünlerin üretimine ilişkin gerekli teknoloji ve makine 
yatırımlarını hayata geçirdi. Amerika’da teklif verilen projeler ve mevcut 
projeler ile şirket OEM cirosunun toplam ciro içindeki payını %30’a çıkarmayı 
planlıyor. Bu hedef için önümüzdeki iki yıl içerisinde üretim alanını %25 
büyütecek ve yeni makina yatırımlarını devreye alacak.

Pirelli marka premium 
endüstriyel ve ticari lastiklerin 
lisanslı üreticisi Prometeon, 
inşaat segmentine yönelik özel 
olarak geliştirdiği “AP05 II” 
serisi ile hem yüksek kilometre 
ömrü hem de kesilme ve 
kopmalara karşı maksimum 

dayanıklılık sağlıyor. Seri, geniş 
taban alanı sayesinde her koşulda 

üstün yol tutuşu ve çekiş gücü 
sağlarken, sağlam karkas tasarımı, 

dörtlü kuşaklar ve sıfır derece yapısı 
sayesinde kesilme ve kopmalara 

karşı yüksek dayanıklılık sunuyor. 
Güçlendirilmiş yanaklar, darbelerden 

kaynaklanan hasarları önleyerek lastiğin dayanıklılığını artırıyor. Derin 
ve yüksek bloklar ise sırt aşınmalarına karşı üstün direnç sağlıyor. 
Yüksek diş derinliği ve artırılmış iç ve dış sırt kalınlığı sayesinde 
kullanıcılara uzun lastik ömrü ve yüksek kilometre performansı 
vadeden seri ayrıca, kaplanabilirlik ve uzun karkas ömrü sunuyor. 
Yanak ve omuz direnci kauçuk ile artırılan karkas, serinin yol dışı 
koşullardaki darbe, kopma ve kesilme gibi tehlikelere karşı yüksek 
güvenliğe sahip olmasını mümkün kılıyor. Aracın tüm akslarında 
kullanabilecek şekilde tasarlanan seri; yüksek aşınma direnci, 
artırılmış ilk ömür performansı ve yüksek yapısal bütünlüğü bir arada 
sunuyor.

ROTA, Amerika ofisini açtıPrometeon’dan 
inşaat 

alanlarındaki en 
zorlu şartlara 

meydan okuyan 
“AP05 II” serisi

KISA KISA

Scania’nın “Ağır Sıkleti” operasyona başlıyor

Scania’nın, madencilik ve ağır 
inşaat endüstrileri için çözüm olarak 
sunduğu 69 tonluk brüt ağırlığa 
sahip G 540 10x4 / 6 XT modeli 
operasyonlarına başlıyor. Scania, 
pazardaki emsalleri arasında en 
yüksek yük kapasitesine sahip 
G 540 10x4 modelini piyasaya 
sürüyor. Scania G 540 10x4 ile XT 
ağır damper serisini genişletiyor. 47 
tonluk Brüt Araç Ağırlığı (GVW) için 
6x4 ve 58 tonluk GVW için 8x4’ün 
ardından 69 tonluk model ile seri 
tamamlanıyor. 8x4 rakipleriyle 
karşılaştırıldığında Scania 10x4 ile 
aynı yükü taşımak için daha az araca 
ihtiyaç duyulduğundan ton başına 
maliyeti yüzde 15'e kadar düşürüyor. 
Tüm ağır damper serisi, şanzıman 
ve kardan milinin daha yüksek torku 
desteklemesi, diferansiyelin daha 
yüksek dayanıklılığı ve 210 tona kadar 
eşsiz bir maksimum çekiş kapasitesi 
ile tamamlanıyor.
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Sanica markasıyla faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, yeni 
girdiği taşıma ve istifleme sektöründe 3 fabrika yatırımının 
ardından önemli bir satın alma yaptı. İtalyan Pegasolift’i satın 
alan Fatinoğlu, sektöre toplamda 100 milyon Euro yatırım 
gerçekleştirdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine 
göre, eylülde değer ve miktar olarak yılın en yüksek aylık ihracatı 
gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artan inşaat 
malzemeleri ihracatı, miktar olarak da 5.65 milyon ton ile tüm zamanların 

Fatinoğlu, İtalya'da şirket satın aldı

İnşaat malzemesi ihracatında tarihi rekor

KISA KISA

Linde’ye Ecovadis’den ikinci kez altın madalya

Linde, sürdürülebilirliğe yönelik çabaları nedeniyle Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk kategorisinde ikinci kez EcoVadis tarafından altın madalyaya layık 
görüldü. Küresel çapta faaliyet gösteren intralojistik devi Linde, EcoVadis’in 
yapmış olduğu değerlendirmede 2020 yılında makina mühendisliği 
sektöründe değerlendirilen tüm şirketler arasında ilk yüzde ikilik dilime 
girme başarısını gösterdi. Bu başarı hakkında basına yaptığı açıklamada 
Linde’nin Satış ve Servis’den Sorumlu İcra Kurulu Başkanı Christophe 
Lautray, “Sürdürülebilirlik yönetimimizin kalitesinden dolayı sektörümüzün 
liderleri arasında yer almaktayız. Bu ödül bizim için takdir olduğu kadar 
aynı zamanda daha da ileriye gitmemiz için bir teşvik niteliğindedir” 

dedi. EcoVadis değerlendirmesine katılımın her zaman şirketin daha da 
gelişebileceği yerler hakkında somut göstergeler sağladığını ekleyen Lautray, 
bu gelişme potansiyelini, uzun vadeli kurumsal stratejilerinin hedefleriyle 
uyumlu hale getirmekte olduklarını ifade etti. Lautray, "Altın madalya ile 
Linde’nin güvenilir bir ortak olduğunu, ve operasyonlarında sosyal, etik ve 
ekolojik sorumluluk üstlendiğini bütün dünyaya tekrar kanıtlamış olduk" 
dedi. Buna ek olarak, Lautray, “Öte yandan, tedarikçilerimizin de EcoVadis 
değerlendirmesine katılması bizim için giderek daha önemli hale geliyor. Bu, 
tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini daha etkin bir şekilde göstermemizi 
ve bu konuya bütünsel yaklaşımımızı pekiştirecektir. " dedi.

rekorunu kırdı. Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamada, İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül 2020 sonuçları paylaşıldı. Buna göre, inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatı eylülde ağustos ayına göre yüzde 25.4 artarak 
yeniden hız kazanırken, 1.99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat 
malzemeleri ihracatı, eylülde yılın en yüksek aylık ihracatı oldu. Yurtdışı 
pazarlarda, COVID-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle talep önemli 
ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, eylülde miktar olarak bir 
önceki aya göre yüzde 19.5 artarak 5.65 milyon tona ulaştı. Geçen yılın 
eylül ayına göre yüzde 20 artan ihracat, miktar olarak tüm zamanların 
rekorunu kırarken, bir önceki rekor 5.51 milyon ton ile Temmuz 2020'de 
gerçekleşmişti. Eylül 2019'da 0.40 dolar/kg olan inşaat malzemeleri ihracatı 
ortalama birim fiyatı, bu yılın aynı döneminde 0.35 dolar/kg oldu. İnşaat 
malzemeleri sanayi ithalatı, miktar olarak eylülde geçen yılın eylül ayına göre 
yüzde 33.4 arttı ve 243.9 bin ton oldu. Eylül ayı ithalatı, bir önceki ayın yüzde 
18.5 üzerinde gerçekleşirken, sanayi ithalatı değer olarak eylülde 722 milyon 
dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre inşaat maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.11, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 16.11 yükseldi.
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Turkishtime Dergisi tarafından her yıl hazırlanan “AR-GE 250” 
araştırmasının sonuçları açıklandı. Hidromek, 2019 yılındaki 
AR-GE yatırımları ile Türkiye’de “En Çok AR-GE Harcaması Yapan 
250 Firma” listesinde geçen yıla göre 2 basamak yükselerek 37’nci 
oldu. Aynı araştırmada Hidromek, AR-GE Merkezinde yürüttüğü 
proje sayısına göre 7’nci olurken, AR-GE Merkezinde çalışan 
lisans ve lisansüstü personel sayısına göre 38’inci oldu. Dünyanın 
tanınmış iş makinesi üreticisi Hidromek, AR-GE yatırımları ile 
çalışmalarına güç kazandırıyor. 2014 yılında, Türkiye’nin 157’nci, 
iş ve inşaat makineleri sektörünün ilk teknoloji ve AR-GE merkezini 
kuran HİDROMEK, AR-GE faaliyetlerini geliştirmek ve ürün gamını 

Hidromek bu yıl da AR-GE’ye en çok yatırım yapan şirketler arasında 

Uğur Hidrolik’ten Endüstri 
4.0’a uyumlu hidrolik hortum presleme

KISA KISA

Uğur Hidrolik, Endüstri 4.0’a uyumlu hidrolik hortum presleme hattı ile 
sektöre hizmet vermeye devam ediyor. Yatırımlarında dijital dönüşümü 
gerçekten uygulanabilir alanlarda hayata geçiren Uğur Hidrolik’in yeni 
fabrikasındaki Hidrolik Hortum Presleme Hattı buna bir örnek. Finn 

Power ve endüstri 4.0 ile uyumlu hortum pres makinesi 
3’e kadar R1-R2-4SH-R13 hortumları sıkarken, 
dış çap 87mm’e kadar sıkma kapasitesine sahip. 
280 ton sıkma kuvveti, çabuk değiştirme dolabı 
ve aparatı, arka dayama, arka ayna ve ayak pedalı 
özelliğine sahip olan makine, 17 takım sıkma 
kalıpları, otomatik yağlama, barkod okuyucu, yağ 
soğutma ve ICC özel sıkma programları ile dikkat 
çekiyor. ICC özel sıkma programı, basınç ile sıkma, 

sıkarken basıncı görme, adım adım sıkma, online 

zenginleştirmek için 2018 yılında 2’nci AR-GE merkezini faaliyete 
geçirdi. Hidromek 3 bin metrekarelik ofis, test ve prototip atölye 
alanı ve 168 personeli ile iş ve inşaat makineleri sektörüne yeni 
ve teknolojik ürünler kazandırmaya devam ediyor. HİDROMEK, 
teknoloji ve AR-GE merkezleri bünyesinde TÜBİTAK destekli projeler, 
üniversite- sanayi iş birliği çalışmaları ile katma değeri yüksek 
elektrik ve elektronik kontrollü makine tasarım ve geliştirme 
faaliyetleri yürütülüyor. Dünyada üretilen ilk lastik tekerlekli yüzde 
yüz elektrikli ekskavatörü HICON 7W’yu geliştirme faaliyetlerine 
devam eden Hidromek, otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit 
makineleri geliştirmek için AR-GE çalışmalarını da sürdürüyor. 

hata analizi, sıkım sonrası raporlama, grafik ile gösterme, online uyarı 
sistemi, bilgisayar bağlantı ve raporlama özelliklerine sahip. Finn Power’ın 
Endüstri 4.0’a uyumlu hidrolik hortum presleme hattı ile faaliyetlerine 
devam eden Uğur Hidrolik, dünya çapında kabul görmüş 62 markanın 
Türkiye ve yakın coğrafyada distribütörlüğünü ve bayiliğini yürütüyor. 
Akon (Oransal Kumanda Kolları), Alfagomma (Hidrolik Hortumlar), 
Battioni (Vakum Pompaları Pompaları), Comer Industry (Planet Redüktör), 
Cromsteel (Kromlu-İndiksiyonlu Miller, Honlanmış Borular), Dana 
Brevini (Hidrolik Yön Kontrol Valfleri, Planet Redüktörler…), Emmegi 
(Soğutucular), Enerpac, Faster (Quick Kaplin), Galtech (Dişli Pompa), 
GALLI (Hortum Tamburları), FOX (Akümülatör), Helac (Döner Aktüatör), 
Hema (Dişli Pompa), Jurop (Vakum Pompaları), LuEn (Yardımcı Hidrolik 
Valfler, Popet Valfler, Katriçler), Oilcomp (Yardımcı Hidrolik Valfler), OT 
Oil- Technology (Dişli Pompa ve Akış Bölücü), OMT (Soğutucu ve Hidrolik 
Aksesuarlar), Mintor (Depo üstü aksesuarlar), Pakkens (Manometre 
Grubu), Prattisoli (Yüksek Basınçlı Su Pompaları), PZB (Pistonlu Pompa 
Çeşitleri), Samhydraulik (Pistonlu ve Orbital Hidromotorlar), Strickland 
(Kauçuk ve Çelik Hidrostatik Yürüyüş Paletleri), Tecnord (Özel Joistikler, 
Bobinler…), TMA (Kaldırma Halat Tamburları) ve Walvoil (Hidrolik 
Kumanda Kolları) gibi ürünleri güçlü bir şekilde stoklarında bulunduran 
Uğur Hidrolik, son iki yıla kadar ağırlıklı olarak sadece mobil hidrolik 
alanında hizmetlerine devam ediyor. Yeni gelişmeler ve bünyesine kattığı 
yeni marka anlaşmaları ve gelişen kadrosu ile Uğur Hidrolik, hidroliğin 
endüstriyel alanında da hızla büyüyor.
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Yatağan Termik Enerji bünyesinde yaklaşık 25 yıldır kömür 
ocağı işletmeciliği yapan Entek A.Ş., madencilik faaliyetleri 
kapsamında patlatma, dekapaj kayacının gevşetilmesi, 

kazılması, yüklenmesi, döküm sahasına taşınması ve dökülmesi 
çalışmalarını yürütüyor. Sahip olduğu kömür rezervleri ile 
Türkiye’nin enerji üretimine katkı sunan firma, kömür üretiminde 
Enka Pazarlama’dan satın aldığı Hitachi ekskavatörlerini 
kullanıyor.

Enerji üretimine destek
Entek A.Ş.’nin 1995 yılından bu yana maden ocağı işletmeciliği yaptığını 
ifade eden Makine İkmal Şefi Adem Aslan, şu anda Yatağan Termik Enerji 
Üretim A.Ş. Maden Direktörlüğü’ne bağlı iki kömür ocağında aktif olarak 
çalıştıklarını söyledi. Aslan, “Yatağan Termik Enerji A.Ş’nin kömür ihtiyacını 
karşılamak için günde yaklaşık 95 bin metreküp iş yapıyoruz. Aktif çalışan 
iki ocağımız ile enerji üretimine destek sağlıyoruz. Bunun dışında farklı bir 
projemiz bulunmuyor” dedi. 

Yatağan Termik Santrali’nin kömür ihtiyacını karşılayan Entek A.Ş., Türkiye’nin enerji üretimine büyük katkı sağlıyor. Muğla 
Yatağan’daki maden ocaklarında 20’den fazla Hitachi ekskavatörü ile yoğun bir dekapaj çalışması gerçekleştiren firma; yakıt, fiyat 
ve performans avantajı sunan Hitachi ekskavatörleriyle ilgili sahadan olumlu dönüşler alıyor

Hitachi ekskavatörleri kömür 
ocaklarında iş başında
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Yakıt, fiyat ve performans
Ocaklarda özellikle dekapaj işinde iş makinelerine ihtiyaç 
duyduklarını belirten Adem Aslan, iş makinelerinde doğru 
tercihler yaparak, avantajlı çözümler elde ettiklerini söyledi. 
Mekanik ve teknik ekip olarak makine yatırımında bulunurken 
yakıt verimliliği, fiyat ve performans konusuna önem 
verdiklerine değinen Makine İkmal Şefi Aslan, “Aradığımız 
kriterleri Hitachi markasında bulduk ve yatırımımızı 
gerçekleştirdik. Hitachi’nin ekskavatörlerini satın aldıktan sonra 
verdiğimiz kararın son derece doğru olduğunu gördük” diye 
konuştu.

Adem ASLAN 
Makine İkmal Şefi

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz
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Hitachi ağırlıklı makine parkı
Entek A.Ş.’nin makine parkında Enka Pazarlama’nın Türkiye 
distribütörlüğünü yürüttüğü Hitachi markasına ait 18-90 
ton arasında değişen 20’den fazla ekskavatör ile Kawasaki 
yükleyicilerinin bulunduğunu dile getiren Aslan, makine 
filosuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Parkımızda Hitachi’nin 
10 adet ZX890LCH-5A, 3 adet ZX690LCH-5A ve farklı seriler 
olmak üzere toplam 16 adet yeni makine bulunuyor. Bunun 
yanı sıra parkımızda yeni makinelere yardımcı olarak Hitachi’nin 
ZX170W-3, ZX250LCH, ZX350LCH ve ZX450LCH serileri yer alıyor. 
Ayrıca parkımızda Hitachi’nin ZW310-5A modeli ile Kawasaki’nin 
90Z6 ve 95Z7 yükleyicileri de mevcut.”

“Sahadan olumlu dönüşler alıyoruz”
Hitachi ZX890LCH-5A ve ZX690LCH-5A serisi ekskavatörlerinin 
çalışma ve yakıt performansından memnuniyetini dile getiren 
Aslan, makinenin çalışma sırasında operatörlere sağladığı 
avantajlar ve kabin konforu nedeniyle makinelerle ilgili sahadan 
olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. Adem Aslan, “Hitachi’nin 
makineleriyle çalıştığımız günden bu yana sahada sorun 
yaşamıyoruz. Tabi yoğun bir iş tempomuz var.  Ekskavatörler 
çalışma ve yakıt performansı konusunda diğer makinelerden öne 
çıkıyor” diye konuştu.

Satış Sonrası Hizmetler memnuniyeti
Enka Pazarlama ile Entek A.Ş’nin grup şirketlerinin makine 
alımları sırasında tanıştıklarına dikkat çeken Adem Aslan, 
“Grup şirketimiz Entek Elektrik, makine alımında bize 
önemli bir referans oldu. Grup şirketlerimizin de Enka ile 
çalışmasından dolayı yeni makine alımında hiç düşünmeden 
Hitachi markasını tercih ettik. Enka Pazarlama ile çalışmaktan 
memnunuz” ifadelerini kullandı ve Enka’dan aldığı satış sonrası 
hizmetler desteğini şu şekilde değerlendirdi: “Şu anda 16 adet 
makinemizin 11 bin saatlik garantileri bitmiş olmasına rağmen 
20 bin saat bakım garantileri devam ediyor. Bu nedenle Enka’dan 
servis hizmeti alıyoruz ve makinelerimizin tüm bakımlarını 
Enka üstleniyor. Hizmet veren servis teknik olarak oldukça iyi. 
Yetkili arkadaşlar en kısa sürede bize ulaşarak, taleplerimize 
cevap veriyor. Bu anlamda Enka Pazarlama’nın SSH’ından çok 
memnunuz.” Parklarına kattıkları yeni makinelerin şu anda 16 
bin saate yaklaştığını ve iyi bir performans sunduğunu belirten 
Adem Aslan, Hitachi markasından memnun olduklarını ve yeni 
makine yatırımında tercih edecekleri ilk markanın yeniden 
Hitachi olacağını da sözlerine ekledi.

“Kömür madenciliği zahmetli bir iş”
Son olarak kömür sektöründe yaşananları değerlendiren Aslan, 
pandemi döneminde işlerinin aksamadan devam ettiğini 
söyledi ve şunları ekledi: “Şu anda maden ocağımızdaki mevcut 
rezervimizde çalışmalar yaptığımız için koronavirüsten çok 
fazla etkilenmedik. Diğer büyük enerji şirketleri, kömür rezervi 
olmayan ya da diğer küçük rezervleri bulunan şirketler için bu 
süreç büyük sorunlar oluşturdu. Şirket olarak bu dönemde büyük 
sorun yaşamadık. Fakat kömür rezervini bulup, kömür çıkarmak 
aslında çok büyük bir sorun. Bunun yanı sıra kömürü işletip, 
enerji üretmekte büyük çaba gerektiren bir iş. Türkiye’de büyük 
kömür sahaları var ama kömürü çıkarma ve işleme oranları büyük 
maliyetler gerektirdiği için zahmetli bir iş olarak görülüyor.”
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Wirtgen Group'un 
makineleri, 
yarışçılardan önce 
F1 pistine indi
Formula 1 İstanbul Grand Prixi'nin yapılacağı Intercity 
İstanbul Park’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
asfalt yenileme çalışması sona erdi.  
5.3 kilometre uzunluğunda ve 14 ayrı viraja sahip 
dünyanın en zorlu yarış pistindeki yenileme çalışmalarında 
Wirtgen Group’a ait yol makineleri kullanıldı

13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta 
gerçekleştirilecek olan 2020 Formula 1 Türkiye GP’si 
için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Hazırlıklar 

kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yarışın 
yapılacağı pistte asfalt kazıma ve yeni asfalt serimi sona erdi. 
5.3 kilometre uzunluğunda ve 14 ayrı viraja sahip pistin 
yenileme çalışmasında ise Wirtgen Group’a ait Wirtgen W200 
ve 2020 yılının başında piyasaya sürülen yeni Wirtgen W200F 
asfalt kazıma makineleri, Vögele Super 1900-3 finişerleri ve 
Vögele MT3000-2 asfalt besleyicileri kullanıldı. 11 Ekim günü 
start verilen çalışmalarda yaklaşık 11 bin ton asfalt, ortalama 
5 cm kalınlığında ve 14 ile 27 metre arasında değişen pist 
genişliğinde serilip, 2 hafta gibi oldukça kısa bir süre içerisinde 
teslim edilmiş oldu. Hassas bir şekilde asfalt kazıma ve serim 
uygulaması gerektiren projede tüm çalışmalara Wirtgen 
Group’un yetkin ve bilgili teknik ekibi ile destek verildi.
 
Bakanlıktan tam destek
Pist yenileme çalışmaları yakından takip eden Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, asfalt kazıma makinesinin 
başına geçerek yenileme çalışmalarına katıldı. Daha sonra 

çalışmaları değerlendiren Adil Karaismailoğlu, “İstanbul, önemli 
bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli 
yarışlarından birisi olan İstanbul Park’ta Formula-1 yarışlarının 
14. etabını burada gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonun en iyi 
şekilde yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz 
de gerekli desteği, en iyi şekilde veriyoruz. İstanbul’umuz ve 
ülkemiz için çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapmanın heyecanı 
içindeyiz” dedi.
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“En az Formula 1 yarışçıları kadar hızlıyız”
Pistteki asfalt çalışmalarının titizlikle yürütüldüğüne dikkat 
çeken Karaismailoğlu, “Mevcut pistimizin asfaltının yenilenmesi 
gerekiyordu. Biz de bakanlık olarak buranın asfaltını en iyi 
şekilde yenileyeceğiz. Formula-1 yarışları için çok özel bir 
asfalt gerekiyor. Özellikle işçilik ve imalat gerektiren bir işlem 
olduğu için özen gösteriyoruz. Bizler de yüksek mühendislik 
gerektiren bu işlemi en kısa sürede bitirip hizmete sunacağız. 
Gerek İstanbul Park’ın içindeki desteklerimiz, gerekse dışarıdaki 
desteklerimiz en iyi şekilde yarış bitene kadar devam edecek. 
İnşallah bir ekip olarak bu işin en başarılı şekilde tamamlanması 
için bütün gayretimizi göstereceğiz. En az Formula 1 yarışçıları 
kadar hızlıyız. Çalışmalarımızı büyük bir motivasyonla 
yürütüyoruz” dedi.

Konuyla ilgili yarışmaya ev sahipliği yapacak olan Intercity Park’ta 
sosyal medya üzerinden “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 
asfalt yenileme çalışmaları kalabalık bir ekiple başladı” 
açıklamasında bulunarak çalışmaların yer aldığı bir video 
paylaştı.
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Sakarya'nın yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi olarak bilinen 
Geyve’de 2013 yılında kurulan Aksoy Hafriyat, başta hafriyat 
olmak üzere yıkım, tesviye ve yol yapım projelerinde önemli 

görevler üstleniyor. Makine parkının yeniliğine büyük önem veren 
firma, yakın zamanda parkına kattığı HMK 102S ALPHA kazıcı yükleyici 
ve HMK 140 LC paletli ekskavatörüyle zorlu alanlarda başarılı işlere 
imza atıyor. Makina Market olarak, Geyve’nin dik yamaçlarında ve dar 
sokaklarında çalışan firmanın Genel Müdürü Şükrü Sarı ile görüştük ve 
Hidromek tercihini konuştuk.

Şükrü SARI 
Aksoy Hafriyat Genel Müdürü
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Aksoy Hafriyat,  
yeni HMK 140 LC 
ile dar alanlarda 

yüksek 
performans  
elde ediyor

Hidromek’in yeni H4 Serisine ait HMK 140 LC paletli 
ekskavatörünü makine parkına ekleyen Aksoy Hafriyat, 

Sakarya Geyve’de engebeli alanlar ve dar sokaklarda 
yüksek performansla çalışıyor. Yeni makinenin iş 

verimliliğine büyük katkı sağladığına değinen Aksoy 
Hafriyat Genel Müdürü Şükrü Sarı, “HMK 140 LC ile 

az yakıtla daha fazla iş yapmaya başladık” dedi

Aksoy Hafriyat’ın faaliyet alanları nelerdir?
Hafriyat başta olmak üzere tüm altyapı projelerinde yer 
alıyoruz. Bunun yanı sıra Geyve ve çevre ilçelerindeki 
yıkım, taş duvar ve yol yapım ile tesviye işlerinde faaliyet 
gösteriyoruz. Ayrıca bölgemizde fazlaca tarım arazisi 
bulunduğu için zaman zaman ceviz fidanlıklarının yer aldığı 
arazilerde patlatma işlemi de (toprağı alt üst etme) yapıyoruz. 
Gerek inşaat gerekse tarım alanlarındaki tüm işlerde görev 
alıyoruz.

Sakarya’nın dışında farklı illerde  
hizmetiniz bulunuyor mu?
İşini kaliteli ve düzgün yapan bir firma olarak tanındığımız için farklı 
bölgelerden iş talepleri alıyoruz. Fakat yoğunluğumuzdan dolayı bölgemizin 
dışında iş yapmayı çok fazla tercih etmiyoruz. İzmit, Bolu ve Bilecik’te yer 
aldığımız birçok projeyi başarılı bir şekilde tamamladık. Şu anda il dışından 
da teklifler alıyoruz ama Geyve’de yoğun bir şekilde çalıştığımız için bu işleri 
değerlendiremiyoruz.
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Bölgede tanınan bir firma olduğunuzu ve yoğun olarak 
çalıştığınızı söylediniz. Bu bağlamda müşterileriniz neden sizi 
tercih etmeli? 
Tercih edilmemizin elbette birkaç önemli sebebi var. İlk olarak makine 
parkımız oldukça güçlü ve yeni. Bunun yanı sıra tecrübeli operatörlere 
sahibiz. Öte yandan müşterilerimize taahhüt ettiğimiz işleri eksiksiz yerine 
getiriyoruz. Bizim işimizde güven oldukça hassas bir konu. Aksoy Hafriyat 
olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz. Verilen süre içerisinde müşterilerimizin 
işini tamamlıyoruz. Yetişemediğimiz yerlere ise farklı bir ekip ile takviye 
yaparak, müşterilerimizi mağdur etmiyoruz. Hizmet kalitesini aksatmadan 
yıllardır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerek bölgemizdeki gerekse farklı 
illerdeki müşterilerimiz belirttiğim tüm bu nedenlerden dolayı bizimle 
çalışmayı tercih ediyorlar.

İş makineleri, işinizin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. 
Makinelerin yeniliği yer aldığınız projelere de etki ediyor. Bu 
kapsamda iş makinesi yatırımında bulunurken nasıl bir yol 
izliyorsunuz?
Uzun yıllardır hafriyat sektörü içerisinde yer aldığımız için artık makine 
alımı konusunda belirli bir tecrübeye sahip olduk. Makine yatırımında 
bulunurken yıllar içinde edindiğim tecrübe doğrultusunda makinenin 
sağlamlığına, performansına, yakıt tüketimine, markanın veya markayı temsil 
eden distribütörün servis hizmetine dikkat ediyoruz. Çalışma ortamı olarak 
dağlık ve engebeli bir bölgede yoğun bir iş tempomuz var. Bu nedenle 
makinelerimizin hem sağlam hem de kaliteli ve sorunsuz olması gerekiyor. 
Tabii makinelerde zaman zaman gerek kullanıcıdan kaynaklı, gerekse farklı 
nedenlerden dolayı problemler yaşanabiliyor. Bu esnada servis yetkililerinin 
en kısa sürede bize ulaşması oldukça önemli.

Parkınızda kaç adet makine bulunuyor?
Parkımızda 2 adet paletli ekskavatör ve 1 adet kazıcı yükleyici olmak üzere 
toplam 3 adet iş makinesi yer alıyor. Parkımızın yeni ve güçlü makinelerden 
oluşmasına özellikle önem veriyorum. Yakın zamanda HİDROMEK’in 
HMK 102S ALPHA kazıcı yükleyicisini ve yeni H4 Serisine ait HMK 140 LC 
paletli ekskavatörünü makine parkımıza ekledik.

Birçok markanın makinesini kullandığınızı söylediniz. Peki, 
Hidromek’in makinelerini nasıl bulunuyorsunuz?
Hidromek ile 2013 yılında tanıştım ve bir adet kazıcı yükleyici satın aldım. 
Bu makineyi 4 yıl sorunsuz kullandım. Ardından Hidromek’ten yeni bir kazıcı 
yükleyici daha aldım. Makinelerden duyduğum memnuniyet nedeniyle 
2013 yılından bu yana tüm iş makineleri yatırımında Hidromek’i tercih 
ediyorum. Hidromek’in makineleri sağlam, güçlü ve düşük yakıt tüketimi ile 
dikkat çekiyor. Hidromek’in bomu ve armı oldukça sağlam. 

Hidromek’ten ilk makinenizi 2013 yılında satın aldınız. Yakın 
zamanda da yine Hidromek’ten ekskavatör ve kazıcı yükleyici 
yatırımında bulundunuz. Hidromek’in yıllar içindeki değişimini, 
bir iş makinesi kullanıcısı olarak nasıl buldunuz?
Öncelikle Hidromek’in makinelerini geliştirdiğini ve dünya standartlarına 
uygun üretim yaptığını söylemek isterim. Makinelerin gerek tasarımında, 
gerekse teknik donanımlarında geliştirmeler yapıldığını yakından görüyoruz. 
Hidromek, aynı zamanda teknolojiyi de yakından takip ediyor. Bu teknolojik 

yenilikleri makinelerde görmek mümkün. Ayrıca servis ağı oldukça güçlü. 
Makineyle ilgili bir problem yaşandığı zaman yetkililer en kısa sürede 
makineye müdahale ediyorlar.

Hidromek, H4 Serisine geçiş yaptı. Siz de H4 Serisine ait  
HMK 140 LC paletli ekskavatörünün ilk kullanıcılarından biri 
olarak makineyi nasıl buldunuz?
Yeni H4 Serisine ait HMK 140 LC paletli ekskavatörü, teknolojik donanımları 
ile üretkenliğimizi artırdı. HMK 140 LC ile az yakıtla daha fazla iş üretiyoruz. 
Bu da işlerimizde daha fazla kazanç elde etmemizi sağladı. Makinenin 
görüntüsü oldukça güzel. Operatörlerimiz, makinenin içerisinde uzun 
saatler çalışıyor ve hiç yorulmuyorlar. Hidromek, yeni seride operatörün 
rahatlığı için tüm detayları düşünmüş ve makinenin kabinini bu doğrultuda 
tasarlamış. HMK 140 LC oldukça kompakt bir makine. Bulunduğumuz bölge 
yamaçlardan ve dar sokaklardan oluşuyor. Bu zorlu çalışma alanlarında  
HMK 140 LC ile rahat bir şekilde yüksek performans ile çalışıyoruz.

HMK 140 LC’nin arka tarafında dozer bıçağı bulunuyor. Bu özellik 
sizin işlerinize ne gibi katkı sağladı?
Zaman zaman yol projelerinde yer alıyoruz. Bazı projelerde de orman 
işletmelerinin yollarını açıyoruz. Bu noktada makinenin arka tarafında dozer 
bıçağının bulunması bizim için büyük avantaj oldu. Bıçak ataşmanı ile yolları 
açıyoruz ve tesviye yapıyoruz.

Hidromek’in satış sonrası hizmetlerinden memnun musunuz? 
Servis ve yedek parça noktasında bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadık. 
Satış sonrası hizmetler ekibiyle uzun yıllardır güvene dayalı ikili ilişkilerimizle 
iş birliğimizi sürdürüyoruz.
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Komatsu’nun yeni hizmet modeli: 
Kompetan

Müşterilerinin çözüm ortağı olma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Temsa İş Makinaları, iş makinesiyle satış sonrası hizmetleri 
bütünleştiren, her şey dahil yeni hizmet modeli Kompetan ile müşterilerinin işlerine ve makinelerine değer katıyor

Temsa İş Makinaları, müşterilerinin işlerine ve makinelerine 
değer katan yeni hizmet modeli Kompetan’ı tanıttı. Temsa 
İş Makinaları Kompetan avantajlarıyla Komatsu iş ve 

maden makinelerini satın alan müşteriler, bakım masraflarını 
sıfırlarken birçok yeni hizmetten de faydalanabiliyor. Kompetan 
ile sektöre yeni bir hizmet modeli anlayışı getirdiklerini 
belirten Temsa İş Makinaları İş Makinaları Satış ve Satış Sonrası 
Hizmetleri Direktörü Burçak Birand, “Temsa İş Makinaları’nda 
hizmet odaklı anlayışı benimseyerek faaliyetlerimizi sürdürerek 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. Bu bakış 
açısıyla sektöre kazandırdığımız hem bireysel hem de kurumsal 
müşterilerimizin faydalanabildiği Kompetan hizmet modeli, 
bakımlar da dahil ekstra ücretin ödenmediği birçok hizmeti 
kapsıyor. Kompetan hizmeti alan müşterilerimiz, pek çok VIP 
hizmet avantajından da faydalanarak işlerini kolaylıkla yürütme 

ve kazançlarına kazanç katma fırsatı elde edecekler. Sektör 
standartlarının üzerinde bir hizmet anlayışıyla sunduğumuz 
Kompetan hizmet modeliyle müşterilerimizin işine değer katmayı 
hedefliyoruz” dedi.  

6.000 saat boyunca bakım masrafı yok
Kompetan ile 6.000 saat boyunca makinelerin tüm periyodik 
bakımları - ataşmanlı kullanımdan kaynaklı ilave parça 
değişimleri hariç - orijinal Komatsu yedek parça ve yağlarla, 
Komatsu yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. 
Böylece müşterilerin bakım maliyetleri sıfıra iniyor. Ayrıca 
periyodik yağ analizleri ve KOMTRAX uydu takip sistemi 
üzerinden elde edilen bilgilerle hazırlanan sağlık raporları, 
müşteriler ile düzenli aralıklarla paylaşılarak oluşabilecek 
muhtemel arıza riskleri de minimuma indiriliyor. Bu sayede 
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Burçak BİRAND 
Temsa İş Makinaları İş Makinaları Satış ve  

Satış Sonrası Hizmetleri Direktörü

arıza gerçekleşmeden zamanında yapılan müdahaleler ile ani 
iş kayıpları riski de bertaraf ediliyor. Ayrıca müşteriler 3 yıl veya 
6.000 saate kadar uzatılmış komponent garantisi sayesinde 
sürpriz masraflardan da kurtuluyor.  

Daha verimli ve tasarruflu kullanım
Kompetan ayrıcalıkları dahilinde makine satın alındığında makinenin 
doğru kullanımı için yüz yüze veya online operatör eğitimleri ücretsiz olarak 
veriliyor. KOMTRAX uydu takip sisteminin raporları sayesinde operatörün 
olası kullanım hataları da belirlenerek gerektiğinde operatör eğitimleri 
ücretsiz olarak sunulmaya devam ediyor. Böylece operatörden kaynaklanan 
aksaklıkların ve yanlış kullanımların önüne geçiliyor. Makinenin ve 
operatörün verimliliği artarken makinenin daha tasarruflu kullanılması 
sağlanıyor. 

Maksimum ikinci el değeri
Tüm bakımları orijinal yedek parça, yağlar ve Temsa İş Makinaları yetkili 
servis uzmanlığıyla gerçekleştirilen makineler uzun süre ilk günkü 
performanslarına sahip oluyorlar. Böylece ikinci elde de kolaylıkla yüksek 
değerde alıcı buluyorlar. 

İstenildiği anda VIP destek  
Temsa İş Makinaları Kompetan’ın ayrıcalıklı satış sonrası hizmetleri 
kapsamında, Müşteri Destek Merkezi üzerinden iş makinesiyle ilgili arıza, 
bakım ve performansla ilgili teknik destek sunuluyor. Kompetan ayrıcalığına 
sahip makine sahipleri risk almadan, masraflarını en aza indirerek Temsa 
İş Makinaları ve Komatsu desteğiyle işlerini güvenle sürdürebiliyorlar. 
Daha kazançlı ve daha konforlu hizmet çözümü Kompetan hakkında daha 
fazla bilgi almak için 0850 480 18 46 numaralı telefondan, 0530 918 08 
46 Whatsapp hattından veya www.komatsu.com.tr/kompetan  web sitesi 
üzerinden iletişime geçilebilir.
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İnan Makina 
güçlü şubeleriyle 
başarıyı katladı

Dünyanın en büyük ve en modern hidrolik kırıcı üretim 
tesisine sahip olan İnan Makina, Türkiye genelindeki 5 
şubesiyle yurtiçindeki hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. 
Makina Market olarak müşterilerine kaliteli hizmet ve ürün 
sunmak için yoğun mesai harcayan markanın Antalya, 
Burdur, Ankara, İstanbul İkitelli ve Tuzla Şube Müdürleri ile 
görüşerek, İnan Makina’nın bölgelerde gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmalarla ilgili sorularımızı yönelttik. İşte cevaplar…

ANTALYA ANKARA BURDUR

RÖPORTAJ
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BÖLGENİZDE MÜŞTERİLERİNİZE SUNDUĞUNUZ 
HİZMETLERDEN VE SAHİP OLDUĞUNUZ PAZAR 
PAYINDAN BAHSEDER MİSİNİZ?   

Antalya Şube Müdürü Mehmet Ali Gülçelik: İnan Makina 
olarak bölgemizde MTB markasının hidrolik kaya kırıcıları ve 
ataçmanlarının (Auger, Sabit Bomlu Kırıcı, Crusher, Pulverizer, 
Tij, Bit v.b.) satışını, pazarlamasını ve satış sonrası ile yedek 
parça hizmetlerini yürütüyoruz. 2020 yılı Ekim ayı sonu itibari 
Akdeniz Bölgesi’nde piyasa verilerine göre toplam 66 adet kırıcı 
satıldı. Bu kırıcıların 55 tanesi MTB markasına ait. Bu verilerden 
yola çıkarak bölgedeki pazar payımızın % 83,33 olduğunu 
söyleyebilirim.

Ankara Şube Müdürü Emrah Edizcan: İnan Makina Ankara 
Şubesi olarak bölgemizdeki müşterilerimize iş profilimiz gereği 
hidrolik kırıcı ve ataçmanla ilgili satış, servis ve yedek parça 
hizmeti vermekteyiz. Bölgemizde hidrolik kırıcı pazar payımız % 
70’lerde seyretmektedir.

Burdur Şube Müdürü Barış Kılıç: İnan Makina Burdur 
Şubesi olarak bölgemizde genellikle mermer ocaklarına ve diğer 
kullanım alanlarına hizmet vermekteyiz. Ağır çalışma şartlarına 
dayanıklı üstün performans ve kalitenin öncüsü olmaktan gurur 
duyuyoruz. İnan Makina olarak satış yedek parça ve hızlı servis 
çözümlerimizle bölgede % 70 pazar payına sahibiz.

İstanbul İkitelli Şube Müdürü Süha Erkan: İnan Makina 
İkitelli şubemiz, bölgemizde olan müşterilerinize hidrolik kaya 
kırıcı, ataçman, delici ve delici grubu sarf malzemeleri pazarlama 
satışı ve satış sonrası servis hizmeti vermekteyiz. Bölgemizdeki 
pazar payımız her geçen gün daha da artarak % 75 seviyelerine 
ulaşmıştır.

Bayi ve Şubeler Direktörü (Tuzla Şube) Gürel Sancak: İnan 
Makina’nın üretmiş olduğu tüm ürün gamları ile alakalı olarak 
bu ürünlerin satışı, pazarlaması ve satış sonrası hizmetlerini 
bölgemizde müşterilerimize sunmaktayız. Bölgemizdeki pazar 
payımız her geçen gün biraz daha artarak % 80 seviyelerine 
ulaşmış bulunmaktayız.

ÜRÜNLERİNİZİN PERFORMANSI, KALİTESİ VE 
SAĞLAMLIĞIYLA İLGİLİ MÜŞTERİLERİNİZDEN ALDIĞINIZ 
GERİ DÖNÜŞLER NASIL?

Antalya Şube Müdürü Mehmet Ali Gülçelik: Ürünümüzü 
kullanan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz. MTB 
markasının üst düzey kaliteli bir ürün, 2.El marka değeri, yüksek 
marka bilinirliği, yaygın SSH, hızlı ve kaliteli servis imkanı ve 
uygun fiyat olması müşterilerimizden gelen geri bildirimler 
arasında yer alıyor.

Ankara Şube Müdürü Emrah Edizcan: Ürünlerimizin 
performansı, kalitesi ve sağlamlığı bölgemiz müşterileri 
tarafından oldukça olumlu karşılanmaktadır. Bu nedenler 
markamız bölgemizde lider marka olarak müşterilerimizin 
hizmetinde ağır koşullara rağmen çalışmakta ve her geçen gün 
pazar payını arttırarak yoluna devam etmektedir.

İstanbul İkitelli Şube Müdürü Süha Erkan: MTB markası, 
kalitesinden dolayı müşterilerimize, her daim güven vermiş 
olup vermeye de devam etmektedir. İmalatçı bir firma olarak 
Çerkezköy’deki sektörünün en büyük fabrikasına sahip olmanın 
gücünü her daim hissetmekte ve müşterilerimize de bu gücü 
hissettirmekteyiz. Müşterilerimizden kalite ve hızlı hizmet 
konusunda olumlu geri dönüşler alınmaktadır.

Bayi ve Şubeler Direktörü (Tuzla Şube) Gürel Sancak: 
Ürünlerimizin kalitesi müşterilerimiz tarafından her zaman 

takdir ediliyor. Özellikle Çerkezköy’deki fabrikamıza taşındıktan 
sonra hem kalite hem de hızlı teslimatlar konusundaki 
gelişmeler tüm müşterilerimiz tarafından çok iyi karşılanmıştır. 
Müşterilerimizden gelen talepler ve istekler, her zaman 
Ar-Ge bölümümüze iletilip saha bilgilerinin paylaşılması 
müşterilerimizi ekstra sevindirmektedir. Bu gibi aksiyonlar 
sayesinde markamız bölgemizde her tür sahada tüneller, maden 
ocakları, hafriyatçılar v.b tarafından öncelikli tercih sebebi 
olmaktadır.

BÖLGENİZDE YOĞUN OLARAK TERCİH EDİLEN 
ÜRÜNLER NELERDİR? BÖLGENİZLE İLGİLİ HEDEFİNİZ 
NEDİR?

Antalya Şube Müdürü Mehmet Ali Gülçelik: Bölgemizde 
küçük boy kırıcılar arasında MTB 11, MTB 21 ve MTB 36 en çok 
tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Orta ve büyük boy 
hidrolik kırıcılar içinde ise MTB 155, MTB 175, MTB 215 ve 
MTB 255 serisi bulunuyor. Rekabetçi pazarda müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak satış, yedek parça satışı 
ve servis hizmetleri konusunda pazardaki payımızı arttırarak 
liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Ankara Şube Müdürü Emrah Edizcan: Bölgemiz inşaat 
sektörünün lokomotifi olduğu için ürettiğimiz her türlü ürünü 
müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız. Hidrolik kırıcılarımız 
bölgemizde en çok tercih edilen ürünümüz diyebiliriz. Bunun 
dışında burgu ataçmanları, kompaktörler, çabuk sök tak ataçmanı, 
hidrolik makaslar ve delici sarf malzemeleri de müşterileriz 
tarafından tercih edilmektedir. Bölgemizde mevcut pazar payını 
arttırmak öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda hızlandırdığımız 
çalışmalarımızla yeni müşterilere ulaşarak, firmamızın 
sektöründe lider firma olma özelliğini uzun yıllar devam ettirmek 
istiyoruz.

Burdur Şube Müdürü Barış Kılıç: İnan Makina ailesi olarak 
her geçen gün büyüyen İnan Makina müşteri portföyünün 
yanında olabilmek için tüm imkanlarımızla çalışmaktayız. Zorlu 
mermer sektörüne kalitemiz, sağlamlığımız ve anında çözüm 
sunmamız ile tercih ediliyoruz.  Ayrıca bölge çalışmalarında 
ağır hizmet ürünlerimiz, marble tipi kırıcılarımızın 
performansını mermer devirme ataşmanları ile destekleyen 
İnan Makina ürünleri, müşterilerimizden beğeni toplamaya 
ve düşük bakım maliyetleriyle yüz güldürmeye devam ediyor. 
Önceliğimiz müşteri memnuniyeti sağlamak ve çözüm ortağı 
olabilmek. 

İstanbul İkitelli Şube Müdürü Süha Erkan: Bölgemizde 
öncelikli hedeflerimiz arasında özellikle orta ve büyük boy 
kırıcı satışlarını daha arttırmak ve maden sahalarında delici 
grubu ürünlerimizi de yaygınlaştırmak vardır. Tünel ve 
yıkım işlerindeki daha ufak boy kırıcılardaki pazarımızı da 
arttırmayı planlamaktayız. İnan makina olarak tüm sektörlerde 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmak için çaba sarf ediyoruz. 
Bölgemizdeki pazar payımızı, satış ve satış sonrası servis 
hizmetlerimizi daha da kaliteli sunarak her geçen gün arttırmayı 
planlıyoruz.

Bayi ve Şubeler Direktörü (Tuzla Şube) Gürel Sancak: 
Bölgemizde özellikle geçmiş 3 senede yoğunluklu olarak tüneller 
açıldığından tüm tünellerde MTB kırıcılarımızı vazgeçilmez 
çözüm ortağı haline getirmektir. 2016’da başlatılmış olan geri 
dönüşüm projesi, umuyoruz önümüzdeki yıl tekrar eski hızına 
döner ve yıkım makaslarımız ile parçalayıcı tabir edilen betondan 
demir ayrıştırıcı pulverizerlerimizin de tanıtılmasına destek 
olur ve satışını artırır. MTB markası olarak her alanda ve sahada 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmak için gayret gösteriyoruz. Bu 
sebeple bölgemizde satış ve servis hizmetimizi daha da geliştirip 
pazar payımızı her geçen gün arttırmak istiyoruz.

SATIŞ, Y
EDEK PARÇA ve SERVİS

Altınboğa Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Maltepe Mah. Hastane Yolu, 1. Baltaş Sanayi Sitesi 
No:10/37  34010  Zeytinburnu - İstanbul / Türkiye

Tel: +90. 212. 501 34 65  -  612 25 00        Fax: +90. 212. 612 23 81
http://www.kubotamotor.com.tr      info@kubotamotor.com.tr

Kubota Motorları Türkiye Distribütörü
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John Deere 
motorlu 
greyderler, 
Wirtgen Ankara 
ile Türkiye 
pazarında
John Deere, Türkiye'deki Wirtgen Group dağıtım ağı 
aracılığıyla iki popüler G Serisi motorlu greyderini 
pazara sunuyor. 620 GP ve 670 GP serileri, 2021'in 
başından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak

2017 yılında John Deere’ın Wirtgen Group'u satın 
alınmasının ardından hafriyat ekipmanlarına ilgisinin 
artması, greyder tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasına 

neden oldu. Bu kapsamda harekete geçen John Deere, 620 GP 
ve 670 GP serisi motorlu greyderlerini Wirtgen Group dağıtım 
ağı aracılığıyla 2021 yılı itibariyle Türkiye pazarına sunmaya 
hazırlanıyor.

620 GP ve 670 GP serileri Türkiye’de
John Deere İş Makinaları Müdürü Ümit Hepgenç’in aktardığı 
bilgilere göre motorlu greyderler; yol yapım uygulamalarında 
Deere modelleri ile Wirtgen portföyü arasındaki sinerjide ve 
gelişen Türkiye pazarında makinelerin ülkeye getirilmesinde 
belirleyici faktörlerdi. John Deere, 620 GP ve 670 GP motorlu 
greyderler için Wirtgen Ankara’ya Almanya ve Fransa’nın hemen 
ardından satış yetkisi verdi. Greyderlerin Türkiye’deki lansmanı 
sırasıyla 200 HP (149kW) ve 230 HP (172kW) beygir gücünde, 
yakıt verimli Tier 3 A John Deere dizel motorlara (6.8L ve 9.0L) 
sahip tandem çekişli 620 GP ve 670 GP modellerine odaklanıyor. 
3,66 metrelik greyder bıçağına sahip 620GP serisi 14.00-R 24 
lastikleriyle 17.535 kg'lık bir ağırlıkta çalışıyor. 4,27 metre 
greyder bıçağı sahip olan 670 GP ise 17.5-R 25 lastikleri ve 
18.752 kg ağırlığı pazara sunuluyor.

Haberin 
videosunu 
izlemek için 
QRKOD 
okutabilirsiniz
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Joystick kontrol, kamera ve riper / kazıyıcı
Grade Pro (GP) modellerinin diğer temel özellikleri arasında kol 
yönlendirmeli ve standart direksiyon simidine sahip konforlu 
çift kumanda joystick kontrolleri; düze otomatik dönüş, yüksek 
çözünürlüklü ters kamera; arkaya monte edilmiş riper / kazıyıcı; 
10 ışıklı halojen paketi; bıçak çevirme ve operatör tarafından 
seçilebilen makine ön ayarları dahil olmak üzere genel görevleri 
gerçekleştirmek için gereken kontrollerin sayısını azaltarak 
operatörlerin günlük üretimi iyileştirmesine yardımcı oluyor.

Servis kolaylığı 
John Deere motorlu greyderler, müşterilerin sevdikleri 
tesviye kontrol sistemlerinden herhangi birini 
kullanmalarına olanak tanıyan bir "açık mimari" 
tasarım içeriyor. GP modelleri fabrikada bölme 
konnektörleri, sensör yuvaları, elektrik kablo 
demetleri, entegre kontroller ve greyder bıçağı 
direkleri ile donatılmış olarak 
geliyor. Tüm GP 
modelleri 
ayrıca 

standart olarak otomatik çapraz eğimle (Cross Slope) donatıldı. 
Çapraz eğim, makine bıçağın karşı tarafını otomatik olarak 
ayarlarken operatörlerin tek bir kontrol çalıştırmasına izin vererek 
tutarlı bir eğimi tutmayı basitleştiriyor. Müşteriler, makinenin 
sol tarafında gruplandırılmış günlük servis noktaları ile yer 
seviyesinde yakıt ikmalini ve servis kolaylığını takdir ediyor. 
Bakım personeli, üst üste yığılmış soğutucuları ortadan kaldıran 
ve fan kapısını dışarı fırlatan kolay erişimli filtre bankası ve 
soğutma paketini takdir edecek. Standart bir tersine çevrilebilir 
hidrolik fan, gürültüyü azaltırken güç ve yakıttan tasarruf ederek 
işleri serin tutmak için yalnızca gerektiği kadar hızlı 
çalışıyor.
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Teknolojik 
Devrim:  

Yeni nesil 
Cat mini 

ekskavatör
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Caterpillar’ın ürün hattında gerçekleştirdiği 
teknolojik devrim, yeni nesil Cat mini 
ekskavatörler ile devam ediyor. Yeni nesil 
mini ekskavatörler, sektörde ses getirecek 
yeniliklerle birlikte kullanıcılara performans, 
operatör konforu, servis kolaylığı ve işletme 
maliyetleri anlamında önemli avantajlar sunuyor

Caterpillar’ın yeni nesil mini ekskavatörleri serisinde 301.5, 301.6, 
301.7, 301.8 ve 302 olmak üzere 1 ila 3 ton çalışma aralığında 5 
model bulunuyor. Modelleme stratejisinde değişiklikler yapılan 

mini ekskavatörlerin, model isimlerinde seriyi tanımlamaya yönelik 
herhangi bir ek uzantı (D, E, vb.) bulunmazken, sadece özel tasarımı ile 
kısa kuyruklu modeller, “CR” uzantısına sahip. Borusan Cat, öncelikli 
olarak Türkiye’nin çalışma koşullarına uygun olduğu belirtilen 301.7 ve 
302 modellerini ekim ayından itibaren pazara sunmaya başladı. 1,1 litre 
hacminde Cat dizel motor, pistonlu tip hidrolik pompa ve sadece ihtiyaç 
anında güç sağlayan yüke duyarlı hidrolik sistem bulunuyor. Bununla 
birlikte makinelerde ortak parçaların kullanılması, komponent ve motor 
uyumu sağlanmasıyla birlikte yakıt tasarrufu elde ediliyor. Yeni seriyle 
birlikte kullanıcılara % 20’ye varan oranda daha yüksek performans ve % 
15 daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlanacak.

Sektörde ses getirecek 4 yeni özellik
Yeni Nesil Cat mini ekskavatörler, operatör konforu ve verimliliği 
anlamında joystick kumandalı yürüyüş, hız sabitleme, standart LCD ekran 
ve klimalı kabin olmak üzere 4 yeni özelliğiyle sektörde ses getirecek. 
Joystick kumandalı yürüyüş ile yeni nesil Cat mini ekskavatörlerde 
operatör sol joystick üzerinde bulunan bir düğmeye basarak, yürüyüş 
hareketlerini sadece joystickleri kullanılarak rahatlıkla ve daha verimli 
şekilde kontrol edebiliyor. Hız sabitleme işlevi ile otomobillerdeki hız 
sabitleme özelliği yeni nesil Cat mini ekskavatörlere taşındı. Bu sayede 

operatör joystick üzerindeki bir düğmeye basarak, levyeleri veya joysticki 
kullanmadan, mevcut hızıyla otomatik olarak yürüyüşüne devam 
edebiliyor. Yeni nesilde standart olarak sunulan LCD ekran üzerinden 
hidrolik debi, ataşman ve klima ayarlamaları yapılabiliyor. İsteğe bağlı 
olarak sunulan bluetooth özelliği sayesinde cep telefonuna bağlanılarak 
telefon görüşmeleri yapılabiliyor, müzik listesi ve radyo dinlenebiliyor. 
Klimalı kabin özelliği ile ise kabinli modeller isteğe bağlı olarak klima 
sunuluyor. Böylece izole edilmiş ve basınçlı kabin içerisinde operatöre 
temiz ve ferah bir çalışma ortamı sağlanıyor.

Öncelik güvenlik
Kompakt makinelerde servis ve bakım işleri zahmetli olurken, Yeni 
Nesil Cat Cat mini ekskavatörlerin tek parça olarak yana doğru açılabilen 
kabini (tilt cab), bu anlamda önemli bir avantaj sağlıyor. Bakım 
gerektirmeyen aküler ve uzun bakım aralıkları da bu makinelerin verimli 
çalışma süresini artıran özellikler arasında sayılıyor. Kompakt yapısı 
sayesinde dar alanlarda kullanımı ve nakliyesi son derece kolay olan bu 
makinelerde, genişletilebilen yürüyüş takımı özelliği de isteğe bağlı 
olarak sunulabiliyor. Tüm modellerinin tasarımında güvenliğe öncelik 
veren Caterpillar’ın bu hassasiyeti, yeni Nesil Cat mini ekskavatörlerde 
de devam ediyor. 301.7 gibi açık kabinli (canopy) modellerde koruyucu 
barlar, 302 gibi kapalı kabin modellerde ise sahip olunan ROPS/FOPS 
standartları operatöre azami güvenlik sağlıyor. Koltukta bulunan sensör 
sayesinde, üzerinde operatör olmadan makinenin hareket etmesi 
engelleniyor.
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Depreme dayanamayan binaları,  
iş makineleri ayakta tuttu
İzmir'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetindeki depreme dayanamayan binalar, iş makinelerinin 
desteğiyle ayakta durdu

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından Bayraklı ilçesindeki 
Barış sitesinde 3 bina, Cumhuriyet sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine 
dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam 

ettiği binalara, çökme tehlikesine karşı iş makineleri destek olurken, deprem 
faciasının yaşandığı o binalar havadan görüntülendi. Taşıyıcı kolonlardaki 
kırılmalar nedeniyle yan yatan binaların görüntüsü, deprem gerçeğini bir kez 
daha gözler önüne serdi.
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Sektöre 2012 yılında adım atan Ünsam Yapı, Türkiye’nin birçok önemli 
projesinde çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Özellikle beton serim 
teknolojileri ve uygulamaları konusunda uzmanlaşan firma, İGA İstanbul 

Yeni Havalimanı, Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli projelerde görev aldı. 
Konusunda uzman bir firma olarak makine tercihi yaparken ince eleyip sık 
dokuduklarını belirten Ünsam Yapı Yetkilisi Kansu Taşdemir, tercihlerini 
Essa Grup’tan yana kullandıklarını ifade etti. Essa Grup güvencesindeki 
Powercurber 5700 C kayar kalıplı beton finişeri kullanan firma, makineyi, 
V-hendek, new jersey beton bariyer, kayar kalıplı bordür, tünel kablo kanalı 
uygulamaları, beton yol projelerinde kullanıyor. Essa Grup’un kendileri 

için bir çözüm ortağı olduğunun altını çizen Kansu Taşdemir, Essa Grup ile 
çalışmanın avantajlarını Makina Market’e anlattı.

Beton seriminde uzman
Ünsam Yapı’nın alanında uzman bir firma olduğunu vurgulayan Kansu 
Taşdemir, “Ülkemizde şuan bünyesinde çeşitli özelliklerde en çok beton 
finişeri bulunduran firmayız. Müşterilerin isteklerine iyi çözümleri sunmak 
için inovasyon ve Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Kamu sektörünün ihtiyaçlarını 
hızlı bir şekilde karşılamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışındaki beton 
finişerleri ile beton serim çözümlerine odaklanıyoruz” dedi. Ünsam Yapı’nın 
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Uzman firmaya 
uzman makine: 
Power Curber 
5700 C 
Ünsam Yapı, Türkiye’nin önemli yol ve inşaat 
projelerinde çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor. 
Havalimanı apron, taksi ve beton yollar, drenaj 
hendekleri, tünel kablo kanalları, otoyol bordürleri 
ile bariyer yapımı alanında başarılı çalışmalar 
imza atan firma, Essa Grup güvencesindeki Power 
Curber 5700 C kayar kalıplı beton finişeri ile kayar 
kalıplı beton serim teknolojilerinde uzmanlaştı

karayolları tünelleri, kablo kanalı uygulamaları gibi birçok projede görev aldık 
ve almaktayız” şeklinde ifade etti. 

“Güçlü ve dayanıklı makineleri tercih ediyoruz”
Makine tercihindeki en önemli kriterlerinin zorlu zemin şartlarına 
uygun güçlü ve dayanıklı makineler olduğunu belirten Taşdemir, 
“Çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin projelerindeki zorlu zemin 
şartları ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak projeleri 
hızlandırmak adına güçlü ve dayanıklı makineler tercih ederiz. Beton 
serim uygulaması yaparken makinedeki beton yükü fazladır ve hava 

yer aldığı bazı önemli projeler hakkında bilgi veren Kansu Taşdemir, 
“Rönesans Holding İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü kayar kalıplı 
bordür ve bariyer uygulamaları, Rönesans Holding Bursa Şehir Hastanesi 
kayar kalıplı bordür uygulamaları, Bursa Büyükşehir Belediyesi kayar 
kalıplı bordür-bariyer yapımı, İGA İstanbul Havalimanı kayar kalıplı bordür 
uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası bordür 
uygulamaları, Muş Havalimanı Apron ve Taksi Yolları, Hitit Üniversitesi Beton 
Yolları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bordür Uygulamaları, Hafif raylı sistem 
kayar kalıplı kablo kanalları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi muhtelif beton 
yollar, Ankara-Niğde Otoyolu V-Hendek uygulamaları, çeşitli il ve ilçelerde 
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şartlarına göre değişkenlikler olabiliyor. Makinenin yürüyüş sistemi, 
hidrolik sistemi, özellikle vibrasyon sistemine çok dikkat eder ve 
tercihimizi bu yönde yapıyoruz. Makinelerimizi de çağın yeniliklerine 
göre güncel tutuyor ve yeniliyoruz. Taahhüt ettiğimiz işleri sorunsuz 
bir şekilde teslim etmek için kalifiye insan ve iş gücümüzü yüksek 
standartlı, yeni ve sorunsuz makineler ile birleştiriyoruz” dedi. 

Soldan sağa; Kemal KAŞÇI - Seyithan Güneş 

Power Curber 5700 C kullanmanın avantajları
Essa Grup güvencesindeki Power Curber 5700 C kayar kalıplı beton 
finişerini kullandıklarını belirten Kansu Taşdemir, makinenin avantajları 
hakkında bilgi verdi.  Power Curber 5700 C’yi muadillerinden ayıran 
özelliklerinden başında sorun çıkarmayan iyi donatılmış sistemli bir 
makine olması olduğunun altını çizen Taşdemir, “Muadillerine göre 
güçlü bir motor kullanılması bu nedenle makinenin bütün hidrolik 
sisteminin iyi beslemesi sayesinde projelerimizde bize beton tedarik 
eden santralleri mağdur etmeden stabil ve hızlı bir şekilde beton serme 
konusunda büyük avantaj sağlıyor” şeklinde belirtti. 

“Essa Grup çözüm ortağımız”
Essa Grup’un sadece bir makine tedarikçisi ya da satıcısı değil, aynı 
zamanda çözüm ortakları olduğunu vurgulayan Taşdemir, “Makinelerin 
Ar-Ge çalışmalarını iyi yapmaları, iletişimlerinin güçlü olması hem 
firmamız için hem de ülkemizdeki inşaat-yapı sektörü için güzel bir 
inovasyon örneği” ifadelerini kullandı. 

“Essa Grup ile çalışmaya devam edeceğiz”
Bundan sonraki süreçte de Essa Grup ile çalışmaya devam edeceklerini 
belirten Kansu Taşdemir, “Yeni projelerimize yine Power Curber ve Essa 
Grup ile olan çözüm ortaklığımıza devam edeceğiz. Her geçen gün 
kendimizi daha da geliştirip yurt dışında ki projelere de hız vereceğiz. 
Çözüm ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yurt dışında ki 
projelerde de bu konuda en iyisi olacağız” dedi. Kansu Taşdemir sözlerini 
şu şekilde noktaladı: “Müşterilerimizin ve pazarın ihtiyacını anlamaya ve 
ona yönelik yaratıcı, farklı ve ekonomik çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. 
Risk almaktan çekinmeksizin hızlı ve esnek aksiyon geliştirme becerisiyle 
faaliyet gösterdiğimiz sektöre yenilikçi ürün, hizmet ve iş modelleri 
sunuyoruz. Gelişime ve sürekli iyileştirmeye açık kalite anlayışıyla insan-
makine iş birliği teknolojilerini geliştirmede çalışmalar yapmak, kalite 
standartlarına uygun hizmetler sunmak, müşterilerimize katma değer 
yaratmak ve çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmek temel hedeflerimiz 
arasındadır.”

TESLİMAT
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Ekim ayında 440 adet  
yeni iş makinesi satıldı
İMDER tarafından açıklanan tahmini rakamlara göre Türkiye’de Ekim ayında satışı yapılan yeni iş makinesi 
sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7 artarak 440 oldu. Bu rakamlarla birlikte yılın ilk 10 ayında 
satışı yapılan toplam makine sayısı ise 3 bin 862 adede ulaştı.

2019 yılında yaşanan ekonomik problemler nedeniyle zor günler geçiren 
ve 2020’ye iyi bir başlangıç yapan Türkiye iş makinesi sektöründe olumlu 
hava devam ediyor. Sektörde 2020’nin ilk yarısından itibaren geçen yıla 

göre makine satışları kademeli olarak artış gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye İş 
Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından açıklanan 

tahmini satış rakamlarına göre Ocak’ta 270 adet, Şubat’ta 252 adet, Mart’ta 
368 adet, Nisan 280 adet, Mayıs’ta 296 adet, Haziran’da 660 adet, Temmuz’da 
484 adet, Ağustos’ta 437 adet,  Eylül’de 375 adet ve Ekim ayında ise 440 adet 
iş makinesi satıldı. Böylece yılın ilk 10 ayındaki toplam satış adedi geçen yılın 
aynı aylarına göre yüzde 80,7 artışla 3 bin 862 adet oldu.
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Ankara-İzmir 
YHT Projesi’ne 
Liebherr katkısı
Ankara-İzmir YHT Projesi’nin zemin iyileştirme çalışmalarında 
Liebherr’in LB Serisi iş makineleri ve MAT 120 ataşmanları 
kullanılıyor. Projenin ana yükleniciliğini üstlenen Bayburt 
Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şentürk, Liebherr’i 
tercih etmelerinin en temel sebebinin öncü bir firma 
olması, satış sonrası hizmetlerdeki kalitesi ve yüksek 
yedek parça bulunurluğu olduğunun altını çizdi

Ulaşım alanında yapılan en önemli yatırımlardan biri olan Ankara-İzmir 
Yüksek Hızlı Tren Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 624 km 
uzunluğundaki demiryolu, Ankara’nın Polatlı ilçesinden başlayarak 

İzmir’in Konak ilçesinde son bulacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalizasyonlu 
olacak olan projede, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) 
tarafından saatte 250 km hızla giden yüksek hızlı tren seferleri düzenlenecek. 
Seyahat süresini kısaltacak ve konforlu bir hale getirecek olan tren hattının 
2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Ana yükleniciliğini Bayburt Grup’un 
üstlendiği projenin zemin iyileştirme ve soilmixing uygulamalarında 
Liebherr’in LB Serisi iş makineleri ve MAT 120 ataşmanları kullanılıyor. 
Bayburt Grup’un Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şentürk,  Liebherr’i tercih 
etmelerindeki en önemli nedenlerin, öncü bir firma olması ve kaliteli hizmeti 
olduğunu belirtti. Projenin alt yüklenici firmalarından biri olan Temeltek 
Mühendislik Direktörü Aşkın Karahanoğlu ise MAT 120 ataşmanını en zorlu 
şartlarda sınadıklarını ifade etti. 

Neden Liebherr?
Projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bayburt Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Şentürk, “Sorumlu olduğumuz proje kapsamının yaklaşık 
yüzde 40’ını tamamlamış durumdayız” dedi. Murat Şentürk, Liebherr’i tercih 
etmelerinin en temel sebebinin Liebherr’in öncü bir firma olmasının yanında 
satış sonrası hizmetlerdeki kalitesi ve yüksek yedek parça bulunurluğundan 
kaynaklandığını belirtti. Soilmixing uygulamasının başarılı olabilmesi 
için ataşmanın da önemine vurgu yapan Şentürk, “Liebherr’in soilmixing 
uygulaması için özel olarak üretmiş olduğu MAT 120 ataşmanlar proje 
kapsamında kullanılıyor. Performansından ve sonuçlarından fazlasıyla 
memnunuz” şeklinde konuştu.

MAT 120 zorlu şartlarda sınanıyor
Temeltek Mühendislik, proje kapsamında soilmixing uygulamasında MAT 
120’yi kullanan alt yüklenici firmalardan biri. Firmanın Direktörü Aşkın 
Karahanoğlu, “Soilmixing kolonu imalatı için gerekli tur sayısı (dev/dak), 
soğutma, tork ve benzeri teknik gereklilikler göz önüne alınarak üretilen 
MAT 120, 2017 yılından bu yana firmamızın bünyesinde kullanılıyor” dedi. 
Ataşmanı en zorlu şartlarda sınadıklarını belirten Karahanoğlu, “MAT 120’nin 
üretimine önayak olmuştuk ve üretim sürecini de yakından takip ettik. 
MAT 120’yi ilk kullanan da biz olduk ve bu rotary ile bugüne kadar birçok 
projeye imza attık. Liebherr Türkiye’nin sağlamış olduğu teknik destek ve 
imalat monitoring sistemi ile sahada imalatlarda hiçbir sorun yaşamadık ve 
yaşayacağımızı da düşünmüyoruz” şeklinde ifade etti.
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Bazı ülkeler, iş ve inşaat makineleri ile özdeşleşiyor. Örneğin; 
Kuzey Amerika’da nokta dönüşlü yükleyiciler popülerlik 
kazanmış durumda. Hindistan ise kazıcı yükleyiciler ile 

özdeşlemiş bir ülke olarak biliniyor. Hindistan’da kazıcı yükleyicilerin 
haricinde farklı bir iş makinesini görmek pek mümkün değil. Off 
-Highway Research endüstri uzmanlarından alınan verilere göre, 
geçen yıl dünya çapında satılan yaklaşık 70.000 kazıcı yükleyicinin % 

Daha fazla üretkenlik ve 
düşük yakıt tüketimi

Kazıcı yükleyiciler, çok yönlülükleri 
ve farklı görevi yerine getirme 
yetenekleriyle en fazla kullanılan hafriyat 
makineleri arasında yer alıyor. Kazıcı 
yükleyicilerin, yakıt tüketiminin azalması 
ve üretkenliğinin artmasıyla birlikte 
gelecekte daha fazla tercih 
edilebileceği aktarılıyor

55'i Hindistan'da bulunuyor. Hindistan'da inşaat sektörüne girmek 
isteyen girişimciler için uygun fiyatlı ve çok yönlü bir makine olan 
kazıcı yükleyiciler, kırsal alanlarda yolları ve sulama sistemlerini 
korumak için kullanılıyor. Hindistan, kazıcı yükleyiciler için açık ara 
en büyük pazar olsa da, dünya çapında gelişmekte olan pazarlarda 
özellikle de Amerika, Doğu Avrupa, Orta Doğu’da her şeyi biraz 
yapabilen ve pazara uygun işlevli makine olarak görülüyor.
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Çok yönlülük
Makinenin coğrafi popülaritesinden bahseden John Deere İnşaat 
ve Ormancılık Ürün Pazarlama Müdürü Brian Hennings, "Kazıcı 
yükleyiciler, kendini kanıtlamış bir ürün biçimi olduğundan, 
çoğu pazarda diğer makinelere göre nispeten daha fazla 
talep görüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada 
pazarlarındaki bazı kazıcı yükleyici müşterileri, hizmet verdikleri 
işlere daha iyi uyum sağlamak için filolarının bir bölümünü 
kompakt ekskavatörlere, kompakt paletli yükleyicilere veya 
mini yükleyicilere çevirdi. Ancak diğer birçok müşteri, kazıcı 
yükleyicinin şantiyeden şantiyeye kendi kendine taşınabilirliğini 
hala göz önünde bulunduruyor. Ek olarak, makine bir şantiyeye 
girdiğinde, başka hiçbir makineye benzemeyen çok yönlülük 
sağlıyor. Kanal açma ve geri doldurma, istifleme, yükleme ve 
çeşitli görevlerin üstesinden geliyor” dedi.

Yeni teknolojiler
JCB'den bir sözcü, kazıcı yükleyicilerin kullanımının pazardan 
pazara değiştiğini, ancak kazıcı yükleyicilerin çoğu zaman diğer 
makinelere göre daha fazla çalıştıklarını belirtiyor. JCB sözcüsü, 
"Kullanım düzeyi ve uygulamaların genişliği, gelişmekte olan ve 
gelişmiş pazarlar arasında önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. 
Performans, kalite ve yatırım getirisine özel olarak odaklanılarak 
müşterilerin talepleri sürekli artıyor. JCB kazıcı yükleyicileri 
bazı pazarlarda 3.000 saate kadar çalışabiliyor" dedi. Kazıcı 
yükleyicilerin dayanıklılığına ve fiyat faktörlerinin genellikle 
hakim olduğu gelişmekte olan pazarlarda şüphesiz popülerliğine 
rağmen, üreticiler bunlara yeni teknoloji ve özellikler ekliyor. 
Örneğin, Caterpillar’ın Kazıcı Yükleyici Ürün ve Uygulama 
Uzmanı Richard Maddocks, Caterpillar’ın kazıcı yükleyicilerindeki 
renkli LCD dokunmatik ekranı vurgulamak istiyor. Maddocks, 
“Caterpillar kısa süre önce dört yeni kazıcı yükleyici modeli olan 
Cat 428, 432, 434 ve 444 serisini duyurdu. Bu yeni modellerde 
isteğe bağlı dokunmatik ekranlı LCD ekran sunuldu. Bu ekran 
operatörün kalıp kontrolü ve hidrolik kontrol ayarları gibi temel 
çalıştırma işlevlerini hızlı bir şekilde değiştirmek için makine 
işlevleriyle etkileşime girmesine olanak tanıdı. Yeni isteğe 
bağlı renkli LCD dokunmatik ekran, sektörde bir ilk. Operatörün 
makine işlevleriyle etkileşime girmesine ve makine teşhisi, servis 
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hatırlatıcıları ve uyarıları görüntüleme gibi bilgilere erişmesine 
olanak tanıyor. Operatör, görüntüleme ekranından makineyi, 
kontrol hızının ve yanıtının yanı sıra yardımcı akış ayarları ve 
program yükleyici başlatma ve kazmaya geri dönme dahil olmak 
üzere tercihine göre özelleştirebiliyor" diye konuştu.

Geleceğe bakmak
Case Construction Equipment, bu yılki Conexpo fuarında 
elektrikli kazıcı yükleyicisini tanıttı. Proje Zeus olarak 
adlandırılan 580 EV (Elektrikli Araç) konseptinin, dizel motorlu 
Case kazıcı yükleyici ile aynı güç ve performansı sunduğu, ancak 
sıfır emisyon ve önemli ölçüde azaltılmış işletme maliyetleri 
ile sunulduğu söyleniyor. Kuzey Amerika pazarına özel olarak 
kalması planlanan konsept ile ABD merkezli kamu hizmeti 
şirketlerine şimdiden iki makine satıldı. Makinenin potansiyel 
faydalarından bahseden Case Construction Equipment Europe 
Ürün Yönetimi Direktörü Egidio Galano, “Sıfır emisyon ve 
azaltılmış ortam gürültüsünün yanı sıra, kentsel bir ortamda 
çalışırken paha biçilmez faydalar, her iki enerjide de bir gelişme 
görüyoruz. Bu, belirli uygulamalarda veya işlemlerde aşırı 
güçlenmenin meydana gelmemesini ve enerji israfına yol 
açmasını sağlamak için daha fazla kontrol ve yönetim araçlarını 
içeriyor. ETLB ayrıca anında hazır güce sahiptir. Düşük rölantide, 
dizel motor torku azaltmıştır ve motorun yük taleplerini 
karşılaması için hızlanması için zaman gerektirir; elektrik 
motorları ise her çalışma hızında anlık tork ve tepe torkuna 
sahip" dedi. Galano, şirketin modeli büyük miktarlarda üretmeyi 
planladığını söylüyor, ancak böyle bir noktaya varılmadan önce 
büyük miktarda test yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Uzun 
bir süre sonra elektrikli kazıcı yükleyiciyi seri olarak üretmeyi 
umuyoruz. Case’in hedefi, yenilik yapmaya devam etmek ve 
müşterilerimize uygulama ve performans ihtiyaçlarını karşılayan 
çözümler sunarken aynı zamanda çalışma sahası verimliliklerini 
ve güç kaynaklarının kullanılabilirliğini artırmaktır" ifadelerini 
kullandı.

Yeni ürünler, dijital lansman ile tanıtılıyor
Covid-19 salgınının getirdiği belirsizliklere rağmen, lansmanlar 
artık uzaktan yapılsa da, yeni ekipman lansmanları devam 
ediyor. Böyle bir dijital basın toplantısında Bobcat, yeni 
R-Serisi B730 kazıcı yükleyicisinin tanıtımıyla Orta Doğu, 
Afrika, Rusya ve BDT ülkelerinde kompakt ekipman tedarikçisi 
olarak konumunu güçlendirmek istediğini duyurdu. 
Bobcat’ın bu bölgedeki kazıcı yükleyici 

Düşük emisyonlu makineler
Hidromek, on yıldan fazla bir süredir Türkiye’de kazıcı yükleyici 
satışlarında pazar lideri ve dünya çapında önemli projelerde 
çalışan kazıcı yükleyicilere sahip. Şirket, Avustralya, Fransa, 
Arjantin ve Meksika gibi çeşitli ülkelerde pazar payında bir 
büyüme bildirdi. Kazıcı Yükleyici ve Lastik Tekerlekli Yükleyici 
Mühendislik Müdürü Ferhan Fıçıcı’ya göre emisyonlar ve yakıt 
tüketimi, müşteriler için önemli konuların başında geliyor. 
Fıçıcı, “Dünya nüfusu artarken kaynakların doğru kullanımı gün 
geçtikçe önem kazanıyor. Bu, hem ekonomik hem de çevresel 
olarak önemlidir. Gelecekte düşük emisyonlu ürünlere teşvik 
başlayacaktır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi korumak 
ve bırakmak öncelikli görevimizdir ve bu görev için çalışmaktan 
mutluluk duyarız. Bu nedenle düşük emisyonlu makineler 
tasarlamak bizim için son derece önemlidir. Hidromek kazıcı 
yükleyiciler, her Hidromek ürünü gibi US EPA Tier 4 Final ve EU 
Stage IV egzoz gazı emisyon düzenlemeleriyle uyumludur" dedi. 
Fıçıcı, tüm inşaat ürünlerinin her zamankinden daha verimli 
olmasının beklendiğini ve enerjinin işletme maliyetlerine büyük 
katkı sağladığını belirterek şunları aktarıyor: “Makinelerimizi 
elektrikli veya hibrit versiyonlarını tasarlamaya başladık. 
Sürdürülebilir bir gelecek için daha verimli, daha az enerji 
tüketen makineler tasarlamak için çalışıyoruz."

Yakıt tasarrufu
John Deere’den Hennings, kazıcı yükleyiciler bir şantiyede 
hangi görevi yerine getiriyor olursa olsun yakıt tüketiminin 
önemli bir konu olduğunu kabul ediyor ve şunları ekliyor: 
"Aylık yakıt maliyetleri, genellikle işçiliğin hemen arkasında, 
makinenin en yüksek girdi maliyetlerinden biri olarak sıralanır. 
Kazıcı yükleyiciler, şantiyedeki diğer büyük makineler kadar 
yakıt tüketmiyor. John Deere kazıcı yükleyicileri, müşterilerin 
makine boşta kalma süresiyle mücadele etmesine ve yakıttan 
tasarruf etmesine yardımcı olan özelliklerle donatılmıştır. 
Otomatik rölanti, kazıcı yükleyici pilot kontrolleri bırakıldığında 
motor devrini otomatik olarak yavaşlatır. Kollar yeniden 
etkinleştirildiğinde önceden ayarlanmış motor devri devam eder. 
Diğer bir özellik olan otomatik kapanma, operatör tarafından 
seçilen bir süre işlem yapılmadığında motoru kapatır." 
Kazıcı yükleyiciler, diğer bazı inşaat ekipmanı 
türleriyle tam olarak aynı hızda değişmiyor 
olabilir, ancak makineler daha üretken hale 
gelirken daha az yakıt tüketirken 
tartışılması zor 
bir kombinasyon 
haline geliyor.
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pazarında B700, B730 ve B750 modelleri yer alıyor. Bobcat, 
Orta Doğu ve Afrika'daki (MEA) nokta dönüşlü yükleyicilerde 
pazar liderlerinden biri ve kazıcı yükleyici pazarına yaklaşık 
dört yıl önce girdi. EMEA Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı 
Roy Haaker, Bobcat'e göre, kazıcı yükleyiciler BDT bölgesindeki 
kompakt ekipman pazarının en büyük bölümünü temsil 
ediyor. Bobcat MEA Bölge Müdürü Gaby Rhayem, “Yeni nesil 
R-Serisi B730 kazıcı yükleyicimiz… pazar payı kazanmamıza 
ve bölgedeki konumumuzu daha da iyileştirmemize olanak 
tanıyacak. Bobcat olarak, müşterilerimize ihtiyaç duydukları 
performansı ve yeniliği sağlamaya kararlıyız. Yeni nesil R Serisi 
B730 kazıcı yükleyicimiz tüm bu hedefleri karşılıyor ve pazar payı 
kazanmamızı ve bölgedeki konumumuzu daha da iyileştirmemizi 
sağlayacak” dedi. Yeni R Serisi B730, farklı uygulamalar için 
çeşitli konfigürasyonlarda mevcut. Motor kapağı, bakım 
erişimini kolaylaştırmak için tek bir ünite olarak tasarlandı. 
Bom yükseltilmeden zemin seviyesinde günlük kontroller 
yapılabiliyor. Model, operatörlere ISO, SAE veya Çapraz (X) kazıcı 
kontrolleri gibi bir kontrol konfigürasyonu seçeneği sunan yeni 
bir altı sütunlu kabin ile donatıldı. Müşteri, tercih ettiği kontrol 
modelini oluşturabilir veya seçilebilir bir kontrol modeli ile 

pilot kontrollere geçebiliyor, bu da operatörlerin bir makineden 
diğerine geçişini kolaylaştırıyor. Standart olarak sunulan çok 
işlevli yükleyici kolu, tek bir kumanda koluna entegre edilmiş 
6'sı 1 arada kova, diferansiyel kilit ve şanzıman ayırma işlevlerine 
sahip. Aynı kol, kazmaya geri dönme işlemine de yardımcı oluyor 
R-Serisi B730, kazıcı yükleyici zorlu uygulamalar için uygun 
hale getiren, maksimum 408 Nm torklu Perkins 1104C-44T 
100hp motorla güçlendirildi. Lansmanda, Covid-19 salgınının 
talep üzerindeki önemli etkisi kabul edildi, ancak konuşmacılar 
2020'nin üçüncü çeyreğinde çoğu piyasanın toparlanmaya 
başladığını ve gelecek için temkinli bir iyimser ton geldiğini 
ekledi.
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Türkiye’nin en aktif sektörleri arasında yer alan ve gelişimi 
ile dikkat çeken yol makineleri sektöründe birçok yerli 
ve yabancı firma faaliyet gösteriyor. Ürettiği yerli yol 

inşaat makineleri ile son yıllardaki popülaritesini arttıran 
Vimpo, Ankara Ostim OSB’de bulunan üretim tesisini Anadolu 
OSB’ye taşıdı. 5600 metrekare kapalı alan ile dikkat çeken 
tesiste 50’den fazla personel çalışıyor. Tesis; tank ve sabit 
sistemler, römork, yarı römork, treyler ve araç üstü makineler 
ile kendinden yürür ekipmanların üretim alanlarını kapsayan 
3 ana bölümden oluşuyor. Yeni tesis ile üretim kapasitelerini 
daha fazla arttıracaklarını belirten Vimpo Yol Makineleri İş 
Geliştirme Müdürü Doğukan Gezinir ile yeni üretim üssünü ve 
üretilen ürünlerin öne çıkan özelliklerini yerinde inceleme fırsatı 
yakaladık.
Tank ve sabit tesislerin üretimi
Gezintimize sabit tankların üretildiği holden başladık. Bu 
bölümde yatay ve dikey tank imalatlarının yapıldığını belirten 
Doğukan Gezinir, “Tanklarımız 50 m³’den başlayarak 100 m³’e 
kadar farklı boyutlarda, çaplarda ve elektronik altyapılarda 
üretiliyor” dedi. Üretilen emülsiyon bazlı malzemelerin 
stoklanması için tasarlanmış, 50-100 m³ kapasite aralığında 

Vimpo, yeni üretim üssü ile 
dikkat çekiyor
Türkiye’nin yerli yol makineleri üreticisi Vimpo, Anadolu OSB’deki yeni tesisine taşındı. 5600 metrekare 
kapalı alanda 50’den fazla çalışanı ile üretim gerçekleştiren firma, 25 ülkeye ihracat yapıyor. Makina 
Market olarak Vimpo’nun yeni tesisini ve üretilen makineleri firmanın İş Geliştirme Müdürü Doğukan Gezinir 
ile inceledik

Doğukan GEZİNİR
 Vimpo Yol Makineleri İş Geliştirme Müdürü

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz
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üretim imkanı olan Vimpo yatay ve dikey stok tankları bilgisayarlı 
kontrol sistemlerine entegre ediliyor. İstenilen duruma göre PMB 
malzemeye uygun tasarım da yapılabiliyor” dedi. Aynı bölümde 
sabit tesislerinde üretildiğini belirten Gezinir, “Bu bölümde 
polimer modifiye bitüm tesisinin üretimini gerçekleştiriyoruz. 
3 aşamalı Vimpo Koloid Değirmen ile donatılmış Vimpo sıralı 
tip polimer modifiye bitüm tesisi, konteyner tipine uygun 
tasarlanıyor. Ayrıca Otomasyon programı ile de tam otomatik 
üretim veya isteğe bağlı manuel üretim seçenekleri mevcut” 
şeklinde belirtti. Sabit tesisleri geçer geçmez karşımıza 
emülsiyon üretim tesisi alanı çıkıyor. Emülsiyon üretim tesislerini 
müşterilerinin isteklerine göre saatte 4, 10 ve 20 ton kapasiteli 
olarak üretebildiklerinin altını çizen Gezinir, “Her hat için 
kullanılan debimetreler sayesinde, istenilen reçeteye uygun 
kesin oranlarla bir karışım elde ediliyor. Bunkersiz tasarımı 
sayesinde de konteyner tipine uygun ve saha içinde kullanıma 
hazır şekilde nakliye edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Römork, treyler ve araç üstü ekipman üretimi
Tesisin ‘orta hol’ olarak adlandırılan 2. holü ile ilgili bilgi veren 
Gezinir, bu bölümde daha çok römork, yarı römork, treyler ve araç 

üzeri ekipman üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu bölümde 
halihazırda üretilen 4 adet çatlak dolgu makinesi hakkında 
bilgi veren Doğukan Gezinir, “Bu makine O2 belgeli bir römork 
üzerine yerleştiriliyor. Kendinden dizel motor tahrikli hidrostatik 
ekipmanlara sahip. Asfalt üzerinde belli bir zaman sonra oluşan 
kılcal çatlaklar veya yeni yapılan yollarda kaldırım kenarları ile 
yolun birleştiği aralarda oluşan boşluklarda yağmur-kar sularının 
yolun altına geçmesiyle soğuk havalarda donarak deformasyona 
sebep oluyor. Bu deformasyonu engellemek için yollarda oluşan 
çatlakların doldurulmasında çatlak dolgu makinesi kullanılıyor” 
dedi. 

Kendinden yürür ekipmanlar
Tesisin 3. ve son kısmı olan diğer holde ise kendinden yürür 
ekipmanların üretimi gerçekleştiriliyor. VCS 5400 kendi yürür 
mıcır sericinin şasesinden itibaren tüm üretim sürecinin 3. 
numaralı alanda yapıldığını kaydeden Gezinir, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Türkiye’de ilk olarak tarafımızdan projelendirilmiş 
ve tamamlanmış VCS 5400, Türkiye çalışma koşullarına uygun 
dizayn, ful otomatik ve özgün tasarımla kullanıcısına konfor 
ve güven veriyor. İşlevsel olması ile birlikte ekonomik kazanç 
sağlaması ve hızlı servis imkanı ile dikkat çeken VCS 5400, kolay 
yedek parça temini sunuyor. Yeni Vimpo VCS 5400 mıcır serici 
sathi kaplama işlemlerine çözüm olacak şekilde tasarlanıyor.” 
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“PLATFORMDER, 
sektör adına 
önemli işler 
yapıyor”
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Personel yükseltici platform kiralama sektörünün 
gelişimine büyük katkı sağlayan Acarlar Makine 
Genel Müdürü Serkan Acar, “Platform sektörü 
olarak yalnızca hizmet kalitesinde rekabet 
etmeliyiz, başka rekabet enstrümanları bize zarar 
verir” dedi. Platform sektörüyle ilgili kardeş 
dergimiz Platformdergi'nin sorularını yanıtlayan 
Serkan Acar, önemli açıklamalarda bulundu.

Serkan ACAR
 Acarlar Makine Genel Müdürü

Platform sektörü son yıllarda Türkiye’de gelişmeye 
başladı. Yaşanan bu gelişmenin sebebi sizce nedir?
05.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı İşlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile yüksekte çalışmaya yeni bir 
tanım getirildi. İlgili yönetmeliğin Ek-4’ünde, yüksekte çalışma; 
“Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin 
oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma 
olarak kabul edilir” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Bu yeni 
tanım sektörün gelişmesinde önemli oldu. Yapılan değişikliğin 
yapı işlerinde olması nedeni ile de platformların özellikle inşaat 
sektöründe kullanımı hızlı bir şekilde arttı.
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Yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye’deki platform 
kullanımı istenilen seviyeye ulaşabildi mi?
İşin açıkçası ülkemizdeki platform kullanım hala yeterli 
değil. Çünkü, bu ekipmanlar yüksekte güvenle çalışma için 
tasarlanmıştır. Yüksekte çalışma sadece inşaat sektöründe 
olmamaktadır. İşte burada yanlış bir algı var. Yüksekte çalışma, 
hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Personel 
yükseltici platformlar, erişimin sağlanamadığı tüm ortamlarda 
güvenli erişim sağlamaktadır. Bu erişim işin durumuna göre 
yukarı, aşağı ve yatay olarak gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; 
inşaat, havaalanı, tesis yönetimlerinde, dar mekanlarda 
yükselmek için, tüm imalat sanayinde, mekanik ve elektrik 
işlerinde, tüm açık ve kapalı alan reklam ve tabela işlerinde, dış 
cephe temizlik ve tadilat işlerinde, restorasyon işlerinde, nükleer 
enerjide, rüzgâr enerjisinde, güneş enerjisinde, köprü ve viyadük 
imalat ve bakımlarında, gıda ve perakendede, petrokimyada, 
medyada ve daha birçok alanda platformlar kullanılmaktadır. 
Ülkemizde platformlar daha çok inşaat sektöründe tercih edildiği 
için diğer alanlarda kullanımı yeterince bilinmemektedir. 
2019 yılı sonu itibariyle dünya genelinde, personel yükseltici 
platform kiralama parkındaki sayı 1,5 milyon adetlere ulaşmış 
bulunmaktadır. 2019 sonu itibariyle ülkemizde makine 
parkındaki platform sayısı 14.000 adetlere neredeyse ulaştı. 
Bu adetler hala yeterli değil. Ülkemizde her 100 bin kişiye 13 
platform düşerken, bu rakam nüfus olarak bize en yakın olan 
Almanya’da ise 65 adet platformdur. Dünya genelinde GSYH’da 

ilk sıralarda olan ülkelerde her 100 bin kişiye düşen platform 
sayısının fazla olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde, personel 
yükseltici platform kullanım alanlarının fazla olması ve yüksekte 
çalışma gerektiren tüm işlerde tercih edilmesidir. Çünkü bu 
ekipmanları kullanmak bir kültür haline gelmiştir. Buna ek 
olarak, personel yükseltici platformlar her türlü imalat sürecini 
kısaltmaları ile de tercih edilmektedir. Ancak bizde daha önce 
de bahsettiğim gibi, kullanım alanlarında yeterli bilgiye sahip 
değiliz.

Platform sektörü, PLATFORMDER önderliğinde tek çatı 
altında buluştu. Acarlar Makine ve Rent Rise’ın da 
üyesi olduğu PLATFORMDER’in faaliyetleri hakkında 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Bu soruya cevap vermeden önce neden sektör olarak bir sivil 
toplum kuruluşunun altında olmalıyız? Bu soruyu cevaplayalım. 
Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan 
bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki 
ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yapan 
kuruluşlardır. STK’ların yapıları her ne kadar birbirlerinden 
farklılık gösterse de aslında hepsinin temel dayanağı “Birlikten 
kuvvet doğar” felsefesidir. Bugün itibariyle, dünyanın pek 
çok gelişmiş ülkesinde STK’lar en temel ekonomik ve sosyal 
güçlerden birisi haline gelmiştir. Bundan dolayı, artık hem yerel 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ele alınan politikaların 
hepsinde STK’lar da göz önünde tutulmaktadır. Hatta, son 30–35 
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* Hidrolik & Pnömatik Sızdırmazlık ürünleri
* Yağ Keçeleri
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yıldır STK’lar “Piyasa” ve “Devlet” arasında orta bir yol olarak 
görülmeye başlanmış ve “Üçüncü sektör” olarak adlandırılmıştır. 
Bu çerçeveden PLATFORMDER’e baktığımızda, hiçbir ticari 
kaygısı olmayan bu entelektüel oluşum, üyelerinin sosyal ve 
mesleki gelişimleri için eğitici toplantılar, konferanslar, paneller 
düzenlemesinin yanında, sektörün gelişimine dair bültenler, 
dergiler ve raporlar yayımlıyor. Kuruluşunu üzerinden 4 yıl 
geçmiş olmasına rağmen, sektör adına yüzden fazla etkinlik 
yapmış olması ve bir o kadarını da önümüzdeki yıllar da yapmak 
için planlaması bize PLATFORMDER sektör adına önemli işler 
yapıyor dedirtiyor.

Bu etkinlikler içinde sizce en önemli çalışmalar nelerdir?
Yapılan etkinlikleri birbirinden ayırmak pek fazla uygun 
olmaz. Çünkü her biri birbirinden önemli faaliyetlerdir. Ama 
sektörde ses getiren en önemli faaliyetlerine baktığımızda 
Vinç, İstif Makineleri, Platform, Proje Taşımacılığı İhtisas (VIPP) 
Fuarı çok önemli bir başarı. Temsil ettiğimiz sektör ve tüm 
paydaşları için ihtiyaç olan bir fuarı çözüm ortakları ile hayata 
geçirdiler. Yurt dışında kısa sürede kendinden söz eder hale 
getirdi. Yüksekte Çalışmanın sadece yapı işlerinde olmadığını 
anlatmak için kamu ile yaptığı çalışmalar, eğitim ve seminerler 
önemli lobi faaliyetleridir diyebilirim. Sektöre yönelik çıkarılan 
PLATFORMDERGİ’de keza öyle. PT20 adıyla her yılın sonunda 
yapılan ve kiralama parkındaki makine adetlerini gösteren 
istatistik çalışması çok önemli. TOBB – Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Makine ve Teçhizatı İmalatı Meclisi altında Kiralama 
Komitesinin kurulması için yapmış olduğu yoğun çaba ve 
gayretler çok önemli. Bu sayede artık, kiralama sektörü kamuda 

temsil edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 
(İSGÜM) ile yapılan protokol ile Türkiye genelinde üniversitelerde 
yapılacak olan seminer programları da sektörün gelişmesi adına 
yapılan faydalı çalışmalardır.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Sektör adına sürdürülebilir katma değeri üretmek çok önemlidir. 
Bunun yolu da kurumsallaşmadan geçiyor. Yaptığımız iş 
riski yüksek olan işlerdendir ve hesap kitap gerektiriyor. Bu 
hesapların iyi yapılması lazım. Yoksa gün sonunda kazandığımızı 
zannederken bir de bakmışız ki kaybetmişiz. Personel yükseltici 
platform sektöründe faaliyet gösteren ve faaliyet gösterecek 
firmaların, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında 
verdikleri hizmetler için, işyeri açarken ve sonrasında verecekleri 
hizmetlerde uyması gereken usul ve esasları belirlemek 
gerekiyor. Bu sayede sektöre bir kurumsal yapı kazandırılabilir. 
Sektörün değer kazanması bizim elimizde. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde Covid-19 salgını sonrası ekonomik durgunluk 
yaşarken, platform sektöründe kiralamalar yine devam etti. 
Özellikle Kamu Projelerinde (Pandemi Hastaneleri, kamu binaları, 
vs.) işlerin güvenli bir şekilde kısa sürede bitmesi için önemli 
roller üstlendiler. Buradan yola çıkarak şunu demek istiyorum. Bir 
makinesi olan ile bin makinesi olan aynı profesyonellikte hizmet 
vermelidir. Bu hizmeti vermek için gerekli desteği almalıdır. 
Alamıyorsa yardım istemelidir. Bizim rekabetimiz verdiğimiz 
hizmetin kalitesinde olmalıdır. Başka rekabet enstrümanları, bize 
zarar verir. Dikkat etmemiz lazım.
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HABER

Komatsu, 2020’de hem satışta hem 
de hizmette çıtayı yükseltti
İş ve maden makineleri üretiminde dünyanın önemli markası Komatsu, 2020 yılının ilk 
dokuz ayında hizmet odaklı yaklaşımıyla müşterileri için çözümler sunmayı sürdürüyor. 
Dönemi, bütçe rakamları üzerinde bir performansla kapatan firma, Türkiye’de satışa sunduğu 
yeni ürün ve hizmet modelleriyle yılın son çeyreğine büyüme hedefiyle giriyor. 
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Müşterilerinin çözüm ortağı olma anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Temsa 
İş Makinaları, 1983 yılından beri distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu 
markasının 2020 yılı ilk 9 aylık performansını değerlendirdi. Temsa 

İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka konuyla ilgili şunları söyledi: “Temsa 
İş Makinaları olarak Komatsu ile Türkiye'nin kendi alanında en uzun soluklu 
distribütörlük iş birliğini yürütüyoruz. 37 başarılı seneyi geride bırakırken, içinde 
bulunduğumuz yılda bütçe rakamları üzerinde bir satış adediyle ilerliyoruz. 2020 
yılının ilk 9 ayını %11’lik pazar payı ile tamamladık.” 

Komatsu’nun zenginleşen ürün gamı
Komatsu, yılın ilk 9 ayında müşteri odaklı yaklaşımıyla çözümler sunmayı sürdürdü ve 
satış adetlerini yukarı yönde revize etti. Ürün yelpazesini de müşterilerinin beklenti ve 
ihtiyaçlarına göre geliştiren Komatsu, yüksek üretkenlik ve düşük yakıt tüketimiyle öne 
çıkan paletli ekskavatör modelleri PC300 ve ona göre daha ağır yükleri koparma ve 
taşıma kabiliyeti olan PC350’nin satışına yeniden başladı. 

Platinum Used sertifikasıyla yaratılan fark
Temsa İş Makinaları, hizmet odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak garantili 2. el 
hizmetinde Platinum Used markasını devreye aldı. Çalışmaya başladığı ilk günden 
itibaren tüm bakım, onarım ve kontrolleri Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri 
tarafından yapılmış Komatsu iş makineleri, uzman ekipler tarafından yapılan detaylı 
ekspertiz sonrasında, tüm kontrolleri başarı ile geçerse Platinum Used sertifikası 
almaya hak kazanıyor. Bu sertifikayı taşıyan araçlara, Temsa İş Makinaları uzatılmış 
garanti, satışta noter ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, ödeme için finansal çözüm 
gibi avantajlar sağlıyor. 

Her ihtiyaçta müşterilerinin yanında
Komatsu’nun 2020 yılında devreye aldığı en önemli yeniliklerden biri de olası arıza 
durumunda yerinde müdahale edebilecek mobil servis ekiplerinin kurulması oldu. 
Komatsu ayrıca 2020 yılında tüm satış sonrası talepleri tek bir noktadan ve planlı 
şekilde yönetebilmek için Temsa İş Makinaları genel merkezinde Müşteri Destek 
Merkezi yapılanmasını oluşturdu. 

“Satış değil hizmet şirketiyiz”
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Komatsu’nun zenginleşen ürün 
gamının yanı sıra hizmet odaklı yaklaşımları hakkında da bilgi verdi: “Temsa İş 
Makinaları olarak, kurulduğumuz günden beri, temsilcisi olduğumuz dünyanın 
önde gelen markalarıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını maksimum düzeyde 
karşılıyoruz. Onların ihtiyaçlarını anlıyor, işlerini destekliyoruz. Veriye dayalı 
analiz ile çözüm geliştirerek, ülkenin dört bir yanındaki müşterilerimize ve 
projelerine değer katıyoruz. Bu anlamda sadece bir satış firması değil, aynı 
zamanda bir hizmet firmasıyız. Müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağıyız. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, doğru çözümü bulmak için daima onların 
yanındayız” dedi. 

Eşref ZEKA
 Temsa İş Makinaları Genel Müdürü
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PERI’nin yeni 
ürünü ALPHAKIT, 
Çanakkale Köprüsü 
ve Otoyol Viyadükleri 
Projesi’nde kullanıldı
PERI, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Viyadükleri 
Projesi’nde kullanılan yeni mühendislik ürünü 
ALPHAKIT ile projeye maksimum güvenlik ve ekonomik 
çözümler sağladı. Projedeki ağır yükleri güvenli 
bir şekilde taşıyan ALPHAKIT Ağır Yük İskelesi 
kolay uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor

Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alan ve Çanakkale’nin 
Gelibolu ve Lapseki İlçelerinde inşaatı devam eden 1915 
Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Viyadükleri Projesi’nde PERI 

kalıp ve iskele sistemleri tercih edildi. Sunduğu çözüm ve 
ürünlerle projedeki otoyol viyadük ayaklarının inşaat sürecini 
kolaylaştıran PERI sistemleri, şantiyede güvenlik ve maliyet 
açısından büyük avantajlar sağladı.

Dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsü
Proje kapsamında; 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra, 2 adet 
yaklaşım viyadüğü, 4 adet betonarme viyadük, 57 adet köprü 

Proje: 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol 
Viyadükleri Projesi
Yer: Lapseki & Gelibolu / Çanakkale
Ana Yüklenici: D.L.S.Y (Daelim, Limak, SK E&C, 
Yapı Merkezi). Adi Ortaklığı 
Otoyol Kısım 1 Sanat Yapıları Müdürü: Levent 
Karaçelik  
İnşaat Süresi: 30 Ay 
Servis: PERI Bursa Bölge Müdürlüğü 
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Levent KARAÇELİK 
 DLSY Adi Ortaklığı Otoyol Kısım 1 Sanat Yapıları Müdürü

(1 adedi ekolojik üst geçit), 31 adet alt geçit, 217 adet çeşitli 
ebatlarda hidrolik ve hizmet amaçlı menfez, 12 adet kavşak 
(devlet yolu üzerindekilerle birlikte), 4 adet otoyol hizmet tesisi, 
2 adet bakım işletme merkezi, 7 adet ücret toplama istasyonu 
inşa ediliyor. Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı 
köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün orta açıklığı 2023 
metre olarak belirlendi. 2 x 3 şeritli olacak köprüde, yükseklikleri 
318 metreye ulaşan çelik ayaklar ve toplam 4608 m uzunlukta 
asma tabliye ve viyadükler inşa ediliyor. 

ALPHAKIT ile kolay yükler güvenle taşındı
Ana yükleniciliği D.L.S.Y (Daelim, Limak, SK E&C, Yapı Merkezi) 
Adi Ortaklığı tarafından üstlenilen projenin otoyol kısmında 
PERI’nin yeni mühendislik ürünü ALPHAKIT Ağır Yük İskelesi 
kullanıldı ve projedeki ağır yüklerin taşınması en güvenli 
şekilde gerçekleştirildi. Projede toplam 88 km uzunluğundaki 
otoyol kısmında PERI kalıp ve iskele sistemleri kullanıldı. 
Proje kapsamında yapılan 3 adet otoyol viyadüğü içinde ana 
yüklenici D.L.S.Y. Adi Ortaklığı ile kalıp iskele tedarikçi işbirliği 
kuruldu. Bu kapsamda yapılacak olan elevasyon ayaklar için 
kalıp, tırmanır sistemler, erişim merdivenleri, demirci iskeleleri 
ve başlık altı ağır yük kuleleri tedariği sağlandı. Viyadüklerin 
elevasyon ayak kolon kalıpları için 16 takım H: 4,75 m VARIO 
VT20K Kolon Kalıbı ve 2 takım H = 8,00 m VARIO VT20K Kolon 
Kalıbı ve X şeklindeki elevasyon ayak perde kalıbı için 1 takım 
H:7,20 m VARIO VT20K Perde Kalıbı tercih edildi. Elevasyon ayak 
kalıplarının istenilen yükseklikte güvenle imal edilebilmesi 
için 32 takım VARIOKIT Tırmanır Platform, 12 takım H: 30 m 
PERI UP Flex Erişim Merdiveni ve 8 takım PERI UP Flex Demirci 
İskelesi kullanıldı. 5 takım H: 35 m ALPHAKIT ağır yük iskelesi, 
elevasyon ayaklar üzerinde konumlanan başlık kirişi için tercih 

DLSY Adi Ortaklığı - Otoyol Kısım  
1 Sanat Yapıları Müdürü - Levent Karaçelik
“Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu 
Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale 
(1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Otoyolu Kesiminde, 
Kocadere (V06) ve Suluca (V01) viyadüklerimizde 
PERI kalıp ve iskele sistemlerini kullandık. Türkiye 
ve dünyanın en önemli projelerinden biri olan 1915 
Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde 46 metre 
yüksekte çalışmanın oluşturmuş olduğu riskleri PERI 
firmasındaki yetkililer ile sürekli yapmış olduğumuz 
toplantılar ve sahada yapmış olduğumuz pratik 
çözümler neticesinde minimum seviye indirerek 
imalatlarımızın hızlarını arttırdık. PERI Kalıp ve 
İskeleleri yetkililerinin çözümsel yaklaşımlarından 
ve gerekli olan malzemeleri zamanında ve eksiksiz 
olarak sahaya ulaştırmalarından dolayı kendilerine 
teşekkür ederim.”

edildi. PERI’nin yeni mühendislik ürünü olan ALPHAKIT Ağır Yük 
İskelesi elle kurulabilen hafif profillere rağmen 30 tona kadar 
ayak taşıma kapasitesine sahip. Tek sistemle hem ağır yük kulesi 
ve hem de geniş açıklık geçilebilen makas kiriş imalatı yapmak 
mümkün. Viyadük tabliye altı sanat yapısı özellikle mimari açıdan 
Çanakkale Şehitler Abidesi’ne atıfta bulanacak şekilde tasarlandı.

PERI ve D.L.S.Y. Adi Ortaklığı iş birliği başarı getirdi
PERI mühendisleri ve ana yüklenici D.L.S.Y. Adi Ortaklığı 
arasındaki yakın işbirliği, proje başarısının sağlanması için ilk 
adım oldu. Yapılan çözümler proje gereksinimlerine uygun olarak 
ayrıntılı bir şekilde tanımlandı. Uygulama boyunca viyadük 
projesinin en önemli kısmı; başlık kirişi için seçilen ALPHAKIT 
Ağır Yük İskelesinin kolay uygulanabilir olması ve belirtilen proje 
yüklerini güvenli bir şekilde taşınmasını sağladı. PERI, lojistik 
operasyonlarını desteklemiş ve gerekli kalıp-iskele malzemelerini 
tam zamanında şantiyeye teslim etti. D.L.S.Y. uzman ekibi ile 
PERI mühendislerinin ortaklaşa çalışması, gerekli programların 
kullanımı ile problemler çözümlendi. Proje kapsamında 
süpervizör desteği, teknik uygulama proje çalışması desteği de 
verildi. Bu proje kapsamında PERI’nin VARIOKIT Platformu ve 
ALPHAKIT ürünleri ilk defa kullanıldı.
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Türkiye’nin 
en yüksek 
viyadüğünde  
Doka imzası
Doka Kalıp İskele, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini 
birbirine bağlayacak, 165 metre ayak yükseliği 
ile tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek 
viyadüğü olacak “Eyiste Viyadüğü Projesi”nin 
çözüm ortağı oldu. Projede Doka CFT eco dengeli 
konsol arabası sistemi, Top 50 geniş yüzeyli kalıp 
sistemi çözümü, Xclimb 60 hidrolik tırmanır kalıp 
sistemi, DokaScaff uni iskelesi çalışma platformları 
ve  ağır yük taşıma iskelesi D2 kullanılıyor

Konya’nın Hadim ilçesi Toros Dağları üzerinde inşa edilen Eyiste 
Viyadüğü, 165 metre ayak yükseliği ile tamamlandığında 
dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en yüksek viyadüğü olacak. 

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesini birbirine bağlayarak 
Alanya-Konya arası ulaşım süresini 2 saate indirecek olan Eyiste 
Viyadüğü Projesi’nin kalıp iskele işleri, Doka Kalıp sorumluluğunda 
tamamlanıyor. Projenin maksimum verim ve güvenlikle ilerleyebilmesi 
için çalışan Doka, kalıp-iskele çözümlerinin yanı sıra, bu aşamaya 
kadar hızlı kurulum, kolay kullanım, yüksek iş güvenliği standartları ve 
mühendislik hizmetleriyle de projeye teknik destek sağladı.
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Ender ÖZATAY 
 Doka Kalıp İskele Genel Müdürü

Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinde Doka imzası
Doka Kalıp ve İskele özellikle Türkiye’nin en önemli ulaşım 
ve köprü projelerinde çözüm ortağı olmasıyla dikkat çekiyor. 
1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, 
Kömürhan Köprüsü gibi Türkiye’de ve dünyada çok sayıda 
büyük projede görev üstlendiklerini belirten Doka Kalıp İskele 
Genel Müdürü Ender Özatay, son olarak “Eyiste Viyadüğü” gibi 
Türkiye’nin imza projelerinden birinde daha kalıp çözüm ortağı 
olarak sorumluluk aldıklarını kaydetti.  Ender Özatay, “Eyiste 
Viyadüğü Projesi, yapımı tamamlandığında dengeli konsol 

Proje adı: Eyiste Viyadüğü Projesi
Bulunduğu yer: Hadim / Konya
İşin Tipi: Dengeli Konsol Viyadük
Viyadük uzunluğu: 1372 metre
Viyadük genişliği: 25 metre
En yüksek ayak yüksekliği: 165 metre
Yüklenici: Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
İnşaat başlangıcı: 29 Aralık 2016 
Planlanan tamamlanma tarihi: 2022 yılı ortası 
Kullanılan Doka sistemleri: Doka CFT Eco Dengeli 
Konsol Arabası Sistemi, Top 50 Geniş Yüzeyli Kalıp 
Sistemi Çözümü, Xclimb 60 Hidrolik Tırmanır Kalıp 
Sistemi, DokaScaff Uni İskelesi Çalışma Platformları ve 
Ağır yük Taşıma İskelesi D2
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metodu ile yapılan Türkiye’nin en yüksek ve en uzun viyadüğü 
olacak. Projenin, temel, elevasyon, başlık kirişi ve viyadüğün 
üst yapı kalıp tasarımı ve tedariğini biz sağlıyoruz. Yer aldığımız 
projelerin ilk planlama aşamasından sona ermesine kadar tüm 
süreçlerinde çözüm ortağı oluyoruz. Çalıştığımız projelerde 
ihtiyaçları doğru çözümleyip, zaman ve maliyet kapsamında 
en optimum çözümü sunarak, üretim, planlama ve uygulama 
aşamalarının tümünde güvenliği ilk sırada tutuyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye’nin ilk yüksek ayaklı viyadüğü…
Toplam uzunluğu 1.372 metre olacak Eyiste Viyadüğü, 
tamamlandığında dünyanın en büyük viyadükleri arasında 
ikinci, Türkiye'nin de ilk yüksek ayaklı viyadüğü olacak.  Dengeli 
konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42 metre ve 165 
metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar 
ayak üzerinde projelendirilen Eyiste Viyadüğü, bu özelliği ile 
Türkiye'nin en yüksek ayak yüksekliğine sahip karayolu köprüsü 
konumuna gelecek. Eyiste Viyadüğü 12,50 metre gabarili çift yol 
platformuna göre aynı temele oturan iki farklı viyadük şeklinde 
projelendirildi. Viyadük, gidiş-geliş güzergahında ikişer şeritten 
toplam 4 şerit olarak hizmet verecek.

Projede Doka’nın sorumluluk aldığı kısımlar ve yapılan işler:
Projede, Doka sistemlerinden Doka CFT Eco Dengeli Konsol arabası 
sistemi, Top 50 geniş yüzeyli kalıp sistemi çözümü, Xclimb 60 
hidrolik tırmanır kalıp sistemi, DokaScaff Uni iskelesi çalışma 
platformları ve ağır yük taşıma iskelesi D2 kullanıldı. Temel 
kalıplarında; Top 50 geniş yüzeyli kalıp sistemi kullanılarak en 
büyük 28 metre x 40 metre ebatlarında ve 6 metre yükseklikteki 
temel betonu uygulaması güvenli bir şekilde uygulandı. Elevasyon 
Kalıplarında; 8 metre x 8 metre 16 adet yükseklikleri 42 metre ila 
165 metre arasında değişen elevasyonlarda Xclimb 60 hidrolik 
tırmanır kalıp sistemi kullanıldı. Bu sistem sayesinde yüksek 
iş güvenliği standartlarında en yüksek hızda imalat yapılması 
sağlandı. Minimum sayıda çalışan ve süreyle işin tamamlanması ve 
kolaylığı, Xclimb 60 Hidrolik tırmanır kalıp sisteminin getirdiği en 
büyük avantajlar arasında yer alıyor.  Başlık kirişi (Hammerhead); 
Zorlu geometrik yapısı ve yüksekte çalışma riskleri birleştiğinde 
viyadüğün en önemli bölümü haline gelen yapı, Doka’nın tasarımı 
ile zamanında ve güvenlikli şekilde imal edildi. Dengeli konsol 
arabası ve kalıbı; Doka CFT Eco dengeli konsol sistemi, viyadüğün 
üst yapısında kullanıldı. Modüler bileşenler sayesinde hızlı 
montaj, yüksek kapasiteli hidrolik ekipmanlar ve otomatik emniyet 
tedbirleri sayesinde güvenli çalışma, tasarımı sayesinde maksimum 
çalışma alanı imkanı sağlaması bu sistemin en büyük avantajlarını 
oluşturuyor. Tek kontrol paneli ile tüm hidrolik pistonlara kolay 
erişimi sağlayarak kalıp arabasının yürütme operasyonu kolay ve 
güvenli hale geliyor. Kaliteli malzeme ve ekipman, tasarım ve saha 
destek hizmetleri ile Doka, müşteri memnuniyetini sağlıyor. Doka, 
tecrübeli kalıp eğitmenleri sayesinde sahanın ihtiyaç duyduğu her 
an hizmet sunmaya devam ediyor.
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TMS Grup yeni ve prestijli projelerle 
Katar'da güçlenmeye devam ediyor
Yurtdışındaki faaliyetlerine uzun yıllardır devam eden TMS Grup, mühendislik çözümlerini ve ürünlerini 
Katar’da sergilemeye devam ediyor. Geçmişten günümüze Ortadoğu’da birçok referans projede yer alan 
firma, kurduğu TMS Katar firması ile de 5 yılı aşkın süredir bölgede aktif olarak faaliyet gösteriyor

Yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projede görev alan TMS Grup, özellikle 
inşaat yatırımları ile dikkat çeken Katar’daki projelerde çözüm ortağı olarak 
görev almayı sürdürüyor. Ortadoğu’daki çalışmalarına oldukça önem 

veren TMS Grup, bölgede kurduğu TMS Katar firmasıyla körfez ülkelerinde 
lokal firmalar ile ortaklık kurmuş olup 5 yılı aşkın süredir bölgede adından söz 
ettirmeye devam ederek birçok zorlu projenin üstesinden gelmeyi başardı. İşte 
TMS Grup’un Katar’da çözüm ortağı olarak yer aldığı bazı projeler:

YAPIMINA YENİ BAŞLANAN PROJELER 

Al Darwish & Embassy by  Hilton Hilton Otel Projesi 
20 Katlı Hilton Otel Projesi Simpex kolon perde kalıp sistemi ve 
RAM tek yüzlü destek sistemleri kullanılıp teknik ve saha ekibiyle 
koordineli olarak belirlenen miktarlarla çalışmalar başlanmış 
olup tüm hızıyla devam ediyor.

NICC & Um Alsanim Camii Projesi
Yaklaşık 25 bin m³ MK-H 150 döşeme iskelesi kullanılarak, 
talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilip, hızlı bir 
şekilde çalışmalara başlanmış.

Endeavour Trading & Pearl-Floresta Gardens- FG 109 Konut Projesi
Doha’nın gözdesi Pearls’de yer alan Floresta Gardens 109 
kulesi, Pearl bölgesinin ortasında yapılacak diğer 10 kuleden 
biri. Toplam 29 kattan oluşan projede TMS'nin VINC’I 80 kolon 
ve Simpex çekirdek perde kalıpları kullanılmasının yanı sıra 
döşeme için de MK-H 150 masa kalıpları ile destek veriliyor. 
Müşterinin, hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak hızlı ve 
pratik çözümleri için TMS'yi tercih etti. Satış, teknik ve operasyon 
ekipleri TMS yeni müşterilerle olan ilişkilerini güçlendirmeye 
devam ediyor.
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YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER 

Al Darwish & L4 Kulesi
Katar’da Al Darwish Engineering tarafından yapımı devam eden Shield 
Project Towers, TMS ürünleri olan Simpex perde kalıp sistemleri ve tırmanma 
grubu ile yükselmeye devam ediyor.

NICC & Katar Ticari Kompleks SQ1 ve SQ2 Projesi
Mercedes’in Katar Ticari Kompleks SQ1 ve SQ2 Projesi, TMS Kalıp 
sistemleri ve TMS ekibinin desteği ile yükseliyor.  Proje Doha'daki 
en önemli metro istasyonu olan Musherieb’in önünde duran, 
prestijli bir yapı olarak TMS’nin en önemli başarılarından biri. 8 
bin m² alan üzerine inşa edilmiş 3 bodrum katlı ve zemin kattan 
32 m yükseklikte asma katla birbirine bağlanacakları, altıncı kata 

Endeavour Trading & Pearl-Floresta Gardens- FG 109 Konut ProjesiAl Darwish - Embassy by  Hilton Otel Projesi

NICC & Um Alsanim Camii Projesi

kadar ayrı ayrı yükselen 2 binadan oluşuyor. SQ1 ile başlanan 
proje SQ2 ile devam ediyor. VINC’I ®80  & 70  kolon, perde kalıbı 
sistemleri, Simpex perde kalıpları, RA-M tek yüzlü perde destek 
sistemleri, MK-H 150 döşeme kalıbı sistemleri ve Kam’a Çalışma 
iskeleleri saha ekibi ve süpervizör ekibimiz ile koordineli olarak 
projeye hizmet ediyor. 

Neden TMS ?
Müşteri odaklı bir şirket olarak müşterileri daima işinin 
merkezinde tutan TMS, İhale aşamasından projenin sonuna 
kadar müşterileri ile iş birliği içinde çalışıyor. Tasarımda iyi 
dengelenmiş kaliteye sahip yenilikçi TMS ürünleri, modern bir 
üretimle birlikte müşterilerine ilk yatırımda ve daha sonraki 
uygulamalarında da tasarruf sağlıyor.  TMS sistemleri, işçilik 
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maliyetlerinden tasarruf etmek, yanlış kullanımı minimize 
edecek şekilde tasarlanıyor. Şantiyedeki iş programını kısaltarak 
her koşulda güvenli kullanım sağlıyor. TMS, sadece yenilikçi 
ürünlerle değil, mühendislik alanındaki uzmanlığıyla da fark 
yaratıyor. Tüm müşterilerini, nitelikli mühendislik desteği ve 
tasarım kapasitesi ile rekabet güçlerini artıracak avantajları 
hissediyor. Müşterileri ile devamlılık esaslı bir ilişki kurmaya 
dikkat eden TMS, bu özelliklerinin uzun vadeli başarının anahtarı 
olduğunu belirtiyor. Müşterileri aynı yerde olmaya gayret 
ettiklerini ifade eden TMS yetkilileri, "Onların motivasyonlarını 
anlamak ve devamlı müşterilere sahip olmak için, ürün ve 
hizmetlerimizin algılanan değerini yüksek tutuyoruz" dedi.  TMS 
Grup'un önümüzdeki dönem hedefleri hakkında bilgi veren 
yetkililer, "Ortadoğu coğrafyasında pazar payımızı daha yüksek 
seviyelere çıkarmak istiyoruz. Global ölçekli sayılı rakiplerimiz ile 
ciddi bir rekabetin olduğu bu bölgede; alt yapı, köprü, metro ve 
yüksek katlı yapılar gibi birçok yeni referans projede, yüklenici 
firmaların çözüm ortağı olmaktan ve ülkemizi başarılı ile temsil 
dolayı gurur duyuyoruz" şeklinde ifade etti.

Al Darwish & L4 Kulesi

NICC & Katar Ticari Kompleks SQ1 ve SQ2 Projesi

NICC & Katar Ticari Kompleks SQ1 ve SQ2 Projesi
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İnşaat 4. Çeyreğe 
İyi Başladı
Hazır Beton Endeksi 2020 Ekim Ayı Raporu 
açıklandı. Ekim ayı ile birlikte 5 aydır inşaat 
sektörünün yükseliş trendini devam ettirdiğini 
ortaya koyan rapor, inşaat sektörünün yılı, 
tüm ekonomik zorluklara rağmen pozitif 
tarafta kapatacağına işaret etti
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile 
Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat 

sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden 
sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla 
ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli 
göstergelerden biridir.

İnşaat sektörü 5 aydır yükseliş trendini devam ettiriyor
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Ekim Ayı 
Raporu’nu açıkladı. Ekim ayındaki hareketlilik ile birlikte 5 aydır inşaat sektörü 
yükseliş trendini devam ettirmektedir. Konut satışlarındaki yavaşlamaya 
rağmen devam eden projeler hızlanmıştır. Temmuz ayından bu yana yükseliş 
gösteren beklenti ise düşme eğilimindedir. Özellikle faizlerdeki tırmanmaya 
rağmen devam eden kur artışı beklentinin gerilemesindeki temel sebep olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Güven Endeksi negatif tarafta kalmıştır. Beklenti ve 
güvenin ekim ayı için aşağı yönlü bir hareketi söz konusudur. 

İnşaat sektöründeki tablo geçen yıla göre olumlu
Hazır Beton Endeksi Ekim Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde ve dolayısıyla 
inşaat sektöründe 2019 yılına kıyasla olumlu bir tablo söz konusudur. Ay 
bazında beklenti ve güven negatif tarafta kalsa da önceki yıla göre yükselmiştir.
İnşaat sektörü 2020 yılını tüm ekonomik zorluklara rağmen pozitif tarafta 
kapatacak Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Işık, “Yükselen faiz, kredi yavaşlaması, talepteki durağanlık, ABD seçimleri 
sonrasında Türkiye-ABD ilişkilerindeki yeni gelişmeler, pandemiye yönelik 
alınacak tedbirler ile birlikte yılın son 2 ayında ekonomik faaliyette yavaşlama 
beklenmektedir. PMI yani Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve kapasite kullanım 
oranlarındaki son rakamlar bu yavaşlamanın başladığını ortaya koymaktadır. 

İnşaat sektörünün de bu gelişmelerden bağımsız bir hareket sergilemesi 
beklenemez. Ancak ekim ayı THBB Hazır Beton Endeksi rakamları inşaat 
sektörünün yılı, tüm ekonomik zorluklara rağmen pozitif tarafta kapatacağına 
işaret etmektedir.” dedi. Yılın 3. çeyreğinde yani Temmuz-Ağustos-Eylül 
aylarında Türkiye ekonomisinin büyümeye uygun makro konjonktürü 
içerisinde inşaat sektörünün de ciddi bir atılım gösterdiğini vurgulayan Yavuz 
Işık, “Ekim ayı sonuçları inşaatın son çeyrekte de potansiyelini ortaya koyacağını 
ve ekonominin büyümesinde kendinden beklenenin üstüne çıkacağını bize 
söylemektedir.” dedi.
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