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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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Covid-19'un etkisi ile, çoğu ekipman pazarının % 15-35 oranında düşmesi 
bekleniyor. Hatta Çin olmasaydı küresel tablonun daha kötü olması 
bekleniyordu.

KHL'nin kuruluşlarından Off-Highway Research, Covid-19 salgını nedeniyle 
bu yıl dünyanın hemen hemen her ülkesinde inşaat ekipmanı satışlarının 
düştüğünü, küresel satışların % 16 seviyelerinde düşmesinin beklendiğini 
belirtti ve Çin olmasaydı tablonun çok daha kötü olacağını ekledi. Çin'deki 
teşvik harcamaları, 2010-2011'deki bir önceki canlandırma patlamasından 
bu yana ülkedeki satışları en yüksek seviyeye çıkarmak için beklenen % 14 ile 
piyasayı yükseltecek. Covid-19 salgını öncesinde, pazarın döngüsel zirvesini 
geçmesiyle birlikte Çin'deki satışların 2020'de düşmesi bekleniyordu. 
Off-Highway'in önceden tahmin edilen satışların mevcut % 16 yerine % 22 
düşeceğini belirtmekte fayda var, bu da koşulların yavaş da olsa iyileştiğinin 
bir göstergesi.

Off-Highway Research Genel Müdürü Chris Sleight, “Çin pazarı Nisan 
ayından bu yana kayda değer bir büyüme kaydetti ve bu, küresel endüstri söz 
konusu olduğunda darbeyi kesinlikle hafifletecektir. 2021'de yumuşak bir 
iniş öngörüyoruz, ancak aynı zamanda 2010-11'deki canlanma patlamasını 
izleyen uzun ve sancılı durgunluğun da farkındayız.  Çin küresel rakamlardan 
çıkarılırsa, Covid-19'un etkisi çok daha sert. Dünyanın geri kalanında bu yıl 
satış hacmi % 27 azalacak” diyor.

Yukarıda okuduğunuz, International Construction Türkiye dergimizin 
son sayısından bir alıntı haber. Araştırmalarıyla ve doğru saptamalarıyla 
tanıdığımız Off-Highway Research kuruluşunun yaptığı bir araştırma. 
Anlayacağınız dünya pazarları açısından pek olumlu bir araştırma değil. Peki, 
bu araştırmanın Türkiye kısmında etkisi ne olur? Bence, son iki yıldır zaten 
çok ciddi bir düşüş yaşamış olan Türkiye pazarı zaten daha fazla bir düşüş 
yaşamaz ki bunu zaten bu seneki satış adetlerinde de görüyoruz. 2019 
adetlerine göre Türkiye'de 2020 adetleri ciddi bir yükseliş yaşıyor. Bu yükseliş 
2021'de de devam edecek gibi görünüyor. Oldu da 2021'de yükseliş dursa 
bile ben yine de araştırmada belirtildiği gibi % 16'lık bir düşüşün Türkiye'de 
yaşanmayacağını düşünüyorum.

Beklentilerimin doğru çıkması umuduyla...

KÜRESEL İNŞAAT EKİPMANI  
SATIŞLARI % 16 DÜŞECEK

Bence, son iki yıldır zaten  
çok ciddi bir düşüş yaşamış  
olan Türkiye pazarı zaten daha 
fazla bir düşüş yaşamaz ki  
bunu zaten bu seneki satış 
adetlerinde de görüyoruz
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Alternatif Lease’den 
Yerli Makine 
Finansmanında 
Bir İlk
Alternatif Lease olarak Yerli Makine Finansmanı ile 
hem yerli makine tedarik etmek isteyen firmalara uygun 
koşullarda finansman sağlıyor hem de avans ödemesi gibi 
imkânlarla yerli makine üreticilerimize destek oluyoruz.
 
Siz de Alternatif Lease’e gelin, yerli makine satın alacak 
firmalara sunduğumuz seçili makine ve ekipmanlarda 
%100’e varan finansman, avantajlı faiz oranları ve 
60 aya varan vadelerden faydalanın. Finansmandan 
hemen yararlanın, ödemeye 2021’de başlayın.*

www.alternatiflease.com.tr  0212 315 72 00 Alternatif Lease, bir Alternatif Bank iştirakidir.

*Alternatif Lease, işbu kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
tarafından her 
yıl yapılan ve 
firmaların ihracat 
performanslarına göre 
sıralandığı “Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçısı” 
araştırmasının 2019 
yılı sonuçları açıklandı. 
İhracatını yüzde 18 
artıran Hidromek, 
ihracat şampiyonları 
listesinde geçen yıla 
göre 42 basamak yükselerek 196’ncı sırada yer aldı. Dünyanın tanınmış 
iş makinesi üreticisi Hidromek’in bugün 6 kıtada 100’den fazla ülkede 
makineleri çalışıyor. Sektörde 42 yıllık üretim tecrübesini mühendislik, 
tasarım ve AR-GE gücü ile birleştiren HİDROMEK, bir yandan bayi ağını, 
bir yandan da ürün gamını genişleterek ve üretimini artırarak talepleri tek 
çatı altında karşılamayı ve küresel endüstrideki yerini sağlamlaştırmayı 
hedefliyor. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan HİDROMEK, dördü 
Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da bulunan toplam 6 üretim tesisinde 
kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak 
silindiri üretiyor. Hidromek, Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi 
Bölgesinde 1.400 dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde inşaatı devam 
eden HİDROMEK Üretim Üssü’nde, ilk olarak faaliyete geçen komponent 
fabrikasında daha önce ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve hidrolik 
silindir gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde 
yapıyor.

Volvo Trucks, birçok avantaj sunduğu Mavi Kontrat servis 
sözleşmesiyle, müşterilerinin maliyetlerini doğru yönetmelerine 
olanak sağlayarak işlerine değer katmaya devam ediyor. Volvo Trucks, 
müşterilerine sunduğu avantajlı Mavi Kontrat servis sözleşmesi 
ile kamyonların kullanım ömrünü uzatıyor. Mavi Kontrat’a geçen 
müşteriler, operasyonlarını daha avantajlı yöneterek kazançlarını 
artırıyorlar. Mavi Kontrat kapsamında; kamyon bakımları, sadece 
orijinal Volvo yedek parçaları kullanılarak uzman teknisyen 

kadrosu tarafından yapılıyor. Müşterilerinin iş 
kesintisini en aza indirmek için 

tüm işlemler araçlarına uygun 
koruyucu bakım-onarım 
ve servis planı dahilinde 
yapılıyor. Düzenli servis 
bakımı yapılan kamyonlar 
daha uzun süre yola 
devam ederek, maksimum 
verimlilikle çalıştığı için, 
yüksek işletim süresi elde 
ediliyor ve toplam sahip 
olma maliyeti de bu oranda 
düşüyor. Ayrıca düzenli 
yapılan bu bakımlar 

sayesinde Mavi 
Kontrat’lı 
kamyonların 
ikinci el 

değeri de 
artırıyor.

Hidromek ihracat şampiyonları 
listesinde yükselmeye devam ediyor 

Volvo Trucks Mavi Kontrat ile  
maliyetleriniz kontrol altında
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü ve 
geniş ürün yelpazesiyle etkin depo çözümleri sunan Crown’un 
31 Ekim 2020 tarihine kadar geçerli kampanyasında, tripleks 
asansörlü Crown FC5225 serisi forkliftler 18 ay vade ve sıfır 
faiz fırsatıyla sunuluyor. Dar koridorlarda kolayca manevra 
yapabilen, dayanıklı, fonksiyonel ve yüksek performanslı forklift 
arayan müşterilerine yönelik 3 ton, 4570 mm, tripleks asansörlü 
Crown FC5225 serisi forkliftlerde bir kampanya başlattı. Crown, 
kampanyası ile lojistik ve depolama konusunda fonksiyonel 
çözümlere ihtiyaç duyan müşterilerinin ekonomik olarak 
zorlanmadan işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanya fiyatı 
32.500 € olan FC5225 serisi forkliftler, 18 ay vadeye sıfır faiz 
fırsatı ile sunuluyor. Ayrıca kampanyaya özel, KDV oranı sadece 
%1 olarak uygulanıyor.

Dünyanın ilk 10 korna 
üreticisinden biri olan ve yıllık 
11 milyon korna üretim hacmi 
ile Türkiye’de ilk sırada yer alan 
Seger, yeni nesil ağır vasıtalar 
için ‘Tek Boynuz – Unichorn’ 
isimli kornayı üretiyor. Özel 
tasarımı ile daha az yer 
kaplayan 80JH kodlu havalı 
korna, çalındığında ulaştığı 
125 desibel ses seviyesi 
ile ağır vasıtaların yollarda 
güvenle ilerlemesine katkı 

sağlıyor. Bursa’da ürettiği kornaları 70’ten fazla ülkeye ihraç eden 
Seger, ağır vasıta araçlar için ürettiği ve ‘Tek Boynuz-Unichorn’ 
adını verdiği havalı korna ile uzun yol şoförlerinin sesi olmaya 
devam edecek. 80JH kodu ile kompakt boyutlarda üretilen havalı 
korna, yeni nesil kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıta araçlar 
için özel olarak tasarlandı. Yeni nesil ağır araçlarda teknolojik 
ekipmanların çoğalması sonucu korna bağlantı yeri ile ilgili 
yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla geliştirilen 125 desibel 
ses gücüne sahip ‘Tek Boynuz-Unichorn’ kompakt dizaynıyla daha 
az yer kaplıyor. Sürücülerin ihtiyaçlarını ve teknolojik yenilikleri 
göz önünde bulundurarak üretim yaptıklarını söyleyen Seger 
Korna Satış ve Pazarlama Müdürü Cüneyt Coşkun, “Yeni nesil ağır 
vasıtalarda teknolojik ekipmanlar araç üzerinde çoğalınca korna 
bağlantı yerlerinde sorunlar yaşanmaya başladı. Bu problemi 
giderebilmek için AR-GE ekibimiz ile gerçekleştirdiğimiz çalışma 
sürecinin ardından Seger 80JH “Tek Boynuz-Unichorn” kornayı 
tasarladık ve performans testlerinin ardından üretimine başladık. 
125 desibel ses gücüne sahip olan bu ürün araçta daha az yer 
kapladığı için bağlantı yerleri ile ilgili sorunu da çözmüş olduk. 
İsmi de boynuz görünümünü andırdığı için mitolojide adı geçen 
Unichorn’dan geliyor” dedi.

Crown FC 5225 serisi akülü 
forkliftlerde fırsat

Ağır vasıtaların güçlü sesi:  
Tek Boynuz Unichorn

KISA KISA

Las Zırh’tan Yeni Kaledonya’ya zincir ihracatı
Las Zırh, Yeni Kaledonyalı müşterine 
8 adet CAT 980 ile 8 Adet CAT 988 
serisi lastik tekerlekli yükleyicilerde 
kullanmak üzere toplam 16 adet zincir 
sevkiyatı gerçekleştirdi. Melanezya ada 
öbeği içerisinde ve Büyük Okyanus'un 
güneydoğusunda yer alan Yeni 
Kaledonya, dünyanın en zengin nikel 
yataklarına sahip ülkelerinden biri olarak 
tanınıyor. Fransa Denizaşırı Bölgeler 
Topluluğuna bağlı özel statüde yönetilen 
adanın Türkiye ile dış ticareti oldukça 
düşük. 1978 yılından beri zincir üretimi 
yapan ve ürünlerinin %70 ini ihraç 
eden Las Zırh, Münih Bauma Fuarı’nda 
bağlantı kurduğu Yeni Kaledonyalı 
müşterine, 8 adet CAT 980 ile 8 Adet CAT 
988 serilerinde kullanılmak üzere toplam 
16 adet zincir sevkiyatı gerçekleştirdi. 
Oldukça aşındırıcı açık nikel 
işletmelerinde çalışacak olan zincirlerden 
en az 8 bin saat performans bekleyen Las 
Zırh yetkilileri, “Ürünlerimizin kaliteleri, 
Batılı üreticilerle rekabet edecek 
seviyedeyken fiyatlarımız uzak doğulu 
rakiplerimizle rekabet ediyor ve her gün 
yeni pazarlara açılıyoruz” dedi.





Scania, uzun vadede hedeflediği elektrikli ürün gamı hedefine 
hızla ilerliyor. İlk etapta yüksek performanslı plug-in hibrit ve tam 
elektrikli kamyonların kent içi perakende dağıtım hizmetlerinde 
kullanılması planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda ise Scania, uzun 
yol ve inşaat da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için elektrikli 
taşıtlar serisini geliştirmeye devam edecek. Scania Başkanı ve 
CEO’su Henrik Henriksson, “Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz 
için elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. Şu anda üretimimizi bu 
amaca yönelik olarak yeniden organize ediyoruz. Birkaç yıl içinde, 
sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme süreleri sırasında hızlı 
dolum için uyarlanmış elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak 
olmamız özellikle önemli.” L ve P serisi kabinlerle sunulan tamamen 
elektrikli Scania kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW 
elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketi ile donatıldı. Müşteriler, 
beş ya da dokuz akü seçebilecekler. Dokuz akü ile tek bir dolumda 
250 km’ye kadar menzil sunuluyor. Yine L ve P serisi kabinlerle 
sunulan Scania’nın plug-in hibrit kamyonu uzun mesafelerde 
içten yanmalı motor modunda ve ardından gerektiğinde elektrikli 
modda 60 km’ye kadar sürüş olanağı sağlıyor.  Bu teknolojilerin 

Scania elektrikli kamyon serisi yola çıkıyor

Alternatif Lease’den yerli makine finansmanı

KISA KISA

Yatırım ihtiyaçlarına danışman finansal kiralama hizmeti 
sunma anlayışıyla ilerleyen Alternatif Lease, sektöründe bir 

her ikisi de, dayanıklılıkları ve güvenilirlikleri ile tanınan Scania‘nın 
kamyon yelpazesinde denenmiş ve test edilmiş bileşenlere sahip 
Scania‘nın modüler sistemi üzerine inşa edildi. Aküler, Combined 
Charging System (CCS) bağlantı kullanılarak 130 kW DC ile uygun 
bir şekilde dolduruluyor. Dolum süresi beş akülü seçenekte 55 
dakikadan, dokuz akülü seçenekte ise 100 dakikadan az. Bu arada 
aküler rejeneratif frenleme enerjisi ile hareket halindeyken sürekli 
dolduruluyor. Plug-in hibrit kamyon içten yanmalı bir motora da 
sahip olduğu için aküler için daha az alan bulunuyor. Araç, 115 kW 
elektrik motoru için 90 kWh kapasiteli üç yüksek yoğunluklu akü ile 
donatılıyor. Scania’nın plug-in hibrit kamyonu, elektrik şebekesinden 
doldurmak için bir CCS dolum bağlantısına sahip. 95 kW DC dolum 
ile sıfırdan yüzde 80’e kadar olan dolum süresi yaklaşık 35 dakika 
ve rejeneratif frenleme enerjisi ile dolumun yanı sıra yükleme ve 
boşaltma sırasında akü gücü doldurulabiliyor. Motor ve vites kutusu 
arasına yerleştirilmiş 115 kW’lik elektrik motoru, 280-360 beygir 
gücündeki 9 litrelik içten yanmalı motorla birleştirilmiş durumda. 
Kamyon, sadece elektrikli modda toplam yüklü ağırlığa, topografiye 
ve üstyapı tipine bağlı olarak 60 km’ye kadar seyahat edebiliyor.

ilke imza atarak yerli makine üreticilerinin müşterilerine Yerli 
Makine Finansmanı ile destek veriyor. Finansman kapsamında 
esnek ödeme seçenekleri, 60 aya varan vadeler ve 2021’de 
başlayan geri ödeme imkânları sunuyor. Aynı zamanda seçili 
makinelerde %100’e varan oranlarda kaynak sağlarken satıcıya 
da avans ödemesi gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren 
Alternatif Lease Genel Müdürü Emre Tongo, “Ülkemizde üretimin, 
sanayinin dolayısıyla ekonominin gelişmesinde ve cari açığın 
azaltılmasında yerli üretim büyük önem taşıyor. Biz de kurum 
olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle yerli üreticilerimizi 
desteklemek istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz Yerli Makine 
Finansmanı ürünümüzle hem yerli makine tedarik etmek isteyen 
kullanıcıların en uygun koşullarda finansmana erişmesini 
sağlıyor hem de avans ödemesi gibi imkânlarla makine 
üreticilerimizin üretimlerini gönül rahatlığıyla sürdürmelerine 
aracılık ediyoruz. Alternatif Lease olarak başta yerli üreticilerimiz 
olmak üzere ekonomik kalkınmamıza katkı sunan tüm firmalara 
finansman desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.



 
Ascendum Makina uygun fiyatlara sahip orijinal yedek parçalarla bütçenizi korurken, makinanızın ilk 
günkü gibi yüksek performanslı ve dayanıklı kalmasını sağlar. Böylece makinanızın işte kalma süresi 
uzarken, işletme maliyetleriniz en aza iner.
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İkinci el satışın  
yeni adresi:  
Platinum Used

Temsa İş Makinaları, ikinci el satışlarda müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak uygulamaya 
aldığı Platinum Used markası ile dikkat çekiyor. 
Tüm iş alanlarını destekleyecek şekilde ikinci el 
organizasyonunda önemli bir yatırım gerçekleştiren 
firma, Platinum Used sertifikalı makinelerini Temsa 
İş Makinası güvencesiyle müşterilerine sunuyor

Temsa İş Makinaları, çalışmaya başladığı ilk günden bu yana tüm bakım, 
onarım ve kontrollerinin Temsa İş Makinaları yetkili servisleri tarafından 
yapılan ikinci el iş makinelerinin satışını Platinum Used çatısı altında 

topladı. İkinci el alanında müşterileri için değer yaratarak, sürdürülebilir 
büyümeyi amaçlayan firma, ikinci el iş makineleri Showroom’u Platinum 
Used’u da İstanbul Sancaktepe’de hizmete açtı. Makina Market olarak Temsa 
İş Makinaları İkinci El ve Kiralama Grup Müdürü Caner İstanbul ile bir araya 
geldik ve ikinci el satışın yeni adresi Platinum Used’u konuştuk.

Platinum Used markasını oluşturma fikri 
nasıl ortaya çıktı?
Temsa İş Makinaları olarak ikinci el alanında 
müşterilerimiz için değer yaratarak, 
sürdürülebilir büyümeyi amaçlıyoruz ve tüm 
iş alanlarını destekleyecek şekilde ikinci el 
organizasyonunu yapılandırmaya devam 
ediyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimize 
daha iyi hizmet vermek için çalışmaya 
başladığı ilk günden bu yana tüm bakım, 
onarım ve kontrollerinin Temsa İş Makinaları 
yetkili servisleri tarafından yapılan ikinci 
el iş makinelerinin satışını Platinum Used 
çatısı altında topladık. 2020 yılının üçüncü 
çeyreğinde de Platinum Used markasını 
oluşturduk. Müşterilerimiz, artık ikinci el 
satışın yeni adresi Platinum Used’un İstanbul 
Sancaktepe’deki Showroom’unda sertifikalı iş 
makinelerini inceleme fırsatı yakalayacak. 

İkinci el iş makineleri tarafından neden 
böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyuldu?
Makine yatırımında sahada sorun yaşamamak 
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ve yüksek performansla çalışmak için genelde sıfır makineler tercih ediliyor. 
İkinci el makine satın almak isteyenler, çekimser kalabiliyor. Çünkü; ikinci el 
iş makinelerinin geçmişi bilinmiyor ve makinelerde oluşabilecek arızalardan 
dolayı iş kayıpları yaşanabiliyor. Açıkçası ikinci el makinelerle ilgili ortada 
büyük bir bilinmezlik var. Temsa İş Makinaları olarak buradan hareketle 
yola çıktık ve Platinum Used markamız ile ikinci el makine sektöründe yeni 
bir vizyon oluşturmak istedik. Platinum Used ile ikinci el iş makinelerinde 
yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.

Platinum Used sertifikasına sahip iş makinelerinin, normal 
makinelerden farkı nedir? Bu makineler, kullanıcılarına nasıl 
fayda sağlıyor?
Platinum Used sertifikasına sahip iş makinelerinin tüm bakım, onarım ve 
kontrolleri, çalışmaya başladıkları ilk günden itibaren Temsa İş Makinaları 
Yetkili Servisleri tarafından yapılıyor. Uzman ekipler tarafından detaylı 

Caner İSTANBUL 
Temsa İş Makinaları İkinci El ve Kiralama Grup Müdürü

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz



RÖPORTAJ

ekspertiz yapıldıktan sonra tüm kontrollerden başarı ile geçen makineler ise 
Platinum Used sertifikası almaya hak kazanıyor. Böylelikle makinenin tüm 
geçmişi kayıt altında tutulmuş oluyor. Müşterilerimiz, makineleri incelemeye 
geldiğinde daha önce yaşanan problemleri, makinenin nerede çalıştığını ve 
son bakımının ne zaman yapıldığını detaylı bir şekilde öğrenebiliyor. Daha 
sonra bu bilgiler dosya halinde müşterilere teslim ediliyor. Bu zamana kadar 
sektörde yapılan revizyonlar, alıcılarda bir bilinmezlik oluştururdu. Örneğin; 
makinenin arka ağırlığı boyandığında acaba bir darbe aldığı için mi boyandı? 
sorusu akla gelirdi. Bu ve benzeri soruların önüne geçebilmek, müşterimizin 
kafasında hiçbir soru işareti oluşmamasını sağlamak için makineyle ilgili tüm 
detayları dosya içerisinde sunuyoruz. Platinum Used makinelerini şantiyelere 
sevk ettiğimizde de müşterilerimizin makineden yeni hissini almasını 
hedefliyoruz. O yüzden yetkili servisimiz makineleri teslim etmeden önce 
gerekli tüm temizlik işlemlerini yapıyor ve iç kabin tamamen sıfır makine 
gibi paketleniyor. Ayrıca yetkili servisimiz tarafından müşterilerimize bakım 
ve onarım eğitimi veriliyor. Daha sonra müşterilerimiz garanti süresi boyunca 
kendi yetkili servislerimizle çalışmak için bilgilendiriliyor.

Platinum Used sertifikalı makinelere garanti verdiğinizi 
söylediniz. Bu garanti neleri kapsıyor?
Garanti süremizi 6 ay ya da 1000 saat olarak belirledik. Platinum Used 
sertifikası almaya hak kazanan makineler için uzatılmış garanti imkanı da 
sunuyoruz. Uzatılmış garanti; motor, şanzıman, diferansiyeller, hidrolik 
pompalar, yürüyüş hidromotorları, cer ve kule şanzımanı gibi ana 
komponentleri kapsıyor. Platinum Used makinelerinin uzatılmış garanti 
koşullarının geçerli olabilmesi için ise tüm periyodik bakım ve kontrollerinin 
Temsa İş Makinaları Yetkili Servisleri tarafından yapılması gerekiyor. 
Bir iş makinesinin Platinum Used sertifikasına sahip olmasının şartları 
nelerdir? Bu özellikleri taşıyan makineleri nereden tedarik ediyorsunuz?
Model yılı olarak baktığımızda maksimum 4 yaşında ve 10 bin saate 
kadar olan iş makineleri, Temsa İş Makinaları yetkili servisleri tarafından 
101 nokta kontrolünü başarı ile geçerse Platinum Used sertifikasına sahip 
oluyor. 101 nokta kontrolündeki testi başarıyla geçemeyen makineler, 
revize edilebilecek ve marka imajımızı bozmayacak durumda ise gerekli 

revize işlemleri yapıldıktan sonra ikinci 101 nokta kontrolünü geçebilirse 
Platinum Used sertifikası verebiliyoruz. Ancak takasa gelen bir iş makinesi 
yetkili servis bakım kayıtlarımızda yer almıyorsa, daha önceki bakımlarının 
nerede nasıl yapıldığını bilemediğimiz için kesinlikle Platinum Used 
kapsamına almıyoruz. Çünkü müşterilerimize geçmişine dair detaylı bilgi 
veremeyeceğimiz için durumu ne kadar iyi olursa olsun bu riske girmiyoruz. 
Böyle bir durumda makinenin bakımlarını yaparak ikinci el filosuna dahil 
ediyoruz ve müşterimize bu makinenin Platinum Used olmadığını belirterek 
kendilerine sunuyoruz. Temsa İş Makinaları olarak ikinci iş el makineleri 
tarafında geniş kaynaklara sahibiz. Sektörde ilklerden olan bir kiralama 
organizasyonumuz ve geniş bir filomuz mevcut. Platinum Used’un birinci 
kaynağını kiralama filosundan gelen ikinci el iş makineleri oluşturuyor. 
İkinci kaynağımız ise takas yoluyla gelen ve bizim standartlarımızı karşılayan 
-ekibimiz tarafından 101 nokta kontrolünden başarıyla geçen- makineler. 
Üçüncü kaynağımız da ticari olarak müşterilerden aldığımız makineler. Bu 
makineleri teste sokuyoruz ve test sonucuna göre makinelere Platinum Used 
sertifikasını veriyoruz. 

Platinum Used iş makineleri, hangi makine gruplarından 
oluşuyor? Bu makineler, sadece Komatsu markasını mı kapsıyor? 
2300 metrekare alan üzerine kurulu olan Platinum Used Showroom’da 
ikinci el forklift, dozer, yükleyici, ekskavatör ve greyderler Temsa İş Makinası 
güvencesiyle satışa sunuluyor. Showroom’da şu an için sadece Komatsu 
markasına ait makineler bulunuyor. Platinum Used kriterlerini sağlayan farklı 
markaların makineleri de ilerleyen zamanlarda bu çatı altında yer alabilir. Tabi 
inşaat makinelerinin dışında Platinum Used sertifikasını almış forkliftlerle 
endüstriyel pazardaki müşterilerimize de avantaj sağlıyoruz. Showroom’da şu 
anda Komatsu’nun forkliftleri de bulunuyor. 

Showroom alanında şu anda kaç adet makine var?
Ağustos ayı itibariyle devreye aldığımız Platinum Used Showroom’unda 
şu anda ekskavatörden dozere pek çok farklı Platinum Used sertifikalı iş 
makinamız bulunuyor ve kapılarımızı açtığımız Ağustos ayından bu yana 
da çok sayıda makinanın satışını gerçekleştirdik. Şu ana kadar gördüğümüz 
ilgiden çok memnunuz, müşterilerimizden ve iş makinası kaynaklarımızdan 
sürekli talepler geliyor. O yüzden her geçen gün Platinum Used testlerimizi 
hızlandırmaya ve artırmaya başladık. Bununla ilgili kısa zaman içerisinde 
parkımızdaki makine adetlerimizi yükselterek daha da geniş bir yelpazede 
hizmet vermek ve daha fazla makine alternatifi sunmak hedefindeyiz. 

İstanbul Sancaktepe’nin dışında başka şubeniz olacak mı?
Temsa İş Makinaları olarak Platinum Used Showroom’umuzun ilkini İstanbul 
Sancaktepe’de açtık. Bu yatırım sonrasında çok ciddi bir ilgi ile karşılaştık. 
Özellikle hem Komatsu hem de farklı markaların makinelerini kullanan 
birçok müşterimiz, Showroom’umuzu ziyaret ederek, makinelerimizi 
inceliyor. Gördüğümüz ilgi devam ettiği sürece farklı bir noktada da yatırım 
çalışmalarımızın olacağını söyleyebilirim.

Soldan sağa; 2. El Müdürü Cem ŞENSOY  
2. El ve Kiralama Grup Müdürü Caner İSTANBUL 

2. El Teknik Destek Sorumlusu Serdar ŞAHİN
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Uğuroğlu 
Nakliyat
Kiralamadaki başarıyı 
“Hidromek” ile 
yakaladı

Kamu ve özel sektöre operasyonel kiralama hizmeti sunan Uğuroğlu Nakliyat, Hidromek’ten satın aldığı 10 adet ALPHA 
Serisi kazıcı yükleyici ile filosunu güçlendirdi. Kiralamada sorunsuz ve sağlam iş makinelerine ihtiyaç duyduklarını ifade 
eden Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Uğur, “Hidromek makineler; sağlam ve kaliteli ayrıca makinelerin ikinci el değerleri 
yüksek. Bu nedenle parkımızdaki makinelerin tamamını Hidromek’e çevirip, tek marka ile çalışmak istiyoruz” dedi.



İş makinelerinde kiralama sektörünün önemi giderek artıyor. 
Kiralama yolunun satın alma ve bakım-işletme maliyetleri 
yönünden daha pratik olması nedeniyle birçok işletme makine 

kiralamaya yöneliyor. Artan kiralama talepleri sonrasında 
Konya’da kurulan Uğuroğlu Nakliyat, 2005 yılından bu yana iş 
makineleri, otomotiv, ağır ve hafif ticari araçların operasyonel 
kiralanması noktasında Türkiye genelinde hizmetlerini 
sürdürüyor. Ağırlıklı olarak kamuya kiralama hizmeti sunan 
Uğuroğlu Nakliyat, bölgedeki en geniş makine parkına sahip 
olmasıyla dikkat çekiyor. 

Geniş makine parkı, tecrübeli ekip 
Uğuroğlu Nakliyat olarak geniş makine parkı ve tecrübeli ekip ile 
kiralama alanında profesyonel bir hizmet sunduklarını kaydeden 
Yönetim Kurulu Başkanı Rahim Uğur, tüm kiralama taleplerine en 
kısa sürede çözüm ürettiklerini söyledi. Ağırlıklı olarak belediyeler ile 
çalıştıklarını aktaran Rahim Uğur, “Genellikle belediyelerin iş makinesi 
kiralama ihalelerine katılıyoruz ve ihaleyi kazandıktan sonra kiralama 
hizmeti vermeye başlıyoruz. Kazandığımız ihalelerde zaman zaman 
hem iş makinesi hem de kamyon ve otomobil talep ediliyor. Geniş 
bir parka sahip olduğumuz için bölgedeki tüm kiralama taleplerine 
en kısa sürede cevap verebiliyoruz. Eğer bizden talep edilen makine 
ya da araç parkımızda yer almıyorsa en kısa süre içerisinde istenilen 
makineyi tedarik ederek kiralamayı başlatıyoruz. Belediyelerle yapılan 
anlaşmalar genellikle 1 ila 3 yıl arasında değişiyor. Tabii sadece 
belediyeye kiralama yapmıyoruz, belediyenin dışında farklı kurum ve 
kuruluşlara da kiralama yapıyoruz” dedi.

Kiralama ile işler kolaylaşıyor
Makineleri operatörsüz olarak kiraya verdiklerine değinen Rahim 
Uğur, şu anda Konya Büyükşehir, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri 
ile çalıştıklarını belirtti ve belediyelerin kiralamayı tercih etmesini şu 
sözlerle özetledi: “Operatörsüz olarak kiraya verdiğimiz makineler, 
belediyelerin çeşitli işlerinde kullanılıyor. Belediyelerin makineyi, 
kamyonu veya otomobili satın almak yerine kiralama yaparak tüm 
işlerde kullanması çok avantajlı bir durum. Belediyeler, kiralama 
yaparak, satın alma, operasyonel zorluklar, bakım maliyetleri ve 
amortisman giderleriyle ilgilenmek zorunda kalmıyor. Kiralama 
sayesinde sadece makineyi alıp kullanıyor. Bu da belediyelerin kendi 
hizmetine daha fazla zaman ayırmasına olanak sağlıyor. Örneğin; 
şu anda belediyelere verdiğimiz makinelerin masraflarını ve servis 
giderlerini biz çok yakından takip edebiliyoruz ama belediyeler bu 
makineleri satın aldıklarında bu süreçlerini de yönetmek zorunda 
kalıyorlar.”

Filo, ALPHA Serisi ile güçlendi
Uğuroğlu Nakliyat olarak geniş bir makine parkına sahip 
olduklarının altını çizen Rahim Uğur, yakın zamanda 
Hidromek’ten 10 adet ALPHA Serisi kazıcı yükleyici satın 
alarak, filolarını güçlendirdiklerini söyledi ve şunları kaydetti: 
“Parkımızda kazıcı yükleyici, ekskavatör, greyder, yol süpürge 
makineleri, mini yükleyiciler, ağır ve hafif ticari araçlar olmak 
üzere toplam 350 adet iş makinesi yer alıyor. Müşterilerimiz 
aradıkları tüm makine, kamyon ve otomobil gruplarını 
parkımızda rahatlıkla bulabiliyorlar. Bölgedeki en geniş makine 
parkına sahip firmalardan biriyiz.”

“Hidromek makineler; sağlam, kaliteli ve yüksek 
ikinci el değerine sahip”
Kazıcı yükleyici yatırımında sağlam, kaliteli ve ikinci el değeri 
yüksek olması nedeniyle Hidromek’i tercih ettiklerini ifade 
eden Uğur, şu anda makine parklarında Hidromek’e ait 18 adet 
kazıcı yükleyici ve ekskavatörlerin yer aldığını belirtti ve şunları 
ekledi: “2015 yılında Hidromek’ten 2 adet kazıcı yükleyici satın 

Rahim UĞUR 
Uğuroğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı
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almıştık, o günden bu yana makineleri yoğun olarak kullandık ve 
makinelerde sadece yağ değişimi yaptık. Yağ değişimi haricinde 
de makinelerde hiçbir arıza yaşamadık. 2016 yılında farklı marka 
kazıcı yükleyiciler satın aldık ama bu makinelerde sorun yaşadık 
ve kısa bir süre içerisinde o makineleri elimizden çıkarttık. Yakın 
zamanda 8 adet HMK 102B ALPHA ve 2 adet HMK 102S ALPHA 
model kazıcı yükleyici satın aldık ve kazıcı yükleyicilerimizin 
tamamını Hidromek’e çevirmiş olduk. Yeni makinelerimizi hemen 
kiraya verdik, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne park ve bahçeler 
işlerinde çalışmak üzere gönderdik.” 

“Hidromek dünya markası oldu”
Hidromek’in Türkiye'de ve dünyada önemli bir marka olduğunu 
kaydeden Rahim Uğur, “2015 yılından beri Hidromek’in 
makinelerini kullanıyoruz. Makinelerle ilgili hiçbir sorun 
yaşamadık. Hatta makineleri kiraya verdiğimiz kurumlardaki 
operatörler, Hidromek’ten başka makine kullanmak istemiyor. 
Hidromek artık Türkiye’de ve dünyada önemli bir marka oldu. 
Hidromek’in ürettiği makineler, markanın yıllar içerisinde 
kendisini çok iyi geliştirdiğini gösteriyor. Hidromek’in 
makinelerini sadece kullanmıyoruz, çevremizdeki herkese 
öneriyoruz” dedi. Parklarında yer alan tüm iş makinelerini 
Hidromek’e çevirip tek marka ile çalışmak istediklerinin altını 

çizen Rahim Uğur, “Parkımızda kazıcı yükleyicinin yanı sıra farklı 
ürün gruplarında iş makineleri bulunuyor. Önümüzdeki günlerde 
bu makineleri, Hidromek’e çevireceğiz. Açıkçası parkımızda tek 
marka olarak Hidromek’i görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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“Pozitif Enerji” mottosu ile faaliyetlerini sürdüren Esan Akü, endüstriyel akü 
pazarına adım attı. Vizyoner yatırımları ile dikkat çeken firma, 2020 yılı başı 
itibariyle endüstriyel akü üretimi için yaklaşık 15 milyon dolarlık modern 
bir fabrika yatırımına imza attı. Starter akü pazarında hem kapasite hem de 
ciro büyüklüğü anlamında Türkiye'deki en büyük dört akü üreticisinden biri 
olan firma, benzer başarıyı endüstriyel akü grubunda da elde etmek için 
traksiyoner akü pazarının tecrübeli ismi Barbaros Kılıç’ı Esan Akü ailesine 
dahil etti. Fabrika yatırımını tamamlayıp tam kapasite üretime başladığında 
kısa vadede endüstriyel akü pazarında zirvede yer almayı hedefleyen 

Esan Akü’nün, Genel Müdürü Atilla Birmiş, Fabrika Müdürü Hüseyin Koca, 
Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Yaprak Birmiş ve Endüstriyel Akü 
Grubu Türkiye Satış Müdürü Barbaros Kılıç ile bir araya gelerek, firmanın 
endüstriyel akü sektöründeki yatırımını, faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

Esan Akü’nün faaliyet alanları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Atilla Birmiş: Esan Akü, 42 yıllık bir aile şirketi. Starter akü 
sektöründe hem kapasite hem de ciro büyüklüğü anlamında 

Türkiye’nin önemli akü üreticileri arasında yer alan Esan Akü, endüstriyel akü pazarına giriş yaparak yaklaşık 15 milyon dolarlık 
bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Teknolojik ve modern bir tesiste yerli akü üretim için harekete geçen firma, traksiyoner akü 
sektöründe önemli bir tecrübeye sahip olan Barbaros Kılıç’ı da Endüstriyel Akü Grubu’nun başına getirdi.

Esan Akü, endüstriyel 
akü üretimi için harekete geçti
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Türkiye'deki en büyük dört akü üreticisinden biriyiz. Yıllık 2,5 
milyon adet üretim kapasitesine sahip teknolojiyle donatılmış 
modern tesisimizde üretimlerimizi sürdürüyoruz. Büyüyen 
satış ağı ve organizasyonumuz ile yurt içinde toplam 200’ün 
üzerinde bayi ve satış sonrası hizmet noktasında faaliyetlerimiz 
devam ediyor. Ayrıca üretimimizin yüzde 75’ini 65'i aşkın ülkeye 
ihraç ediyoruz. Genç ve dinamik bir kadromuz sayesinde 2007 
yılından beri her yıl minimum yüzde 25 oranında ihracat odaklı 
büyüyoruz.

Hızla büyüyen bir marka olarak önemli yatırımlara 
imza atıyorsunuz. Esan Akü’nün yakın zamanda 
gerçekleştirdiği yatırımları öğrenebilir miyiz?
Atilla Birmiş: Starter akü tarafında ciddi atılımlar yaptık ve 
bu atımlarımız devam ediyor. Teknolojik yatırımlara büyük 
önem veriyoruz. Şu anda dünyadaki en son şarj teknolojilerini 
kullanarak araç akülerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Kurulu 
modern tesisimizde dünyanın son teknolojilerine sahip üretim 
hatlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknolojiler 
sayesinde müşterilerimize yüksek kalitedeki ürünlerimizi uygun 
maliyetlerle sunabiliyoruz. 2018 yılında plastik enjeksiyon
tesisimizi kurduk. Bu yıl kurşun tesisimizi faaliyete geçireceğiz. 
2020 yılı itibariyle endüstriyel akü sektörüne giriş yapmak için 
yeni bir yapılanma süreci başlattık ve yaklaşık 15 milyon dolarlık 
bir fabrika yatırımına imza attık. Bu yılın başında başlayan fabrika 
inşaatımızı 2021 sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. 
Traksiyoner akü tarafında kuracağımız tesisin teknolojik 
açıdan Türkiye’de muadili olmayacak. Yeni fabrikamızda 
forklift ve endüstriyel tip aküler üreteceğiz. Yatırımımız henüz 
tamamlanmadığı için, üretim yapamıyoruz ama endüstriyel akü 
grubunda 2020 yılı başından itibaren belirli bir pazar payı elde 
etmek için de bu sektöre ithalat yoluyla giriş yaptık. Yurtdışında 
ürettirdiğimiz aküleri, Barbaros Bey’in tecrübesiyle Türkiye’ye 
sunuyoruz. Açıkçası endüstriyel akü grubunun Esan Akü ailesinin 
içerisinde hızlıca büyüyeceğini düşünüyorum.

Atilla BİRMİŞ 
Esan Akü Genel Müdürü

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz
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Starter akü pazarının önemli bir oyuncusu olarak 
endüstriyel tarafa neden yatırım yaptınız?  
Bu pazarla ilgili hedefler nelerdir?
Atilla Birmiş: Endüstriyel akü, akü sektörünün içerisinde çok ciddi 
bir pazar büyüklüğüne sahip. Dünyadaki regülasyonlardan dolayı 
dizel forkliftlerden elektrikli forkliftlere doğru bir dönüşüm var. 
Bu durum işi cazip kılıyor. Ayrıca Esan Akü markasını her alanda 
büyütmek için böyle bir yatırımda karar kıldık. Bu noktada sadece 
Türkiye’ye üretim yapmayı düşünmüyoruz. Her zaman olduğu 
gibi ihracat tarafında da ciddi adımlarımız olacak. 42 yıllık aile 
şirketi olarak yaptığımız tek iş akü ve tüm kazancımızla da bu 
topraklara yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yerli üretim 
yapacak olmamız bizi gerçekten hem gururlandırıyor hem de 
heyecanlandırıyor. Yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasitede 
üretime başladığımızda ise endüstriyel akü pazarında kısa 
vadede zirvede yer almayı hedefliyoruz.

Esan Akü, hangi sektörlere ürün sağlıyor? 
Üretimde kullandığınız teknoloji ve ürünlerden 
bahseder misiniz?
Hüseyin Koca: Endüstri 4.0 hedefi doğrultusunda, üretim 
hatlarında oluşturduğumuz akıllı üretim sistemleri, robot ve 
otomasyon sistemleri, yüksek teknoloji ürünü şarj sistemleri 
ve özel tasarım makineleri ile sektörümüzde öncü bir konuma 
geldik. Dünyadaki en son şarj teknolojilerini kullanarak 

Hüseyin KOCA  - Fabrika Müdürü

araç akülerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Kurulu modern 
tesisimizde de dünyanın son teknolojilerine sahip üretim 
hatlarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknolojiler 
sayesinde müşterilerimize yüksek kalitedeki ürünlerimizi uygun 
maliyetlerle sunabiliyoruz. Şu anda ağırlıklı starter akü üretimi 
yapıyoruz. Starter akülerimiz otomobil, jeneratör ve farklı 
alanlarda kullanılıyor. Forklift, telekomünikasyon ve UPS aküleri 
gibi hem hareket hem de haberleşme sistemi akülerini üretme 
fikriyle yola çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz.

Üretimde hem kalite hem de uygun maliyet 
boyutunu nasıl sağlıyorsunuz?
Hüseyin Koca: Akü dışında başka hiç bir faaliyetimiz bulunmuyor. 
İşimiz gücümüz akü diyebiliriz. Bu yüzden hem işimizi hem de 
yatırımlarımızı en doğru şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. 
Şirket olarak çok hızlı karar alıp, uyguluyoruz. Geçen yıl 
itibariyle kutu ve kapak üretimine başladık. Bu bizim için önemli 
aşamaydı. Çünkü bu işi Türkiye’de yapan iki firma vardı ve biz 
de o firmalardan bu ürünleri tedarik ediyorduk. Kutu ve kapak 
üretimimizde oldukça başarılı bir yol kat ettik ve şimdi de kurşun 
işine başlıyoruz. Kurşun bizim temel ham maddemiz. Kurşun 
konusunda önümüzdeki ay içerisinde üretime başlamış olacağız. 
Önümüzdeki en büyük projemiz kendi traksiyoner akülerimizin 
üretimi, Bu alandaki en iyi makine üreticileriyle görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz ve tahmin ediyorum önümüzdeki 1,5 yıl 
içerisinde kendi traksiyoner akülerimizin üretimine başlamış 
olacağız. İşin hem kalite hem de maliyet boyutuna odaklanıyoruz.

Esan Akü’nün ürünleri pazarda nasıl tanınıyor? Sizi 
rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir?
Hüseyin Koca: Esan Akü’nün ürünlerini fiyat performans ürünü 
olarak tanımlayabiliriz. Son derece kaliteli ürünleri, müşterilerine 
optimal fiyatlarla sunabilme hedefiyle üretim yapıyoruz. Sahip 
olduğumuz kalite sertifikalarımızla da bu alanda büyümeye 
devam ediyoruz. Kalitenin hiçbir zaman tartışılmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Üretimimizde müşterilerimizin 
görüşlerini önemsiyoruz. Bu kapsamda teknik servis, kalite birimi 
ve üretim arasındaki güçler dengesini iyi oluşturduk. Teknik 
servise müşterilerimizden gelen memnuniyet veya şikayetler 
mutlaka haftalık toplantılarda gündeme alınıyor ve konuyla ilgili 
üretime geri besleme yapılıyor. Bu da bizi rakiplerimizden farklı 
kılıyor.
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Endüstriyel akü sektöründeki tecrübelerinizi 
aktarmak üzere Esan Akü ailesine katıldınız. 
Yaşanan bu süreçle ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Barbaros Kılıç: Profesyonel iş hayatımın yaklaşık son 13 yılını, 
istifleme sektöründe, holding düzeyinde ve alanında pazar lideri 
olan firmalarda, önemli pozisyonlarda görev alarak geçirdim. 
Hem akü şarj teknolojileri, hem forklift ve depo içi ekipmanlar, 
hem de endüstriyel akü gruplarında, uzun yıllar edindiğim 
tecrübelerimi aktarmak üzere yaklaşık bir buçuk ay önce de 
Esan Akü ailesine katıldım. Şu anda Esan Akü de Endüstriyel 
Akü Grubu Türkiye Satış Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. 
Sektördeki tecrübelerimizi, Esan Akü’nün marka gücü ile 
birleştirerek müşterilerimize en kaliteli ürünleri ve hizmetleri 
sunmak istiyoruz. Çalışmalarımıza hızlı başladık ve oldukça 
iddialıyız. Yılbaşından bu yana da müşterilerimize çok sayıda 
akü tedarikini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda 
kimsenin tahmin edemeyeceği hızlarda, Türkiye’nin en önemli 
gruplarına akülerimizi tedarik etmeye başladık. Yakın zamanda 
sektörde, daha fazla ses getiriyor olacağımızı söyleyebilirim.

Esan Akü, endüstriyel akü tarafında nasıl bir 
yol izleyecek. Esan Akü’nün marka gücü ve sizin 
sektördeki tecrübenizi birleşimi ile önümüzdeki 
günlerde neler yaşanacak?
Barbaros Kılıç: Starter akü tarafında önemli bir tecrübeye 
sahip olan markamız, endüstriyel akü tarafında da söz sahibi 
olmak için önemli bir yatırıma imza attı. İnşaatı devam eden 
endüstriyel akü fabrikası, Esan Akü’nün bu işe ne kadar önem 
verdiğini gösteriyor. 2021 yılında yatırımın tamamlanması 
bekleniyor. Ama biz çalışmaya başlamak 
için yatırımın tamamlanmasını beklemedik. 
Hemen harekete geçtik ve endüstriyel 
pazarda yer almak için Avrupa’ nın en önemli 
üreticilerinden birinde, Esan Akü markasıyla 
akü ürettirerek, müşterilerimizin hizmetlerine 
sunuyoruz. Esan Akü, endüstriyel akü tarafına 
yatırım yapmadan önce sektörle ilgili altyapı 
hazırlıklarını tamamlayarak işe başladı. 
Önümüzdeki süreçte, firmamızın marka 
gücü ve profesyonellerimizin tecrübeleri ile 
sektör dinamiklerinin neler gerektirdiğini 
bilerek doğru adımlar atılması noktasında 
çalışmalar yapacağız. Her sektörde olduğu 
gibi akü sektöründe de satış sonrası 
hizmetler (SSH) çok önemli bir konu. Ürünü 
satmak ilk adımda çok önemli ama bu işin 
en önemli kısmı ürünü sattıktan sonra 
başlıyor. Bu nedenle SSH noktasında hızlı 
ve efektif servis hizmetini müşterilerimize 
sunabilmek istiyoruz. Kurumsal anlamda 

SSH noktasında müşterimizi memnun ettiğimiz zaman zaten 
otomatik olarak satışlarımız katlanarak artmış olacaktır. O 
yüzden SSH'yi marketing çalışması olarak görüyoruz. En önemli 
atılımımız SSH’de olacak. Açıkçası sektörün ihtiyacını ve neler 
talep ettiğini biliyoruz. Adımlarımızı en doğru ve en hızlı şekilde 
attık ve atmaya devam ediyoruz. İlk etapta 2021 yılında forklift 
akü sektörünün en azından yüzde 15’lik payını almak ve sektörün 
en önemli 3-4 oyuncusu arasına girmek istiyoruz. Fabrikamız 
tamamen açılır hale geldiği zaman ise, hedefimiz pazar liderliği 
olacak.

Yatırımla birlikte yerli üretim yapmak sizi 
heyecanlandırıyor mu?
Barbaros Kılıç: Yerli üretim yapan bir markanın içinde yer 
almak yıllardır düşündüğüm bir projeydi. Milli üretim 
gücünü kullanarak Türkiye’de kaliteli aküler üretilebileceğine 
ve harcanmakta olan, milli servet olduğunu düşündüğüm 
kaynakların, kesinlikle yurt dışına gitmemesi gerektiğine 
inanmaktayım. Esan Akü ailesine katılmamdaki en büyük etken 
de yerli üretim yapılacak olması ve benimde bu projenin bir 
parçası olacak olmam oldu. Önümüzdeki süreçte akülerimizi 
milli olarak Türkiye’de üreteceğiz ve yurt dışına harcanmaya 
devam eden kaynaklarında önüne geçmeye başlayacağız. Esan 
Akü olarak milli ve yerli yatırımlara çok fazla önem veriyoruz. 
Yerli üretici olarak bu aküleri en iyi teknolojilerle Türkiye’de 
üretebileceğimize inanıyoruz ve bunu da başaracağız.

Satış sonrası hizmetlerin en önemli konuların 
başında geldiğini söylediniz. Bu konu Esan Akü 
olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Barbaros Kılıç: Starter akü tarafında hali hazırda 200’ün 
üzerinde bayi ve satış sonrası hizmet noktasında faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Esan Akü’nün marka gücünü kullanarak, sektördeki 
tecrübemizle birlikte endüstriyel akü tarafında tanıdığımız 
firmalarla çok hızlı bir şekilde ana bayi ve bayi anlaşmaları 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin şu anda her bölgesinde güçlü 
traksiyoner akü servislerimizi oluşturmaya başladık. Kısa bir 
süre içerisinde bu yapılanmamızı tamamlayarak 7 bölgede aktif 
olarak yetkili servis bayi ağımızı genişletmiş olacağız. Servis 
anlaşmalarında seçici olmaya dikkat ediyoruz. Çünkü sektör 
kalite istiyor. Bu kaliteyi de her firmayla sağlamak mümkün 
değil. Müşteri memnuniyeti açısından seçiciyiz ve en iyi hizmet 
sunan firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Her ne kadar bayi 
çalışmalarımızı bir yandan üretiyor olsak da, Esan Akü olarak şu 
anda sahip olduğumuz alt yapı sayesinde, Türkiye’ nin herhangi 
bir noktasında ki, olası bir traksiyoner akü arızasına, 24 saat 
içerisine müdahale edebilecek ve çözüm üretebilecek yeterliliğe 
sahip olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim.

Barbaros KILIÇ 
Endüstriyel Akü Grubu Türkiye Satış Müdürü
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Türkiye’nin  
en akıllı  
otoyoluna  
“Pi Makina”  
imzası
Türkiye'nin ilk akıllı yolu Ankara-Niğde Otoyolu 
açıldı. ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 
YİD modeli ile üstlendiği 4 milyar TL’lik proje, 
Ankara'yı Mersin’e, Adana'ya, Gaziantep'e, Hatay’a 
ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yol 
ile bağlayarak, yıllık 127 milyon 551 bin litre 
yakıt tasarrufu sağlayacak. 330 kilometrelik 
otoyol projesinin yapımında yerli kaynaklara 
öncelik veren ERG Otoyol, iş ve inşaat makineleri 
ile kamyon grubundaki tercihini Pi Makina’dan 
yana kullandı. Ayrıca çelik konstrüksiyon işlerini 
de Pi Makina fabrikalarında tamamladı

Türkiye'nin en akıllı otoyolu 330 kilometre uzunluğundaki 
Ankara-Niğde Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Yap-işlet-devret (YİD) 

modeliyle ülkeye kazandırılan ve toplam uzunluğu 330 kilometre 
olan yolun bugün 1'nci ve 3'üncü kesimlerini hizmete aldıklarını 
belirten Erdoğan, yolun 2'nci kesiminin de yıl bitmeden 
trafiğe açılacağını söyledi. Geleceğin otoyolu olarak gördüğü 
projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hesaplamalara göre yılda bu otoyol 
sayesinde ülkemizin toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı 
olacaktır" dedi ve otoyoldaki ilk sürüşü gerçekleştirdi.
Ülke üretime 2.8 milyar dolar katkı Ankara-Niğde Otoyol Projesi 
(ANO); Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun 
(UNECE) 1977 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından verilen ilk mali destekle kurulan bir bölgesel 
ulaşım altyapısı projesi olan Trans-Avrupa Otoyolu (TEM) 
Projesi’nin tamamlayıcı kısımlarından birini oluşturuyor. Kesim 
1: Ankara Gölbaşı-Acıkuyu Kavşağı, Kesim 2: Acıkuyu-Alayhan 
Kavşağı ve Kesim 3: Alayhan-Gölcük Kavşağı olmak üzere üç 
bölümden oluşan proje, İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, 
Aksaray, Konya, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’den geçiyor. İnşaat 

süresince GSYH'ye 1.2 milyar dolar, ülke üretime ise 2.8 milyar 
dolar katkı sağlayan Ankara-Niğde Otoyol Projesi’nde 49 bin 676 
kişi istihdam edildi.

1.4 milyon metreküp beton ve 22 milyon ton 
asfalt dökümü
Ana güzergahı 277 km olan Ankara-Niğde Otoyolu’nun bağlantı 
yolları dahil toplam uzunluğu 332 km olarak projelendirildi. Ana 
yolun Ankara’dan başlanan ilk 30 km’si 4x2, diğer km’leri ise 3x2 
şeritli olarak dizayn edildi. Proje kapsamında; 5 adet viyadük 
(Toplam 3567 Metre), 34 adet kavşak köprüsü, 15 adet anayol 
köprüsü, 73 adet üst geçit köprüsü, 109 adet alt geçit, 681 adet 
kutu menfez, 15 adet kavşak, 15 adet ücret toplama tesisi, 1 adet 
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bölgesel ulaşım ağının iyileştirilmesine katkıda bulanarak, 
Türkiye’nin; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki stratejik 
pozisyonunu güçlendirecek. Ankara-Niğde Otoyolu’nun 
eklenmesi ile sağlanacak olan ulaşım ağı Marmara, Karadeniz 
ve Akdeniz bölgeleri arasında da karayolu bağlantısı sağlayacağı 
için uluslararası öneme sahip. Asya ve Afrika bölgelerine seyahat 
daha etkin duruma geleceği için uluslararası ticaret de bundan 
fayda sağlayacak. Projenin uygulanmasıyla birlikte Ankara ve 
Niğde arasındaki seyahat mesafesi yaklaşık 60 km azalacak. 
Bunun yanı sıra Proje trafik akışını rahatlatacak, Türkiye’nin kuzey 
batısı ve güneydoğusu arasındaki sosyal, ekonomik ve ticari 
ilişkileri güçlendirecek. Fiziksel engellerin ortadan kalkması 
ülkenin ekonomik büyümesine, ticari ve lojistik kapasitesine 

Projede kullanılan Pi Makina ürünleri
11 adet ekskavatör

24 adet Pi 1022A kazıcı yükleyici
18 adet Pi 1051A lastik tekerlekli yükleyici 

6 adet kırma eleme tesisi
20 adet Pi 3180 greyder
8 adet Pi beton santrali

100 tonluk portal vinç
5 adet kamyon üstü beton pompası

52 adet 4x4, 6x4 ve 8x4 damperli kamyon
70 adet 4x4, 6x4 ve 8x4 yol bakım araçları

Konik ve dik milli kırıcılar
Toprak silindirleri

Asfalt finişerleri

ana kontrol merkezi, 2 adet bakım işletme merkezi ve 20 adet 
otoyol hizmet tesisi inşa edildi. Ayrıca proje boyunca yaklaşık 
131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu 
yapılarak, 1.4 milyon metreküp beton ile 22 milyon ton asfalt 
döküldü.

Yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu
Ankara-Niğde Otoyol Projesi, Türkiye TEM Projesi’nin eksik 
bağlantısını tamamlayarak ve Türkiye-Bulgaristan sınırındaki 
Edirne’den, Suriye sınırı yakınlarındaki Şanlıurfa’ya kadar 
kesintisiz karayolu bağlantısını sağlıyor. Bu bağlantı Şanlıurfa-
Habur sınır kapısı kısmı inşa edilerek faaliyete alındığında ise 
Irak sınırına kadar uzatılmış olacak. Buna uygun olarak proje, 
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katkıda bulunurken kuzey ve güneydoğu illeri arasındaki erişimin  
kontrollü ve güvenli olmasının yanı sıra yolun tamamlanmasıyla 
ulaşım rahatlığı sağlanmış olacak. Ankara-Niğde Otoyol 
Projesinin ayrıca Tuz Gölü (Ankara, Konya ve Aksaray illeri 
arasında) ve tarihi Kapadokya (Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Aksaray 
ve Niğde il sınırları içerisinde) gibi bölgedeki önemli turistik 
yerlere erişimi arttırması bekleniyor. Proje ile Ankara-Niğde 
arası 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya iniyor.  220 bin 
kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlayan proje ile yıllık 127 milyon 
551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. Yakıt ve zaman 
tasarrufu sayesinde, ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı 
sağlayacak olan proje karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin 
kilogram azalacak. Özellikleriyle Türkiye’nin en akıllı yolu olan 
otoyol, akıllı ulaşım sistemleri yerli ve milli olarak tasarlandı.

Türkiye’nin ilk Akıllı Otoyol Projesi
Ankara-Niğde Otoyolu yerli ve milli olarak geliştirilen merkezi 
kontrol yazılımı ve olay algılama yazılımı ile koordinasyonlu 
çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplanarak, bu bilgiler yapay 
zekâ ve makine öğrenimi sistemleri ile derleniyor. Sistemin bu 
özellikleri sayesinde otoyolda oluşan kaza, trafik ve tehlikeli 
durumlarda operatörler bilgilendiriliyor ve sürücüler uyarılıyor. 
Ayrıca olay algılama sistemi yardımıyla otoyol güzergahında 
bulunan 208 adet kameralara çeşitli komutlar veriliyor. Bu 
komutlar sayesinde otoyolda bir taşıt durduğunda, bir yaya 
yürümeye başladığında, başıboş bir hayvan otoyola girdiğinde 
ya da bir taşıt geri geri manevra yaptığında olay algılama 
sistemi bunu tespit ediyor ve ekranlara yansıtıyor. Bu görüntüler 
sayesinde operatörler hızlıca operasyon başlatılıyor. Operasyon 
kapsamında, duruma ve olayın özelliğine göre; hızla karayolları, 
trafik polisi, jandarma, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri olay yerine 

Soldan sağa; Kemal KAŞÇI - Seyithan Güneş 
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yönlendiriliyor. Bu koordinasyonun tamamı Ana Kumanda 
Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor. 
Pi Makina ile 131 milyon metreküp kazı ve 
hafriyat
ERG Otoyol, YİD modeli ile üstlendiği Ankara Niğde Otoyolu’nun 
inşaatında iş ve inşaat makineleri ile kamyon grubundaki marka 
tercihini Pi Makina’dan yana kullandı. Ayrıca çelik konstrüksiyon 
işleri de Pi Makina fabrikalarında tamamlandı. Proje kapsamında 
131 milyon metreküp kazı ve hafriyat işinin büyük kısmında 11 
adet Pi Makina ekskavatörü, 24 adet Pi 1022A kazıcı yükleyici ve 
18 adet Pi 1051A lastik tekerlekli yükleyici kullanıldı. Otoyolun 
dolgu malzemesi, beton ve asfalt agregası ile yataklama 
malzemesi olacak taşların kırma, eleme ve sınıflandırma işlemleri 
için farklı lokasyonlarda ve farklı büyüklüklerde 6 kırma eleme 
tesisi kuruldu. Saatlik kapasitesi 350 ila 500 ton arası değişen 
bu tesislerde kullanılan konik ve dik milli kırıcılar Pi Makina’nın 
otoyol projesi için geliştirdiği özel kırıcılar olarak kayıtlara geçti.

Greyder, silindir, asfalt finişeri…
332 km uzunluğundaki otoyolun zemin hazırlama, dolgu serme ve 
düzleme, hendek kazma, şev meyillendirme, tesis sahası hazırlama 
gibi işlemler için ise 20 adet Pi 3180 greyder kullanıldı. Greyderler 
proje boyunca 120.000 saati aşan çalışmayla yüksek verimlilikle 
görev yaptı. Zeminin sıkıştırma işlemi için kullanılan toprak 

Proje kapsamında inşa edilen yapılar
5 adet viyadük (Toplam 3567 Metre)

34 adet kavşak köprüsü
15 adet anayol köprüsü

73 adet üst geçit köprüsü
109 adet alt geçit

681 adet kutu menfez
15 adet kavşak 

15 adet ücret toplama tesisi
1 adet ana kontrol merkezi 

2 adet bakım işletme merkezi
20 adet otoyol hizmet tesisi

131 milyon metreküp kazı
76 milyon metreküp dolgu 

1.4 milyon metreküp beton 
22 milyon ton asfalt 
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silindirlerinin ve asfalt dökümü için kullanılan asfalt finişerlerinin 
de bir kısmı Pi Makina üretimi olması gözden kaçmadı. Otoyoldaki 
beton yapıların üretilebilmesi için projenin farklı noktalarına 8 
adet Pi beton santralleri kuruldu. 1 adet 120 m3/saat ve 5 adet 100 
m3/saat üretim yapabilen sabit beton santrali ile 2 adet 120 m3/
saat üretim yapabilen mobil beton santrali proje için toplamda 1.4 
milyon metreküp beton üretti. Pi Makina’nın özel olarak ürettiği 
devasa 100 tonluk portal vinç ile bu betonların bir kısmı kalıp 
beton dökümünde kullanıldı. Bu kalıp betonlarla viyadükler ve 
köprü ayakları ve tesisler yapıldı. Üretilen betonun geri kalanı 
ise yine Pi Makina üretimi 5 adet kamyon üstü beton pompası 
ile dökülerek kavşak, anayol ve üst geçit köprüleri, alt geçitler ve 
menfezlerin yapımı gerçekleştirildi. Beton pompaları saatte 130 
m3 ile 140m3 arasında beton dökebiliyor ve dikeyde 37, 40 ve 47m 
beton dökme kapasitesi sahip. Tüm bu kazı, dolgu, beton, asfalt 
işlerindeki taşıma ve nakliye işlerini gerçekleştiren kamyonların ve 
çekici tırların önemli bir kısmı da Pi Makina’nın son yıllarda yüzde 
100 yerli olarak ürettiği kamyon olması dikkat çekti. Toplamda 52 
adet 4x4, 6x4 ve 8x4 damperli kamyon otoyolun farklı noktalarında 
hafriyat ve nakliye işlerinde kullanıldı. Ayrıca bu proje için özel 
olarak 70 adet 4x4, 6x4 ve 8x4 yol bakım araçları da otoyolun 
işletme ve bakım dönemi için üretiliyor. Bu araçlar için kar küreme 
ve püskürtme, tuz ve solüsyon serpme, yol süpürme ve itfaiye 
kamyonları bulunuyor. Ayrıca Pi Makina, Ankara-Niğde Otoyolu 
projesinde Otoyol Hizmet Tesisleri(OHT), Bakım İşletim Merkezi 
Tesisleri(BİM), Kanopiler, Gişeler, Köprü ve Yol korkulukları olmak 
üzere 9000 tonun üzerinde çelik konstrüksiyon imalatı yaptı.
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Dünyanın tanınmış hidrolik kırıcı üreticisi İnan Makina, bu 
yılki geleneksel bayi toplantısını Çerkezköy’deki modern ve 
teknolojik fabrikasında düzenledi. “Kalite asla tesadüf değil, 

2021 için hazırız” mottosuyla gerçekleştirilen toplantıya 5 şube 
ve 14 bayi katıldı.

“Önceliğimiz kalite”
Bayilerin ve şubelerin eksiksiz yer aldığı toplantıda İnan Makina 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dinçer Alkan tarafından bir 
sunum yapılarak, 2019 yılındaki çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. 2019 yılının ilk 6 ayında pandemiye rağmen tüm bayi ve 
şubelerde yoğun bir çalışma olduğunu belirten Yönetim Kurulu 

İnan Makina, güçlü 
bayileriyle 2021 yılına hazır
İnan Makina, her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayi toplantısını, bu yıl “Kalite asla tesadüf değil, 
2021 için hazırız” mottosuyla Çerkezköy’deki fabrikasında gerçekleştirdi. Tüm şube ve bayi yetkililerinin 
katıldığı toplantıda Ar- Ge çalışmaları sonucu 1 yıl test edilerek üretime geçilen “Akıllı Kırıcılar” tanıtıldı

Başkan Yardımcısı Dinçer Alkan, “İnan Makina olarak birinci 
önceliğimiz; kalitemizin sürekliliği ve bununla birlikte tüm bayi 
ve şubelerimizin taleplerine zamanında cevap verebilmek” dedi. 

Akıllı kırıcılar ve yenilenen ataçmanlar tanıtıldı
Şube ve bayilerin güven tazelediği toplantıda Ar- Ge çalışmaları sonucu 1 
yıl test edilerek üretime geçilen “Akıllı Kırıcılar” zemin sertliğine göre vuruş 
gücünü otomatik ayarlayan sistem tanıtıldı. Yeni akıllı sistem ile kırıcının boşa 
vurması engellenerek kırıcı ve makinede oluşabilecek hasarlar minimuma 
indirgendi. Toplantıda ayrıca ataçmanlar konusunda yapılan iyileştirmeler de 
anlatılarak, 2021’de müşteri talepleri doğrultusunda üretilmesi planlanan 
ürünler hakkında bayilerle fikir alışverişinde bulunuldu.
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Çalışanlar ve bayi desteği
Çerkezköy fabrikasında gerçekleştirilen toplantı sonrasında Makina 
Market’e bayi yapılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İnan 
Makina Şubeler Direktörü Gürel Sancak, tüm şube ve bayilerin 
katıldığı bu yılki toplantıda satış ve satış sonrası hizmetlerin öncelikli 
konu olarak ele alındığını belirtti. Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde 
zorlu bir pandemi sürecinin yaşandığını ve iletişim kopukluğu 
olan bu dönemde bayilerle güçlü bir şekilde iletişim kurduklarını 
kaydeden Gürel Sancak, “İnan Makina olarak bu süreci kısa çalışma 
programı ile atlatılamayacağını, üretimin mutlak sürede devam 
etmesi gerektiğini ön gören şirketlerdeniz. Pandemide bizler de zor 
zamanlar geçirdik ama tüm çalışanlarımız ve bayilerimizin desteği ile 
bu süreci yara almadan hatta büyüyerek geçirdik. Gerek mail gerek 
telefon ile yapılan görüşmeler neticesinde bayilerimizle güçlü bir 
iletişim sağladık” dedi.

Güçlü bayi iletişimi
İnan Makina’nın bayileriyle güçlü bir iletişime sahip olduğuna 

dikkat çeken Sancak, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bayilerimizle olan güçlü iletişimi öncelikle uzun 
yıllara dayanan köklü bir birlikteliğe, karşılıklı güvene ve 
sonrasında da hızlı cevap akışına borçluyuz. Çağımızda hız 
her şey demektir. Bizlerde buna hem ayak uydurmak hem 
de kendimizi daha da geliştirmek için yoğun bir mesai 
harcamaktayız. Beraber büyümenin verdiği güçle her 
zamankinde daha da istekli bir şekilde çalışmaktayız.”

İnan Makina’nın yeni Trabzon bayisi: Uzman El 
Makine
Bayi yapılanmalarında yaşanan değişiklikle ilgili de 
açıklamalarda bulunan Gürel Sancak, “Bayilerimizle yapmış 
olduğumuz toplantı sonrasında Doğu Karadeniz (Trabzon) 
bayimizde bir değişikliğe gittik. Trabzon bayiliğimizi yapmış 
olan Lider İş Makinaları ile olan birlikteliğimizi noktalayıp, 
yerine Uzman El Makine ile yollarımıza devam etme kararı almış 
bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
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Y aşanan kazalardan dolayı adı "Tehlikeli yol" olarak anılan 
Kandıra - İzmit yolunda duble yol çalışmaları başladı. Proje 
kapsamında ana yüklenici Kalyon İnşaat’ın taşeronluğunu 

üstlenen Fatih Saltık A.Ş, 40 kilometrelik duble yolun yapımında 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Makina Market olarak firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Saltık ile görüşerek, Fatih Saltık 
A.Ş’nin faaliyetleri ve bölge için önemli Kandıra - İzmit duble yol 
projesini konuştuk.

Yol projelerinin zorlukları 
“Hitachi” ile aşılıyor
Kandıra - İzmit duble yol projesinde Kalyon İnşaat’ın taşeronu 
olarak yer alan Fatih Saltık A.Ş, zorlu projede Hitachi’nin 50 
tonluk ekskavatörlerinin maksimum performansı ile çalışıyor. Yol 
projelerinde güçlü makinelere ihtiyaç duyan firma, önümüzdeki 
günlerde de Hitachi ZX530LCH-5A ile parkını güçlendirmeyi hedefliyor

Başarılı projeler
Fatih Saltık A.Ş’nin 2013 yılında kurulduğunu ve bu zamana 
kadar birçok önemli projede yer aldığını belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Saltık, “Melen Projesi ile çalışmalarımıza start 
verdik. 2016 yılında Devlet Su İşleri’ne ait Elmalı Barajı’nda 
47 gün gibi kısa bir sürede 640 bin metreküp balçık temizliği 
yaptık. Bu projedeki başarımız sektörde adımızı duyurmamızı 
sağladı. Marmaray’ın Gebze - Halkalı hattındaki raylı sistemlerin 
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yenilenmesini üstlendik. Kuzey Marmara Otoyolu ve Sabiha 
Gökçen’in yeni pist inşaatında da başarılı işlere imza attık. 
Bugüne kadar kamu ve özel sektördeki birçok önemli projede 
yer aldık. Şu anda da Kandıra - İzmit duble yol projesinde 
çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi ve projeyle ilgili şunları 
ekledi: “Kandıra - İzmit yolu, yaşanılan kazalardan dolayı bölgede 
tehlikeli yol olarak biliniyor. Bölge sakinleri, yıllardır bu yolun 
genişletilmesini bekliyordu. Bu alana duble yol yapılmasına karar 
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verildi ve projenin ihalesi yapıldı. İhaleyi Kalyon İnşaat üstlendi. 
Fatih Saltık A.Ş olarak biz de bu projede Kalyon İnşaat’ın taşeronu 
olarak çalışmalarımıza başladık. Şu anda daha işin başındayız, 
projenin 4 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.”

Hitachi ZX490LCH’den yakıt ve performans memnuniyeti
40 kilometrelik zorlu duble yol projesinde Hitachi’nin 3 adet ekskavatörü ve 
1 adet yükleyicisiyle çalıştıklarını aktaran Saltık, Hitachi makinelerinin gücü, 
performansı ve yakıtından memnun olduklarını ifade etti. Saltık, “Projede 3 
adet Hitachi ZX490LCH serisi ekskavatör kullanıyoruz ve bu makinelerle tüm 
zorlu işlerin üstünden kolaylıkla geliyoruz. Operatörlerimiz kullanım konforu 
ve çalışma açısından makineden oldukça memnun. Makinenin performansı 
çok iyi olduğundan dolayı makineyi yüksek devirde kullanmamıza gerek 
kalmıyor. Hitachi ZX490LCH’nin gücü ve yakıt performansı tam bizim 
istediğimiz seviyelerde. Makine, çalıştığı alanlara göre saatte ortalama 29-31 
litre arasında yakıt tüketiyor” ifadelerini kullandı. 

Yol yapımında makine seçimi
Yol projelerinde silindirinden dozere, ekskavatörden kazıcı yükleyiciye kadar 
çeşitli iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Fatih Saltık, projenin 
büyüklüğü veya geçeceği güzergaha göre kullanılan makinelerin değiştiğini 
söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yol yapımının her noktasında 
farklı iş makineleri ile çalışmak durumundasınız. 30 tonluk makinelerle yol 
projelerinde işler yürümüyor, en az 50 tonluk makinelerle çalışmalısınız. Bu 
yüzden makinelerinizin gücü önemli. Yol inşaatları mart ayında başlayıp, 
kasım ayına kadar devam eder. Kış döneminde çok fazla çalışamazsınız. 
O yüzden martta başlayıp kasım ayına kadar maksimum performansla 
çalışmanız gerekiyor. Bu noktada da parkınızda yer alan iş makinesinin sayısı 
ve verimliliği büyük önem arz ediyor.”

Performans, yakıt ve servis…
Yol projelerinde kullanılan makinelerin işin yapılışını direkt olarak 
etkilendiğine de dikkat çeken Saltık, yanlış makine tercihinin hem 
zaman hem de ekonomik anlamda kullanıcılarını zor durumda 
bırakabileceğine değindi. Saltık, “Makine seçim kriterleri tüm 
firmalarda olduğu gibi Fatih Saltık A.Ş için de oldukça önemli. 
Makine seçiminde her şeyden önce performans, yakıt ve servis (Satış 
sonrası hizmetler) kriterlerine dikkat ediyoruz. Tabi hepimiz ticaretle 
uğraşıyoruz, bu nedenle makineyi satıp paraya çevireceğiniz zaman 
makinenin ikinci el değerine de bakıyoruz. Belirlediğimiz bu etkenler 
doğrultusunda tercihimizi yapıyoruz. Yanlış makine tercihleri hem 
zaman hem de ekonomik anlamda firmaları zor durumda bırakabiliyor. 
Yanlış tercih edilen bir makinenin arızalanması ve veya projeye 
gücünün yetmemesi, kullanıcının hem iş kaybı yaşamasına hem 
de mecburen yeni makine yatırımına yönelmesine neden oluyor. 
Örneğin; 60 tonluk bir makine ile yapmanız gereken bir işi 30 tonluk 
makine ile yapmaya çalıştığınızda makineyi fiziksel olarak yıpratırsınız. 
Makinenin koparmada gücü yetmez, o işi yapmak için makineye kırıcı 
takmak zorunda kalırsınız, bu da ekstraya maliyet çıkarır. Bu nedenle 
işe uygun doğru makine seçimi yapmak son derece önemli bir konu.” 

“Enka Pazarlama bizi yarı yolda bırakmadı”
Makine yatırımında makinenin performansı ve markanın satış 
sonrası hizmetler desteğinin de önemli olduğunun altını 
çizen Saltık, “Makineyi kullandığımızda ilk olarak performansa 
bakıyoruz. Bir makine, kamyonu 3 dakikada yüklerse, 10 dakika 
da 3 kamyon yüklüyoruz. Eğer makine, kamyonu 4 dakikada 
yüklerse, 10 dakikada 2 kamyon yüklemiş oluyoruz. Bu yüzden 
marka tercihi yaparken doğru analizlerde bulunup, matematiğini 
iyi yaptıktan sonra yatırıma karar veriyoruz. Öte yandan arıza 
veya herhangi bir talep durumunda tercih ettiğimiz markanın 
teknik servisi talebimize ne kadar hızlı cevap veriyorsa bizim için 
o kadar iyi. Hızlı bir dönüşün yapılması iş kaybı yaşamamızın 
önüne geçiyor” dedi ve Enka Pazarlama’dan aldıkları satış sonrası 
hizmetler desteğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Enka 
Pazarlama, satış sonrası hizmetler tarafında bizi hiçbir zaman yarı 
yolda bırakmadı. Ne zaman arasak telefonlarımıza cevap verildi 
ve işimiz en kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Enka Pazarlama, 
24 saat hizmet alabileceğimiz bir kurum. Enka’nın hizmetinden 
Hitachi’nin de makinelerinden memnun kaldığımız için yeni 
yatırımlarımızda Enka Pazarlama ile yolumuza devam edeceğiz. 
Yakın zamanda da Hitachi ZX530LCH-5A serisini parkımıza 
katarak makine ağımızı güçlendireceğiz.”
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İşte Hidromek’in 
yeni H4 Serisi 
ekskavatörleri
Hidromek, sektörel basına özel düzenlediği 
online basın toplantısı ile yeni H4 Serisi 
ekskavatörlerini tanıttı. Bir önceki seriye göre 
verimlilik, üretkenlik ve hız artışıyla öne çıkan 
yeni seri ekskavatörler, artırılan kepçe hacmi, 
hızlandırılan ataşman hareketleri ve geliştirilmiş 
hidrolik sistem tasarımı sayesinde daha az 
zamanda daha fazla iş yapılmasına imkan sağlıyor

Hidromek, yeni nesil H4 Serisi hidrolik ekskavatörlerinin 
tanıtımı için online basın toplantısı düzenledi. Hidromek 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 

Ahmet Bozkurt, Hidromek yetkilileri ve sektörel basının katıldığı 
toplantıda yeni H4 Serisi tüm detaylarıyla tanıtıldı. 

Yeni ürünler
Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir yelpaze sunan yeni  
H4 Serisinde hem lastik tekerlekli hem de paletli ekskavatörler 
bulunuyor. H4 Serisinde, 16 – 22 ton arasında çalışma 
ağırlıklarına sahip olan HMK 140 W, HMK 150 WR (Yeni) ve  

HMK 210 W lastikli ekskavatörler ile 14 – 51 ton arasında çalışma 
ağırlıklarına sahip olan HMK 140 LC, HMK 145 LCSR (Yeni),  
HMK 230 LC, HMK 310 LC, HMK 390 LCHD, HMK 410 LCUHD (Yeni) 
ve HMK 500 LCHD paletli ekskavatörler yer alıyor.  
Yeni H4 Serisinde yer alan HMK 210 WMH, HMK 220 WMH (Yeni), 
HMK 230 LCMH (Yeni), HMK 230 LCTX, HMK 230 LCLR,  
HMK 310 LCLR, HMK 390 LCLR, HMK 390 LCD ve HMK 500 R (Yeni) 
özel uygulama ekskavatörleri de dikkat çekiyor.

HMK 145 LCSR
H4 Serisine ait HMK 145 LCSR, standart tasarıma sahip makinelere 
göre daha kısa kuyruk yapısı ve dönüş yarıçapı ile şehir içi ve dar 
alanlarda dahi kolay çalışma imkanı sunuyor. Kısa kuyruk tasarımı ve 
denge ağırlığı ile yüksek kaldırma kapasitesine sahip  
HMK 145 LCSR ayrıca farklı ataşman seçenekleri ile çok yönlü kullanım 
imkanı sağlıyor. Makinenin yüksek performanslı motoru, seriliği, kısa 
dönüş yarıçapı ile sağladığı mükemmel manevra kabiliyeti ve kolay 
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kullanımı ile tüm alanlarda ve koşullarda üstün performans 
sağlıyor. HMK 145 LCSR, sahip olduğu teknolojik 
donanımları ve elektronik sistemi ile üst seviyede operatör 
güvenliği ve konforu sunuyor. Kompakt yapısı sayesinde de 
inşaat, peyzaj, malzeme döşeme ve tesviye işleri gibi farklı 
çalışma alanlarında ve özellikle şehir içi ve dar alanlarda 
kullanıcısına hem güçlü hem hassas çalışma imkanı veriyor.

HMK 500 LCHD
Yeni H4 Serisine ait HMK 500 LCHD’de alt şaside 
dayanıklılığı artıracak revizyonlar yapıldı. Yürüyüş 
makarasının orta kaynak noktası kaynak korumalı hale 
getirildi. Şaft malzemesi değiştirilerek daha mukavim 
bir malzemeye geçildi. Komponentlerin sertlik derinliği, 
RIM çapı ve kalınlığı, zincir bakla yüksekliği ve burç 
çapı ile palet hatvesi artırıldı. Sprocket malzemesi 
değiştirildi. Diş kalınlığı ve diş adımı da artırıldı. 

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz
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Kepçe kapasitesi ve farklı ataşman kullanımı 
Dayanıklılığı ve seriliği ile ön plana çıkan H4 Serisi, sergilediği 
üstün performansı ve her detayı özel olarak tasarlanmış ergonomik 
kabiniyle kullanıcısı için eşsiz bir deneyim sunuyor. Yeni H4 
Serisi artırılan kepçe hacmi, hızlandırılan ataşman hareketleri ve 
geliştirilmiş hidrolik sistem tasarımı sayesinde daha az zamanda 
daha fazla iş yapılmasına imkan sağlıyor. Yeni H4 Serisinde yer alan 
HMK 230LC 1,1 metreküp, HMK 310LC 1,6 metreküp,  
HMK 390 LCHD 2,2 metreküp, HMK 500 LCHD ise 3,2 metreküp 
standart kepçe kapasitesinde kullanıcılarına sunuluyor. Yeni 
seride, bom-arm ve bom-şasi bağlantı noktalarında bronz-grafit 
burçlar kullanılıyor. Yağ emme ve tutma kabiliyeti çok yüksek olan 
grafitin burcun iç yapısında gömülü olması yağlama periyodunu 
artırıyor. Grafitli bronz burçlar, darbelere ve aşınmaya karşı yüksek 
dayanıklılığa sahip olmasıyla ataşmanların ömrünü uzatıyor. Çok 
çeşitli kullanım alanlarına sahip olan H4 Serisi ekskavatörlerin 
kullanım alanı polip, kırıcı ve riper gibi farklı ataşmanlarla genişliyor. 
Ayrıca çabuk sök tak ile hızlı ataşman değişimi sağlanabiliyor. Hassas 
kalite kontrol aşamalarından geçen, güçlendirilmiş ağır hizmet tipi 
konstrüksiyonu ile daha fazla dayanıklılık sunan  
H4 Serisi ekskavatörler, en zorlu saha şartlarında bile üstün 
performans sağlarken, uzun ömürlü kullanım sunuyor. 

4 farklı çalışma modu 
4 farklı çalışma moduna sahip olan H4 Serisi, yenilikçi 
teknolojisiyle üretkenliği en üst seviyeye taşıyor. Yeni seride, 
makinenin su soğutmalı, turbo şarjlı, intercooler destekli, 
elektronik dizel motoru, Avrupa Birliği Faz 3A/ Faz 4 ve ABD 
EPA Tier 3/ 4 emisyon yönetmeliklerine uygunluk gösteriyor. 
Makinelerde yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlamak amacıyla 
pek çok teknolojik donanım yer alıyor. Standart olarak 
sunulan “Otomatik Stop Sistemi”, ayarlanabilir rölanti ve stop 
süreleri ile makine rölantiye geçtikten sonra motoru otomatik 

olarak durdurarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylelikle işletme 
maliyetlerinin minimuma inmesine ve çevrenin korunmasına 
yardımcı oluyor. “Emniyetli Tip Yakıt Transfer Pompası" ise, depo 
dolduğunda ya da pompa 30 saniye boşta çalıştığında devreye 
girerek pompanın otomatik durmasını sağlıyor. Makine için 
ek güç oluşturan Power boost teknolojisi ise makinenin işe en 
uygun performansta çalışmasını sağlıyor.

Teknolojik tasarım
Dış ve kabin içi tasarımında teknolojik ve tasarımsal yenilikler 
sunan yeni H4 Serisi operatörün rahat ve konforlu şekilde 
çalışmasını ve makineyi kolaylıkla kontrol edebilmesini sağlıyor. 
Makinede yer alan ısıtmalı, hava süspansiyonlu ve 35 derece 
yatırılabilir koltuk, oransal kontrollü pedal ve joystick’ler, motor 
hızı kontrol tuşu, OPERA Kontrol Sistemi, dokunmatik operatör 
ekranı, tavan lambası, bardak tutucu, sıcak-soğuk dolabı 
gibi pek çok özellik, kabin konforunu üst seviyeye çıkarıyor. 
Yeni iki parça ön cam silecek sistemi, geniş çevre görüşü 
sağlayarak kullanıcının çalışma verimliliğini artırıyor. Ayrıca, 
kabin içerisindeki hava menfezleri ve ortam sıcaklığına göre 
kendisini ayarlayabilen otomatik klima sistemi yüksek soğutma 
performansı sağlıyor. Makinede bulunan 6 adet silikon viskoz 
takozu sayesinde her türlü çalışma koşulunda gürültü, şok ve 
titreşim sönümlenerek kabine iletilmeleri engelleniyor.

Güvenlik
FOPS (Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı) ve modellerinin 
büyük bir bölümünde bulunan ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu 
Yapı) özellikli kabinleriyle H4 Serisi ekskavatörler, kullanıcısına 
güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. İş güvenliğine özel önem 
verilerek tasarlanan yeni seride opsiyonel olarak sunulan “Aşırı 
Yük Alarmı”, makinenin aşırı yüke girmesi durumunda uyarı 
veriyor. Yan ve arka kameralar kör noktayı en aza indirerek 
mükemmel görünürlük sağlarken kırmızı tutamaklar ve uyarı 
etiketleri de operatör güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, 
otomatik açılış kornası ile opsiyonel olarak sunulan kule 
dönüş uyarı sistemi ve yürüyüş uyarı sistemi ile çalışma ortamı 
güvenliği artırılıyor. Kabin üstündeki ve arkadaki çalışma lambası 
sayısı artırılarak, çevre ve gece görüşü iyileştirilen H4 Serisinde; 
4 adet kabin üstünde, 1 adet üst şaside ve 2 adet arkada çalışma 
lambası bulunuyor. H4 Serisi, yan ve arka kameralarda kör 
noktayı en aza indirerek mükemmel görünürlük sağlıyor.

Hidromek Smartlink
Hidromek tarafından geliştirilen telematik sistem Hidromek 
Smartlink, makine kullanıcısı için özel bir asistan olarak görev 
yapıyor. Kullanıcılar, bilgisayar, tablet ve cep telefonu aracılığı 
ile erişebildikleri uygulama sayesinde makinenin konumunu 
ve teknik bilgilerini takip edebiliyor. Makinenin yakıt tüketim 
değerleri, kullanım süreleri gibi önemli bilgileri kullanıcıya 
raporlayan uygulama, rutin bakım zamanı gibi gerekli 
hatırlatmaları yapıyor. Yakındaki tüm servis noktalarının iletişim 
bilgilerini de paylaşan uygulama, yol tariflerini de sağlıyor.
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Sarılar’dan RES için dev yatırım: 
Zoomlion ZCC9800W

Sarılar Group, rüzgar türbinleri için özel olarak 
tasarlanan 800 ton kapasiteli Zoomlion ZCC9800W 

modelini filosuna katarak önemli bir yatırıma 
imza attı. Sarılar Group’a özel mavi beyaz renkte 

üretilen 800 tonluk paletli vinç, Sakarya’daki RES 
projesinde çalışmaya başladı. Sarılar’ın bu yatırımı, 

Zoomlion’un Avrupa da gerçekleştirdiği en büyük 
tonajlı ilk vinç teslimatı olarak kayıtlara geçti

NAKLİYE VE KURULUM
Belde Limanı’na giriş yapan 
Zoomlion ZCC9800W modeli,  
40 TIR aracılığıyla 2 günde 
Sarılar Group’un Gebze’deki 
deposuna taşındı. Daha sonra 
Sakarya’daki RES projesinde 
çalışmak üzere yola çıkan 
Zoomlion ZCC9800W paletli 
vinç, 10 kişilik ekip tarafından 
3 günde sorunsuz bir şekilde 
kurularak, çalışmaya başladı.
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Karayolu, proje, gabari dışı ve ağır yük taşımacılığı ile vinç kiralama 
sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Sarılar Group, yurtiçi 
ve yurt dışında yer aldığı projeler ve gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla 

dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle rüzgar enerji santrali (RES) projeleri 
üzerine yoğunlaşan firma, bu alanda önemli bir yatırım gerçekleştirerek, 
Zoomlion tarafından rüzgar türbinleri için özel olarak tasarlanan 800 ton 
kapasiteli Zoomlion ZCC 9800w modelini satın aldı. Son 10 yılın en hareketli 
dönemini geçirdiklerini ve özellikle RES projeleri üzerine yoğunlaştıklarını 
ifade eden Sarılar Group Genel Müdürü Erkan Gürbüz ile bir araya gelerek 
Zoomlion yatırımının detaylarını konuştuk.

Makser Vinç’ten 800 tonluk Zoomlion marka paletli vinç satın 
aldınız. Kritik bir dönemde önemli bir yatırım gerçekleştirdiniz. 
Yatırımın detaylarını öğrenebilir miyiz?
RES projelerinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Açıkçası önümüzdeki 
yılın sonuna kadar da Türkiye’de rüzgar enerji santrallerinde yoğun 
bir iş potansiyeli var. Sarılar Group olarak biz de RES projeleri üzerine 
yoğunlaştık ve işimizin büyük bölümünü bu projeler oluşturuyor. Rüzgar 
enerji santrallerinde yüksek tonajlı vinçlere ihtiyaç duyuyoruz ve yatırım 
planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Makser 
Vinç’ten Zoomlion ZCC9800W paletli vinç modelini satın aldık. Makinenin 
yatırımını pandemi döneminden önce kararlaştırıp, siparişini vermiştik. Hatta 
makineyi görmek için Çin’e gidecektik ama pandemi nedeniyle ülkelere giriş 
çıkışlar yasaklandı. Bundan dolayı makineyi görmeden satın aldık. Makineyi 
göremedik ama yetkili arkadaşlar, görseller ve yapılan örnek işlerle Zoomlion 
ZCC9800W modelini detaylı bir şekilde anlattı ve yatırımımızı gerçekleştirdik.

Makine parkınıza yaptığınız yatırımlarla gerek Türkiye gerekse 
dünyada dikkat çekiyorsunuz. Bu yatırımda da yine bir ilke imza 

attınız. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?
Yüksek tonajdaki 13. vincimizi parkımıza kattık. Filomuzda 600 

ile 1250 ton arasında 13 adet makinemiz bulunuyor. İşimiz 
gereği bu büyüklükteki makinelere yatırım yapıyoruz. 

Geçtiğimiz aylarda farklı markaya ait yüksek tonajda bir 
makineyi daha parkımıza katmıştık. Bu yatırımda 

ise tercihimizi Zoomlion markasından yana 
kullandık. Zoomlion’un Avrupa da 

gerçekleştirdiği en büyük tonajlı ilk 
makinesini Sarılar Group olarak 

satın aldık. Zoomlion 
ZCC9800W 

modeli, 
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Çin’den Avrupa’ya gelen bu tonajdaki ilk makine olma özelliğini taşıyor. 
Yatırım bedeli yüksek bir makine ile parkımızı genişlettik. Tabi bu 
büyüklükteki bir makinenin Avrupa’daki ilk alıcısının Sarılar Group olması 
bizi ister istemez tedirgin etti ama ince eleyip sık dokuyarak yatırımızı 
gerçekleştirdik. Makineyle ilgili tüm ayrıntıları detaylı bir şekilde inceledik. 
Makinedeki özelliklerin Çin için değil Avrupa’ya uygun şekilde dizayn 
edildiğini gördük. Sertifikalar ve makinede kullanılan malzemelerin tamamı 
Avrupa’ya uygun şekilde dizayn edilmiş.

Yatırımınızda neden Zoomlion markasını tercih ettiniz?
Dünyada yüksek tonajlarda vinç üreten çok sayıda fazla marka yok. 
Avrupa menşeili markaların makinelerini zaten kullanıyoruz. Amerikalı 
üreticinin makinelerini, yedek parça konusunda sıkıntılar yaşadığımız 
için tercih etmiyoruz. Zoomlion’un küçük tonajlı makineleri işlerimizde 
kullanıyorduk. Markadan son derece memnun kaldığımız için bu 
yatırımımızda da Zoomlion markasını tercih etmek istedik. Zoomlion 
markasının kalitesine ve sağlamlığına güvenmemiz ile markanın 
Türkiye distribütörü Makser Vinç’le olan ikili ilişkilerimiz yatırım 
kararımızda etkili oldu.

Makine Sarılar Group’a özel renkte üretildi. Hatta makine 
Türkiye’ye gelir gelmez RES projesinde çalışmaya başladı. 
Makinenin lojistiği ve kurulumuyla ilgili bir değerlendirme 
yapabilir misiniz?
Yeni aldığımız tüm makinelerimizde kendi rengimizi tercih ediyoruz. Bu 
nedenle 800 tonluk Zoomlion ZCC9800W paletli vincimiz, Sarılar Group’a 
özel mavi beyaz renkte üretildi. Zoomlion mevcut yeşil renkte üretilen 
makinesi ilk defa bizim için mavi beyaz renge boyadı. Makinemizin 
lojistiğinde bir aksaklık yaşanmadı. Vincimiz Belde Limanı’na giriş yaptı. 

Daha sonra 40 adet TIR’la iki günde Gebze’deki depomuza taşındı. Ardından 
Sakarya’daki RES projesinde çalışmak üzere 10 kişilik ekip tarafından 3 günde 
kurulumu gerçekleştirildi. Zoomlion ve Makser Vinç’teki yetkililer, vincin 
liman girişinden çalıştığı alana kurulmasına kadarki tüm aşamada gerekli 
desteği sağladı. Çin’den yetkililer, makinenin kurulumu için Türkiye’ye geldi 
ve kısa sürede makinenin montajını gerçekleştirdiler. Satış sonrası hizmetler 
noktasında çok memnunuz. Hiçbir eksik olmadan makineyi teslim aldık. 
Makser Vinç ve Zoomlion markasından tüm konularda memnun olduğumuz 
yeni yatırım kararlarımızda Zoomlion ile çalışacağız.

Yeni yatırım planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Artık Avrupa ve dünyada kabul edilen tek şey kalite. Eğer siz kaliteli 
olursanız müşterileriniz sizi tercih ediyor. Sarılar Group olarak işimizi 
kaliteli yapıyoruz. Bu kapsamda da sürekli yeni projelerde yer 
alıyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar Türkiye’de rüzgar enerji 
santrallerinde yoğun bir iş potansiyeli var. Tüm makinelerimiz, 
gelecek yılın sonuna kadar RES projelerinde çalışmaya devam edecek. 
Hepsinin sözleşmesini yaptık. Yeni projeler için de yeni makinelere 
ihtiyaç duyuyoruz. Yüksek tonajlı vinçlerde iki farklı markayı tercih 
ediyoruz. Zoomlion, bu markalardan birini oluşturuyor. Makser Vinç’le 
yeni yatırım konusunda görüşme yapıyoruz. Kısa sürede karar verip 
yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Mustafa TAM - Makser Vinç Genel Müdürü
“Zoomlion’un ZCC9800W 800 tonluk paletli vinci rüzgar projelerine 
özel olarak üretilen bir makine. Vinç üzerinde kullanılan ana 
komponetler de özellikle Alman üreticiler tercih edilmiş; motor 
Mercedes-Benz , tüm tambur,yürüyüş motorları,pompalar,ana valf 
ve redüktör grubu Rexroth , Elektronik kontrol kartları IFM ve yük 
emniyet sistemi Hirschmann gibi.  Zoomlion bu modeli ile Çin iç 
piyasasında 2 yıl içerisinde çok ciddi satışlar gerçekleştirdi.Yaşanan 
pandemi nedeniyle müşterimizin makineyi görme şansı olmadı. 
Müşterimize Zoomlion ZCC9800W modelinin detaylı tanıtımı 
yapıldı. Sarılar Group’un yüksek tonajlı vinç grubunda özellikle 
Zoomlion markasını tercih etmesi, Makser Vinç olarak Türkiye’de 
yapacağımız işler adına büyük bir adım oldu. Bu satış ile güzel bir 
başlangıç yaptık. Gelecek dönemde rüzgar projelerinde 600-650 
ton makine sınıfı artık yetersiz kalmaya başlayacak. Bu açıdan Çin 
menşeili 800 tonluk vincin Türkiye’ye gelip çalışması da sektörde 
ayrı bir heyecan oluşturdu. Özellikle rüzgar projelerinde çalışan 
diğer kiralama firmaları ZCC9800W modelimizin Türkiye ye gelip işe 
başlamasını ve makinayı görebilmeyi bekliyorlardı. Müşterilerimize 
Makser Vinç olarak yetkin ekibimizle satış ve satış sonrası hizmet 
vermek adına her zaman hazırız.”
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Antalyalı yöneticilerden  
KOMATEK Fuarı’na tam destek
İMDER, ANTİAD ve SADA Uzmanlık Fuarları, 3-7 Mart 2021 tarihinde Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek KOMATEK 2021 Fuarı öncesinde Antalya’daki kamu ve özel sektör kuruluşlarına önemli ziyaretlerde bulundu

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Genel Sekreteri Oğuz Yusuf 
Yiğit, Antalya İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Bilal Köleoğlu, 

SADA Uzmanlık Fuarları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Baykal ve 
KOMATEK Fuarı Proje Müdürü Çetin Sarıaltın, 3-7 Mart 2021 tarihinde Antalya 
Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 16. Uluslararası 
İş ve İnşaat Makina Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı’nın (KOMATEK 2021) 
tanıtımı için Antalya’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. 

Önemli ziyaretler
Fuarın tanıtımı için Antalya’ya adeta çıkarma yapan heyet, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Muratpaşa Belediye Başkanı 
Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Belediyeler 
Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Elmalı Belediye Başkanı 
Halil Öztürk, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kemer Belediye 
Başkanı Necati Topaloğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Aksu 
Belediye Başkanı Halil Şahin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz 
Gazeteciler Federasyonu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, 
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya İş 
İnsanları Derneği Başkanı Ferhat Yıldız, Erzurum Belediyesi ve Doğu Anadolu 
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ve Falezler Reklam Ajansı 
Yöneticisi Alaattin Özuzun’u ziyaret etti. Ziyaret esnasında KOMATEK Fuarları ile 
ilgili yetkililere bilgi aktaran heyet, 2021 yılında yapılacak etkinliğin detaylarını 
sunarak, iş ve inşaat makineleri sektörü hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Heyet ayrıca yerel yönetim ve iş çevrelerinden fuarın tanıtımı ve ziyareti 
konusunda destek istedi.

Belediye, sanayi ve ticaret odası, basın…
Görüşmeler sonrasında 16 yöneticinin tamamından destek alan 
heyet, ziyaret ettikleri yöneticilerin hem kendi kurumlarında çalışan 
ilgili personelin/üyelerin haberdar edilmesi hem de tanıtım amacıyla 
kendi bölgelerinde bulunan tanıtım araçlarının bedelsiz kullanılması 
konularında beyanda bulundu. Ayrıca fuarın Antalya’ya sağlayacağı 
katkısı konusunda da fikir birliğine varıldı. Ziyaret esnasında Akdeniz 
Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, birliğinin 
kapsadığı 75 belediyenin de aynı şekilde bilgilendirilip etkinliğe 
katılması konusunda çaba sarf edileceği sözünü verdi. Erzurum 

Belediyesi ve Doğu Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ali Rıza 
Kiremitçi ise 34 üyesi olan birliğin fuar konusunda bilgilendirilip, fuarı 
ziyaret konusunda teşvik edileceğini iletti. Ayrıca Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası, Antalya Gazeteciler 
Federasyonu ve Cemiyeti olmak üzere yerel iş insanları ve basın ile 
yapılan görüşmeler sonucunda KOMATEK 2021 Fuarı’na tam destek ve 
ziyaret vaadi alındı.
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Türkiye’nin  
ilk eklemli – paletli örümcek 
platformu tanıtıldı
Personel yükseltici platform sektörünün yeni oyuncusu ve PLATFORMDER üyesi Vesa Platform, Türkiye’nin ilk 18 metre 
çalışma yüksekliğine sahip eklemli-paletli örümcek platformunu (T18AJ) sektör temsilcilerine tanıttı

Vesa Platform, İstanbul’da düzenlediği lansman toplantısı ile Türkiye’nin 
ilk 18 metre çalışma yüksekliğine sahip eklemli-paletli örümcek 
platformu T18AJ serisini tanıttı. Toplantının açılış konuşmasında konuşan 

Vesa Platform Kurucusu Ali Göral, “KOSGEB, AR-GE ve İnovasyon desteğine 
başvurarak Türkiye’de şimdiye kadar yapılmamış, bir ilk olan 18 metre eklemli-
örümcek platform projesine başladık. Şirketimizin sloganında da belirttiğimiz 
gibi Türkiye pazarına yenilikçi ürünler kazandırmak ve ülkemize de katma 
değer katarak, global ölçekte platform sektöründe kendimize yer edinmeyi 
amaçlıyoruz. Bu bağlamda bugün sizlere, Türkiye’nin ilk 18 metre çalışma 
yüksekliğine sahip eklemli-paletli örümcek platformunun (T18AJ) tanıtımını 
yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

18 metre çalışma yüksekliği
Yeni ürünle ilgili de açıklamalarda bulunan Göral, “T18AJ modelimiz, benzinli 
ve iç mekân kullanımı için 230 volt elektrik motoruna sahiptir. Tam oransal 
kontrol ve radyo uzaktan kumanda ile sürüş, ayak ve platform kullanımı 
yapılabilmektedir. Elektrohidrolik ayak kontrolü ve otomatik dengeleme 
sistemi, kendi yazılımımız vSAFE elektronik stabilite ve limitleme sistemi, 
otomatik toplama ve denge dışı durumlarda otomatik kesme makinemizin 
güvenliğinde öne çıkan özelliklerdir. Şu anda 0,79 x 1,99 metre boyutları 
ve 18 metre çalışma yüksekliğine sahip bu örümcek platformu, gerekli tüm 
standartlara uygun olarak üretmiş ve testleri yapılmış şekilde, bugün sizlerin 
katılımlarıyla pazara sunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Yerli üretimi destekliyoruz”
Lansman toplantısında söz alan PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Servet Ayhan ise “Yerli üretimi her zaman destekliyoruz. Ülkemizden çıkan bu 
ürünleri bir dünya markası olarak görebilmek bizlerin en büyük temennisidir. 
Vesa Platform’a çalışmalarında başarılar diliyoruz ve PLATFORMDER olarak 
her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi. Gün boyu süren 
tanıtım programında sektör temsilcileri ürünü kullanma ve test etme fırsatı 
buldu. Tüm katılımcıların beğenisini kazanan T18AJ, kısa bir süre içerisinde 
kiralama firmalarının parkında yerini almaya hazırlanıyor.
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Doka Kalıp, 
pandemİde yenİ 
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PROJE

PERI Tekkale Viyadüğü  
Projesi için ekonomik ve 
güvenli çözümler sağlıyor
Yusufeli Baraj Köprüleri Projesi kapsamında inşa edilen Tekkale Viyadüğünde PERI Kalıp ve İskele Sistemleri tercih edildi. Nurol-Gülsan 
adi ortaklığında gerçekleştirilen 644 metre uzunluğundaki viyadükte PERI ile ekonomik ve güvenli çözümler sağlandı

Proje: Yusufeli Baraj Köprüleri - Tekkale Viyadüğü Projesi
Yer: Yusufeli / Artvin
Ana Yüklenici: Nurol-Gülsan Adi Ortaklığı
Proje Müdürü: Kayserşah Erdem 
İnşaat Süresi: 30 Ay 
Servis: PERI Samsun Ofisi
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Kayserşah ERDEM 
 Nurol-Gülsan Adi Ortaklığı  

Proje Müdürü

Tekkale Viyadüğü 
projesinde viyadük 
elevasyonlarının çok 
yüksek yapılar olması, 
bölgenin yoğun rüzgarlı 
yapısı ve çalışma alanı için 
geniş bir platform seçimi 
gereksinimi PERI’nin 
VARIOKIT VBC Dengeli 
Konsol Kalıp Arabasını, 
SB+VARIOKIT Sistemini, 
RCS-C Hidrolik Tırmanır 
ve CB 240 Tırmanır 
Kalıp Sistemlerini 
tercih etme sebebimiz 
olmuştur. İnşaat başlayıp 
yapı yükseldikten 
sonra bu tercihin, işçi 
güvenliği için de ne 
kadar önemli olduğu görülmüştür. Projedeki pek çok faktörün 
bizi zorlayabileceği öngörülerek yapım aşamasında geniş ürün 
yelpazesi ve profesyonel şantiye desteği sayesinde PERI ile 
birlikte çalışmak projemizin kaza riskinden uzak, kısa sürede ve 
yapı kalitesi olarak en üst düzeyde tamamlanmasını sağlamıştır. 
Projenin başlangıç aşamasından itibaren lojistik desteğini ve 
yardımlarını esirgemeyen PERI'ye firmamız ve çalışanlarımız 
adına teşekkür ederim. Son olarak eklemek isterim ki: “Başarının 
yolu doğru çözüm ortakları seçiminden geçer.”

Viyadüğün yapımında 141 m yüksekliğindeki elevasyon için 4,10 
m yüksekliğinde ve 13,60 x 9,20 m boyutlarında, 1 set değişken 
kutu kesitli RCS-C + VARIO GT24 Sistem Elevasyon Kalıbı, 144 m 
yüksekliğindeki elevasyon içinse 4,10 m yüksekliğinde ve 13,75 
x 9,25 m boyutlarında 1 set değişken kutu kesitli RCS-C + VARIO 
GT24 Sistem Elevasyon Kalıbı kullanıldı. 9,50 m yüksekliğindeki 
ağır yüke sahip elevasyon başlıkları ise SB Tek Taraflı Askı Sistemi 
+ VARIOKIT Sistem + PERI UP İskele Sistemi ile kısa sürede 
ve güvenli bir şekilde imal edildi. Projedeki açıklık tabliye 
anoları VARIOKIT VBC Dengeli Konsol Kalıp Arabası ile imal 
edildi. Maksimum 5,50 m boyundaki ve 350 ton ağırlığındaki 
segmentler için 4 çift VARIOKIT VBC Dengeli Konsol Kalıp Arabası 
tercih edildi. Sistemde bulunan standart güvenlik ekipmanları 
sayesinde 150 m yüksekliğinde; ilave bir önleme gerek 
kalmadan iş güvenliğine uygun şekilde çalışıldı.

Dünyanın en yüksek üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek 
barajı olacak Yusufeli Baraj Gölü’nün sular altında kalacak 
kısımlarında büyük açıklıklı viyadükler yapılıyor. Proje 

kapsamında yükseklikleri 152 metreye ulaşan toplam 2.200 
metre uzunlukta ve 35.000 m2 alan üzerinde 2 x 1 şeritli, 
dört ayrı dengeli konsol köprü inşa ediliyor. Köprülerin orta 
açıklıkları 138 -175 metre arasında değişiyor. Proje kapsamındaki 
yükselen Tekkale Viyadüğü kısmında PERI Kalıp ve İskele 
Sistemleri’nin ürünleri kullanıldı. Sunduğu çözüm ve ürünlerle 
viyadük ayaklarının inşaat sürecini daha kolay hale getiren PERI 
sistemleri, aynı zamanda şantiyede güvenlik ve maliyet açısından 
çok büyük avantaj sağladı.

Projede kullanılan PERI ürünleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, Program İzleme ve Daire Başkanlığı 
tarafından ihale edilen ve ana yükleniciliği Nurol - Gülsan Adi 
Ortaklığı tarafından gerçekleştirilen projede değişken kesitli 
olan viyadük ayakları RCS-C Hidrolik Tırmanır Kalıp Sistemi ve CB 
240 Vinç ile Tırmanır Kalıp Sistemi ile kısa sürede tamamlandı. 
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Yakın iş birliği başarı getirdi
PERI mühendisleri ve ana yüklenici Nurol-Gülsan Adi Ortaklığı 
arasındaki yakın işbirliği, proje başarısının sağlanması için 
ilk adım oldu. Tüm köprü anoları her döküm için ayrı ayrı 
projelendirilmiş olup, betona bırakılacak tüm ankrajlar art 
germe halat yerleşimine göre tespit edilmiş ve uygulamada 
kolaylık sağlandı. Yapılan çözümler proje gereksinimlerine 
uygun olarak ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış ve saha ekibi 
dengeli konsol uygulaması konusunda bilgilendirildi. PERI, 
lojistik operasyonlarını desteklemiş ve gerekli kalıp ve iskele 
malzemelerini tam zamanında şantiyeye teslim etti. PERI 
mühendisleri proje boyunca profesyonel destek ve tavsiye 
vermek için şantiyeyle sürekli iletişim halinde bulunuyor.
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Doka Kalıp, pandemide yeni iş 
modelleri ve e-ticaretle büyüdü

Türkiye’de ve dünyada bir çok büyük projede görev 
üstlenen Doka Kalıp, pandemi dönemiyle beraber yeni 
iş modelleri, e-ticarete ve dijitalleşmeye yoğunlaştı. 
Pandemi öncesinde başlattıkları sürecin ve yatırımlarının, 
bu dönemde diğer şirketlerden pozitif anlamda 
farklılaşmalarını sağladığını belirten Doka Kalıp İskele 
Genel Müdürü Ender Özatay, “Geçen yıl e-ticarete çok 
önemli yatırımlar yapmıştık. Yatırımlarımızın sonucu 
olarak da dünya çapında Doka’nın en yüksek e-ticaret 
satışının gerçekleştirildiği 4. ülke olduk” dedi

Kalıp iskele sektörünün öenmli oyuncularından olan Doka Kalıp İskele, 
2018’den bu yana yaptığı e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarının olumlu 
geri dönüşlerini, pandemi döneminde almaya başladı. Yıl bazında 

ciroda e-ticaretin payını %7’ye çıkartan Doka, iskele ve kalıp sektöründe 
ulusal ve uluslararası firmalar arasında online satış yapan ilk firma olarak 
bu alanda büyümeye devam ediyor. Pandemi döneminde dijitalleşmeye 
uyum sağlayamayan şirketlerin ayakta kalmakta zorlanacağı, uyum sağlayan 
ve değişime ayak uyduranların devam edeceği bir dönem yaşandığının 
altını çizen Ender Özatay, “Elbette planlarımız değişti. Hatta artık uzun vadeli 
planlar geliştirmiyoruz. Çünkü salgın hastalığın etkilerinin ne olacağını kimse 
bilmiyor. Dolayısıyla daha kısa vadeli, daha öngörülen planlar yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı.  

Doka’nın dijitale yatırımı 2 yıl önce başladı
İnşaat sektörünün durumunu çimento tüketiminin belirlediğini 
anlatan Özatay, “Çimento tüketiminde geçen seneye oranla yüzde 

5’lik bir düşüş var. Dolayısıyla bu, bütün sektör paydaşlarını etkiledi, 
tüketimdeki düşüş yeni inşaat yapımlarına da aynen yansıdı. Fakat 
bu yansıma mayıs ayından sonra düzelmeye başladı. Mayıs, haziran 
ve temmuz aylarında satışlar düzenli olarak arttı. Bu artış şu anda 
da sürüyor. Özellikle haziran, temmuz ve ağustos ayları çok iyi geçti. 
Burada biz diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz dijitale 
yaptığımız yatırımların geri dönüşleri ve yer aldığımız büyük projelerle 
pozitif anlamda yasıması oldu” değerlendirmesinde bulundu.  
Dijitalleşmenin sektörün geleceği olduğunu düşünerek 2 yıl önce 
bütün kaynaklarını buraya yönlendirdiklerini belirten Doka Kalıp İskele 
Genel Müdürü Ender Özatay, öncelikle üç boyutlu yazıcı konusunda 
büyük bir yatırım yaptıklarını, daha sonra uzaktan kalıp eğitmeni, 
Doka Contact şantiye verimlilik programı kullanılması, Concremote 
adı verilen beton kürleşmesini dijital olarak ölçebilen bir yazılım satın 
alınması ve online mağazacılığa geçilmesi gibi önemli adımlar attıkları 
bilgisini verdi.
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“E-ticaret hacmimiz her geçen gün artıyor”
İnşaat sektöründe verimlilik oranının yüzde 40 seviyelerinde kaldığını 
belirten Ender Özatay, “Bunun en önemli sebebi, şu an dünya genelinde 
dijitalleşmenin en düşük olduğu alanın inşaat sektörü olması” dedi. 
Verimliliğin öneminin pandemi döneminde daha da belirginleştiğine, 
çünkü kar marjlarının düştüğüne işaret eden Doka Kalıp İskele Genel 
Müdürü Özatay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kar marjları düşünce, verimi 
artırmak için ne yapabiliriz? sorusu daha da önemli hale geldi. Bu noktada 
da hızlı bir şekilde dijital alanlara önceden yatırım yapmış ya da yatırım 
yapmaya devam eden firmalar ön plana çıkmaya başladı. Bizim için pozitif 
ayrışma kaynaklarından biri de dijitalleşme oldu. Toplamında da e-ticaret 
oranımız yüzde 7 olarak gerçekleşti. Orana baktığımızda her geçen gün 
artan bir e-ticaret hacmi var. Geçen sene e-ticarete çok ciddi yatırım yaptık. 
Kendi portallarımızı oluşturarak, müşterilerimizi bu kanala yönlendirmeye 
başlamıştık. Pandemi süresince insanlar, e-ticaret aracılığıyla satış 
temsilcisinin ziyareti olmadan, ürünlere kendileri ulaşarak stoklarımızdan 
sipariş verebildiler. Doka Türkiye olarak, dünya çapında Doka’nın en yüksek 
e-ticaret satışının gerçekleştirildiği 4. ülke olduk” diye konuştu.

Sanal gerçeklik gözlüğü ile kalıp kurulumu
Yatırımlarının olumlu geri dönüşlerini, dünyayı hazırlıksız yakalayan pandemi 
döneminde almaya başladıklarını kaydeden Ender Özatay, dijitalleşme 
çalışmaları ve Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da gerçekleştirdikleri 
büyük projelerin de etkisiyle bu sene Euro bazında çift haneli büyüme 
yakaladıklarını bildirdi. Ender Özatay, “Salgın sürecini planlamadan attığımız 
adımlar, pandemide bize avantaj olarak döndü. Mesela uzaktan kalıp 
eğitmeni programımız vardı. Ofis ortamında sanal gerçeklik gözlükleriyle, 
şantiyede sanal gerçeklik gözlüğü takan çalışanların gördüğünü görüyor ve 
onları yönlendirebiliyorsunuz. Bu teknoloji, Eyiste Viyadüğü’nün yapımında 
kullanıldı. İlk kurulum sırasında pandemi nedeniyle şantiyeye gitme şansımız 
yoktu. Çalışanlar, proje sahasına iletilen sanal gerçeklik gözlüğünü taktılar, 
biz buradan onlara tarif ettik, onlar da kalıbı kurdular. Bunu pandemiyi 
planlayarak yapmamıştık, ama pandemi sürecinde bize avantaj olarak döndü. 

Ender ÖZATAY 
 Doka Kalıp İskele Genel Müdürü

“E-ticaret hacmimiz her geçen gün artıyor” 
başlığının yanına

Sanal gerçeklik gözlüğü ile kalıp kurulumu” 
başlığının yanına

Son üç yıldır fuarlarda ürünlerimizi, sanal gerçeklik gözlükleri ile anlatıyorduk. 
Diğer bir yatırımımız olan üç boyutlu tasarımların BIM (Building Information 
Modeling) ortamına taşınması da yine pandemi döneminde bizim için 
avantaja döndü. Bir diğer yatırımımız olan MY Doka platformunun da olumlu 
etkilerini gördük. Müşteriler bu platforma girerek stoklarımıza ulaşabildiler; 
yeni siparişlerini oradan vererek, irsaliyelerini, faturalarını takip edebildiler. 
Yani tamamen kendileri için yaratılmış bir ortamda Doka ile ilişkilerini 
sürdürdüler” diye konuştu.

Şantiyenin verimliliği Doka Contact ile ölçümleniyor
Ar-Ge çalışmalarında dijitalleşmeye odaklandıklarını vurgulayan 
Özatay, iş yapış şekillerini değiştirerek ürün Ar-Ge’si değil de iş 
yapış şekli Ar-Ge’si yaptıklarını, 2021 - 2022 yılları için yeni iş bir 
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iş modelinin de hazırlığı içinde olduklarını anlattı.  Dijitalleşme 
çalışmaları hakkında bilgi veren Özatay, “Kalıpların üzerine taktığımız 
Doka Contact sensörlerimiz de bu çalışmalardan bir diğeri. Bu 
ürünümüz, şantiyedeki verimliliği artırmak için çalışıyor. Her bir kalıp 
parçasının üzerinde bir sensör bulunuyor. Bu sensörler; kalıbın ne 
zaman hareket ettiğinin, nereden nereye taşındığının, kaç metre 
yükseldiğinin, ne zaman kurulduğunun ve söküldüğünün bilgisini 
veriyor. Bu da kalıbının verimliliğini değil, o kalıbı kullanan ekibin 
ne verimlilikte çalıştığının bilgisini veriyor aslında. Sahada yeterince 
işçiniz var mı, kalıp çok mu yatıyor yoksa çok fazla mı kullanılıyor, 
daha fazla işçiye mi ihtiyacınız var, yoksa az işçi ile mi çalışıyorsunuz, 
ekipleriniz saat 8.00’de ilk kalıbı kurmaya başladılar mı yoksa kalıba 
8.30’da mı dokundular vb. şekilde dataları topluyorsunuz” diye 
konuştu.

Kalıbın ne zaman söküleceğini “Concremote” söylüyor
Dijitalleşme yatırımlarından birinin de “Concremote” olduğunu 
belirten Özatay, Concremote yazılımları ve cihazlarının uzaktan 
hizmet vermelerini sağladığını ifade etti. Ender Özatay, şöyle devam 
etti: “Concremote yazılımımız, betonda kalıp söküm sürelerinin belli 
aralıklara bağlı olarak değil, canlı ve dijital ölçümlerle belirlenmesi 
yoluyla şantiyelerde işin hızlandırılmasını sağlıyor. Betonun yüzeyine 
bırakılan sensörler sunucuya (Server) sinyal gönderiyor. Sunucu, 
gelen veriyi işliyor ve betonun ulaşması gereken dayanıma ulaşıp 
ulaşmadığını gözlemliyor. Beton istenilen dayanıma ulaştığı anda 
da kalıbın sökülebileceğine dair cep telefonuna SMS veya tablet 
bilgisayarlara e-mail yolu ile sinyal gönderiliyor. Akıllı telefonlar için 
sistemin aplikasyonu da bulunuyor. Bugüne kadar sadece grafiklerle 
yapılan işlemler, ilk defa dijital üzerinden uygulanıyor. Müşterinin 
işlerini hızlandırabiliyor.”

Yurt içinde ve yurt dışında büyük yatırım projelerinin 
çözüm ortağı…
Pandemi sürecinde sektörü canlı tutabilmek için kamu projelerinin 
devam ettirilerek piyasada nakit akışının sağlanması yönünde bir karar 
alındığını hatırlatan Özatay, bu nedenle yurt içinde görev aldıkları 
kamu projelerine devam ettiklerini kaydetti. Yurt içinde ve yurtdışında 

çeşitli projelerde çözüm ortağı olduklarını aktaran Özatay, “Şu an Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun eksik kısımları tamamlanıyor, 1915 Çanakkale 
Köprüsü ve Otoyolu ve Akkuyu Nükleer Santrali projelerinin çalışmaları 
sürüyor. Yeni hastane yatırımları da tamamlandı. Kazakistan’da 6 
pandemi hastanesinin yapımına başlanacak. Irak’ta Merkez Bankası 
Projesi, konut ve Bağdat Mall AVM projesi var. Özgüven İnşaat tarafından 
yapımına devam edilen, Tamamlandığında tüm Orta Asya’nın en yüksek 
binası olan Özbekistan’daki Nest One Tower projesinde, otomatik 
tırmanır kalıp sistemimiz ile yer alıyoruz. Azerbaycan’daki Port Bakü 
projesinin yapımı da yine otomatik tırmanır kalp sistemimizle devam 
ediyor. Türkiye’de ise büyük köprü ve altyapı projeleri başlamak üzere” 
diye konuştu. İstanbul Finans Merkezi de en yoğun çalıştığımız alanlarda 
birisi. Vakıfbank ve Ziraat Bankası binaları otomatik tırmanır kalıp 
sistemlerimizle devam ediyor.  Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Özatay, 
geleceğe dönük hedeflerini, “şu anda olduğu gibi bütün imza projelerde 
yer almaya devam etmek” şeklinde açıklayarak, ”Bu, aslında hem 
bizi hem de ekibimizi motive ediyor. Müşterilerin de Doka’ya yönelik 
motivasyonunu artırıyor. Bu birinci hedefimiz. İkincisi, ekibimiz bizim için 
çok önemli. Onların sağlığını korumak adına her şeyi yapıyoruz” dedi.
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İnşaat malzemesi sanayi üretimi 
temmuzda yüzde 7 arttı 
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Eylül 2020 
Sektör Raporu’na göre, temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayındaki 
üretim artışında sektörde işlere dönüş ve işlerin yeniden başlaması ile dış pazarların açılması etkili oldu. 2020 yılının temmuz ayında 
inşaat malzemeleri ihracatı ise geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1,2 gerileyerek 1,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu 
gerilemeye rağmen temmuzda 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı yapıldı
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İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Eylül 2020 
Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemesi sanayi üretimi 

2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyümüştü. Covid-19 salgını ile ortaya 
çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemesi sanayi üretimi yılın ikinci 
çeyreğinde nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmalar ile yüzde 8 düşüş 
göstermişti. Temmuz ayında ise inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın 
temmuz ayına göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayındaki üretim artışında sektörde 
işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılması etkili 
oldu. 2020 yılı temmuz ayında 22 alt sektörün 17’sinde üretim bir önceki 
yılın temmuz ayına göre arttı, 5 alt sektörde ise üretim geriledi. Temmuz 
ayında birçok alt sektörde üretim çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En 
yüksek üretim artışı yüzde 36,6 ile hazır beton sektöründe oldu. Çimento 
sektöründe üretim yüzde 31,7, armatür, musluk, vana ve valfler sektöründe 
yüzde 18,9, demir çelik radyatör sektöründe yüzde 15, seramik kaplama 
malzemelerinde ise yüzde 14,7 yükseldi. Temmuz ayındaki üretim artışı ile 
2020 yılı ocak-temmuz döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi artışı 
yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 12’sinde üretim geçen yılın 
ocak-temmuz dönemine göre arttı. 10 ürünün üretimi ise geçen yılın ocak-
temmuz döneminin altında kaldı. 

Temmuzda 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı 
yapıldı 
2020 yılının temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı geçen yılın 
temmuz ayına göre yüzde 1,2 geriledi ve 1,94 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre 
gerilemekle birlikte 2020 yılındaki en yüksek aylık ihracat oldu. İhracat 
haziran ayına göre de yüzde 11,1 yükseldi. Başta Avrupa pazarları olmak 
üzere pazarlarımızda işe dönüşlerin başlaması ihracatı olumlu etkiledi. 
2020 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 14,6 gerileyerek 543 milyon dolara indi. 

Kredi genişlemesi inşaat sektörünü destekliyor
İnşaat sektörü 2018 yılının 3. çeyrek döneminden itibaren 8 çeyrek 
dönem üst üste küçüldü. Sektördeki küçülmenin önemli bir nedeni 
bozulan mali yapılar oldu. Buna bağlı olarak inşaat sektöründeki 
faaliyetler zayıfladı. Ancak Covid-19 salgını sonrası kredi hacminde 
yaşanan genişleme inşaat sektörünü ve müteahhitlik kesimini de 
destekledi. İnşaat sektörünün 2019 yılında yurtiçinden yeni kredi 
kullanımı 13 milyar TL oldu ve toplam kredi stoku 246 milyar TL olarak 
gerçekleşti. İnşaat sektörü ayrıca 2019 yılında bazı kredilerini yeniden 
yapılandırdı. 2020 yılında ise uygulanan destek kredilerinden inşaat 
sektörü de önemli ölçüde yararlandı. İnşaat sektörü çok düşük faizler 
ile ağustos ayı sonuna kadar yeni yılda toplam 49 milyar TL yeni 
kredi kullandı. Yeni kredi kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik 
kesimini mali açıdan önemli ölçüde rahatlattı. Buna bağlı olarak 
faaliyetler de canlandı ve mevcut işlere hızlı bir geri dönüş yaşandı. 
Kredi genişlemesinin olumlu etkisinin yıl sonuna kadar sürmesi 
bekleniyor.

Konut kredilerindeki genişleme de inşaat sektörüne 
destek veriyor
2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını sonrası açıklanan destek kredileri 
içinde konut kredileri de yer aldı. Özellikle kamu bankalarının aylık yüzde 
0,64 faiz ile kullandırdığı konut kredileri yüksek talep gördü. Buna bağlı 
olarak 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla konut kredisi stoku yüzde 
38,7 genişledi ve 77 milyar TL arttı. Konut kredilerindeki bu genişleme 
birinci ve ikinci el konut satışlarında da önemli artış sağladı. 
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Çimento sektöründe iç satışlar 
düşüyor, ihracat artıyor
Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) güncel rakamları açıkladı. 
2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim %2,8 artarken; iç satışlar %5,8 geriledi. 
Sektörün Ocak-Temmuz döneminde 7 aylık ihracatı ise %42,2 artarak 18,8 milyon tona, ihracat geliri %26,5 artışla 
652 milyon dolara çıktı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  (TÇMB), Türk çimento 
sektörünün 2020 yılının 7 aylık ihracatı ile üyelerinin 2020 
Ocak-Mayıs üretim ve satış rakamlarını açıkladı.  2020 yılı Ocak-

Mayıs döneminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı 
dönemine göre %2,8 artarak 22,4 milyon tona çıktı. Aynı dönemde 
iç satışlar ise bir önceki yıla göre %5,8’lik düşüşle 16,4 milyon tona 
geriledi.  2020 yılının ilk 7 ayında sektörün toplam ihracat miktarı 
42,2 oranında artarak 18,8 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 
Ocak-Temmuz dönemindeki 7 aylık ihracat geliri ise %26,5 artışla 
652 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı % 47,5 
artarak 9,4 milyon tona, klinker ihracatı ise %37,2 artarak 9,4 milyon 
tona yükseldi. 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, çimento ve klinker 
ihracatının en çok arttığı ülkeler Libya ve Ukrayna olmuştur. İhracattaki 
en büyük üç pazarımız ise ABD, Gana ve İsrail’dir. TÇMB Başkanı Dr. 
Tamer Saka, 2020 yılının 7 ayındaki ihracat ve 5 aylık iç pazar satış 
rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 pandemisi sebebiyle iç satışlarda yaşadığımız gerileme 
devam ediyor. Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat 
sektöründe yaşanan canlanma ile, satışların tekrar artacağını tahmin 
ediyoruz. Bununla birlikte yılın ilk yarısında ihracatta yaşadığımız artış 
da devam ediyor. Gerek iç satışlardaki düşüşü durdurmak gerekse 
ihracattaki üstünlüğümüzü korumak adına çimento sektörünü de 
kapsayan ekonomik önlemler ülkemiz için önem arz ediyor.”

Tamer SAKA 
 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı
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İnşaattaki hareketlilik  
3. ayını geride bıraktı
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. 
İnşaattaki hareketliliğin 3. ayını geride bıraktığına dikkat çeken Rapor, konuta olan talebin hâlen cazibesini koruduğunu 
ve inşaat faaliyetlerinde geçen yıla kıyasla tablonun olumlu göründüğünü ortaya koydu

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.

Konuta olan talep hâlen cazibesini koruyor
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 
Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İnşaattaki hareketlilik 3. ayını 
geride bırakmıştır. Konuta olan talep hâlen cazibesini korumaktadır. 
Buna bağlı olarak beklenti düzeyi yüksek seyretmektedir. Ancak 
normalleşme süreci ile Güven Endeksi’nde görülen yükseliş son iki 
aydır negatif tarafta kalmıştır. Özellikle pandeminin sonbahar ve 
kış ayları ile birlikte ne tarafa evrileceğine ilişkin belirsizliğin Güven 
Endeksi’ni sınırladığı düşünülmektedir.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bütün endekslerde 
olumlu bir tablo söz konusu
Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu’ndaki bütün endekslerde ve 
dolayısıyla inşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz 
konusudur. Geçen yılın aynı ayına göre Güven Endeksi’nde görülen 
artış yüksek olmasına rağmen endeks değerinin eşik değerin altında 
kalmıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin beklenti hâlen yüksektir.

İnşaat sektörü için atılan olumlu adımların 
önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi bekleniyor
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Işık, “Son 3 aya ilişkin inşaat sektöründeki gelişmeler 

inşaat sektörünün Türkiye 
ekonomisinde katalizör vazifesi 
görmeye başladığına işaret 
etmektedir. 20 aydan sonra 
inşaatın hız kazanması ile 
birlikte inşaata girdi sağlayan 
imalat sektörlerinde ve inşaata 
bağlı olan hizmet sektörlerinde 
çok ciddi bir hareketlenme 
yaşanmıştır.” dedi. Haziranda 
190 bin rakamı ile zirve yapan 
konut satışlarının temmuzda 
229 bin ile tüm zamanların 
en yüksek değerine ulaştığını 
ifade eden Yavuz Işık, “Temmuz 
ayında ikinci el konutların 
satışında çok daha büyük bir 
hareketlilik olmuştur. İlk el 
konutlarda banka kredisi etkisini 
göstermiş ve 40 bine yakın bir 
satış rakamını gerçekleştirmiştir. 

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki lokomotif rolü 
düşünüldüğünde, sektör için atılan olumlu adımların önümüzdeki 
dönemde de sürdürülmesi beklenmektedir.” dedi.
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PERI Yeni Nesil Dış Cephe İskele Sistemleri

Daha fazla detay, fotoğraf ve örnek için: 
easy.peri.de veya T: 0212 886 74 00

■ Bir alt kattan üst katın korkuluklarının tam güvenlikle koyulabilmesi                   
■ Metal kalasların havalanmasına karşı sisteme entegre kancalar
■ Hafiflik – En ağır parçası 11,5 kg 
■ Flanşlı yapısı sayesinde modüler iskele ile beraber çalışabilir 

Dış Cephede Tam Güvenli İskele Çözümleri

Kalıp
İskele
Mühendislik

www.peri.com.tr


