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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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Uzun zamandır gündemimizde yer alan ve pandemi süreciyle hız kazanan 
“Dijitalleşme” artık yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaya başladı. 
Açıkçası tüm hayatımız dijitalleşti. Peki, dijitalleşen yeni dünyaya ve yeni 
dünya düzenine biz ne kadar hazırız?

Varlığını devam ettirmek isteyen işletmelerin, bu soruya verebileceği net 
bir cevabı olmalı. Hatta cevap vermekle kalmayıp, gerekli altyapı hazırlığını 
yaparak dijital dönüşümün fitilini ateşlemeli. Değerli okuyucularımız, şu 
an bu yazılanları okurken “Medya sektörü de dijitalleşiyor, sizin dijitalleşme 
alanındaki çalışmalarınız nelerdir?” diye sorabilirler. 

Aslında bakarsanız biz Apa Yayıncılık olarak bu dönemdeki boşluğu çok iyi 
değerlendirdik. Uzun zamandır yapmak istediğimiz ’’Dijitalleşme’’ hamlesini 
başlattık. Sektörel yayıncılıkta 25.senesini dolduran Apa Yayıncılık, yıllar boyu 
öncü kuruluş olarak yayıncılık sektörüne yön veren bir firma oldu. Şimdi de 
dijitalleşme konusunda yine bir adım önde olmanın gururunu yaşıyoruz.
Sizlere Apa Yayıncılık’ın yeni yayın döneminde dijitalleşmeyi ön planda 
tutarak gerçekleştirdiği çalışmaları aktarmak istiyorum. 2021 yılında basılı 
yayınlarımızın dışında yeni interaktif dijital dergilerimiz, yayın hayatına 
başlayacak. İnteraktif dergimizdeki haber çalışmaları ve reklamlar artık daha 
efektif olacak. Örneğin; haber çalışmasının içerisinde video izlenebilecek, 
fotoğraflar büyüyecek, haber hem okunabilecek hem de seslendirme 
özelliğiyle dinlenebilecek. Buna benzer daha birçok özellik yer alacak. 
Dergimize hem bilgisayar hem de telefon ve tabletlerden çok rahat 
ulaşılabilecek. 

İnteraktif dijital dergimizin yan sıra yenilenen web sitemiz, youtube 
kanalımız, haftalık bültenlerimiz, mailing hizmetimiz ve sosyal medya 
hesaplarımızla sektörün her bir paydaşına ulaşacağız. Bu yenilikleri, 
okuyucularımıza sektördeki gelişmeleri doğru, tarafsız ve en kısa sürede 
duyurmak için yapıyoruz. 

Sağlıklı günler dilerim… 

APA YAYINCILIK DAİMA  
BİR ADIM ÖNDE

Uzun zamandır yapmak 
istediğimiz ’’Dijitalleşme’’ 
hamlesini başlattık. 2021 yılında 
basılı yayınlarımızın dışında yeni 
interaktif dijital dergilerimiz, yayın 
hayatına başlayacak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan Savunma Bakanlığı’na 35 BMC 
Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 
hibe etti. Başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde düzenlenen teslim 
törenine, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili, Genelkurmay Başkanı 
Tümgeneral Giorgi Matiashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren 
Yazgan, Askeri Ataşe İkmal Albay Burak Altıner, Askeri Ataşelik yetkilileri 
Deniz Yarbay Fatih Bali, Muhabere Binbaşı Zafer Etik ve Hava Piyade Yüzbaşı 
Deniz Küçük ile diğer yetkililer katıldı. Bakan Garibaşvili, yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin, Gürcistan ordusuna 35 özel otobüs ile 12 zırhlı iş makinesini hibe 
ettiğini belirterek, "Bu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki son derece başarılı iş 
birliğin güzel bir örneği." dedi.

Ford Otosan ve AVL, kamyonlar için otonom sürüş geliştirme 
konusundaki işbirliklerine yeni bir proje ile devam ediyor. 2019 
sonbaharında ‘platooning – otonom konvoy’ teknolojisinin gösterimini 
başarılı bir şekilde gerçekleştiren iş ortakları, şimdi de “Seviye 4 Otoyol 
Pilotu” teknolojisine odaklanıyor. Otoyol taşımacılığında kullanılmak 
üzere geliştirilmekte olan bu teknoloji sayesinde kamyonlar H2H (hub-
to-hub) lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini otonom 
şekilde yapabilecek. Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisinin uzun vadede 
günümüz taşımacılığına göre daha verimli ve güvenli bir taşımacılık 
çözümü sunması öngörülüyor. Bu teknoloji üzerinde yapılmakta olan 
geliştirme çalışmalarındaki hedef, şoför kullanımındaki bir araç kadar 
ve hatta daha da güvenli bir sürüşü otonom olarak gerçekleştirebilmek. 

Haulotte, Çin’in Wuhan kentinde yeni bir şube açtı. Haulotte 
China’nın yan kuruluşu olan yeni şube, markanın bölgedeki varlığını 
güçlendirme ve müşterilerine daha yakın olma stratejisinin bir 
parçası olduğu belirtildi. Wuhan Qiaokou bölgesinde bulunan 
Haulotte’nin yeni şubesi, Orta Çin ve Batı Güney Çin’e daha hızlı 
parça tedariki, eğitim, teknik destek ve yenileme hizmeti sunacak. 
Haulotte Shanghai’ın Genel Müdürü Harry Wang, yeni tesiste açılış 
töreninde “Bu yeni şubenin açılışı bizim için yeni bir sayfa açıyor ve 
Haulotte’nin Orta Çin pazarına olan bağlılığını ve güvenini mükemmel 
bir şekilde gösteriyor” dedi. Haulotte Wuhan Şubesinin Yöneticisi Mo 
Min, “Şubenin ayrıca yerel müşterilerin, arkadaşların ve sektördeki 
meslektaşların günlük olarak buluşup etkileşimde bulunabileceği bir 
buluşma yeri olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

MSB’den Gürcistan ordusuna 
zırhlı iş makinesi

Ford Otosan ve AVL’den otonom taşımacılık için büyük adım

Haulotte, Wuhan’a şube açtı

KISA KISA

Bu amaçla, çeşitli hava koşulları, trafik ve yol şartlarında güvenli 
sürüşü temin edecek algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmalar, 
gerçek sürüş sırasında toplanan veriler ile hem sanal ortamda hem 
de gerçek kamyonlar üzerinde test ediliyor. AVL ve Ford Otosan proje 
kapsamında öncelikle daha sık karşılaşılan trafik senaryoları üzerinde 
çalışıyor. Proje ilerledikçe senaryoların karmaşıklığının kademeli olarak 
artırılması planlanıyor. Sınıfının en iyisi lidar, radar, kamera sensörleri 
ve görev bilgisayarı ile donatılmış iki adet Uluslararası Yılın Kamyonu 
ödüllü Ford Trucks F-MAX, şimdiden Türkiye ve Almanya yollarında veri 
toplamaya başladı. Gerçek sürüşler sırasında toplanan veriler yapay 
zeka (AI) temelli algılama ve karar verme algoritmalarını eğitmek ve 
test etmek amacıyla kullanılacak.
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PLATFORMDER, sektörel faaliyetlerinin yansıra, sosyal sorumluluk 
alanında da önemli bir adım attı. “Geleceği Kodlayan Nesiller 
Yetiştiriyoruz” Mottosuyla, Zeplin Kodlama Atölyesiyle İş birliği 
protokolü imzaladı. Protokol ile çocuklarımızın analitik düşünce 
kabiliyetlerinin geliştirilmesi, geleceğin alfabesini keyifle 
öğrenmeleri hedeflenirken, öğrencilere bilgisayar destekli üç 
boyutlu tasarım, oyun kodlama ve robot kodlama gibi birçok 
teknolojik yenilik öğretilecek. Ayrıca protokol kapsamında ulusal 
ve uluslararası projelere katılım sağlanacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), karla mücadele için 25 
adet MAN TGS 33.430 6x6 aldı. MAN tarafından Türkiye’nin 
zorlu kış şartları için özel ekipmanlarla donatılmış olan araçlar, 
yurt genelindeki 17 farklı Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
verecek. Karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarında 
görev alacak olan araçlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle karayolları yetkililerine 
teslim edildi. Bakan Karaismailoğlu, törende MAN’ın kar bıçaklı, 
tuz serpme aracına binerek, bir süre kullandı. Teslimat töreninde 
konuşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün 
aldığımız makine ve ekipmanlar, özellikle kış şartlarının yoğun 
yaşandığı şehirlerimiz için hayati bir vazife üstlenecekler. Kars'ta, 
Ağrı'da, Trabzon'da, Erzurum'da, kısacası yurdumuzun dört bir 
yanında, kara kışın ortasında yollarımızı açık tutacaklar, can ve mal 
emniyetimizi sağlayacaklar. Okula giden çocukların, fabrikasına 
giden işçinin, ürününü pazara götüren çiftçinin yaşlıların, 
hastaların, umudu olacaklar. Ne mutlu bizlere ki bu araçları bugün 
ihtiyacı olan bölgelerimize göndererek, kış bastırmadan önce 
karayolları ekiplerimizin karla mücadele aracı ihtiyacını karşılamış 
oluyoruz."

PLATFORMDER ile Zeplin Kodlama 
arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, karla 
mücadele için 25 adet MAN aldı

KISA KISA

2020 Eylül'de inşaat malzemeleri yüzde 19,7 arttı 
Türkiye İMSAD, yapı sektörü 
ve ekonomi çevreleri 
tarafından dikkatle izlenen 
aylık sektör raporunu 
açıkladı. Türkiye İMSAD 
Kasım 2020 Sektör 
Raporu’na göre, inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi 
eylül ayında geçen yılın 
eylül ayına göre yüzde 19,7 
artış gösterdi. İnşaat sektörü 
ise son 8 çeyrek dönem 
boyunca küçüldükten sonra 
2020 yılı üçüncü çeyreğinde 
yüzde 6,4 oranında büyüme 
gösterdi. İnşaat sektöründeki 
büyüme, inşaat malzemeleri 
sanayisini de olumlu 
etkiledi. İnşaat malzemesi 
sektörünün çatı kuruluşu 
Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Kasım 2020 Sektör Raporu’nda şu 
tespitler yer aldı: İnşaat sektörü 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyrek dönemine göre yüzde 6,4 büyüdü. Covid-19 salgını 
ile birlikte kamunun sağladığı kredi olanakları ve diğer destekler ile 
inşaat sektörü yılın üçüncü çeyrek döneminde hızlı bir toparlanma 

gösterdi. Toparlanma üçüncü çeyrekte büyümeye dönüştü. Böylece 
önceki son 8 çeyrek dönem boyunca küçülen inşaat sektörü 2 yıllık 
küçülmeye son vererek 2020 yılının üçüncü çeyrek döneminde 
büyüme gösterdi. İnşaat sektöründeki büyüme inşaat malzemeleri 
sanayisini de olumlu etkiledi.
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Artvin'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli 
beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü 
en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre 
gövde yüksekliğine ulaşıldı. DSİ Genel Müdürlüğü'nün sosyal 
medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, gövde yüksekliği 
250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES'in, 249 metre gövde 
yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve 

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaştı

Vimpo, ihracatını hızla arttırıyor

KISA KISA

HES'i geride bıraktığı belirtildi. Çalışmaların aralıksız sürdüğü 
barajın gövdesine bugüne kadar 3 milyon 756 bin metreküp 
beton döküldüğü, bu miktarın 4 milyon metreküp olarak 
planlandığı ifade edildi. Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık 
enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli 
Barajı ve HES'in milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı 
sağlaması bekleniyor.

Yol yapım makineleri üretimi ile başarılı işlere 
imza atan Vimpo, uluslararası projelerde de 
Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam 
ediyor. Teknolojik yatırımlarına hız kesmeden 
devam eden Vimpo, son olarak Norveç Projesi 
için üretilen toplamda 4x100m3’lük Elektrik 
Isıtmalı Dikey Bitüm Tankları teslimatı ile 
dikkat çekti. İhracatını hızla arttıran firma, 
güçlü kalite yönetim sistemi ve yenilikçi Ar-Ge 
çalışmaları ile hem ulusal hem uluslararası 
pazarda kritik projelerin çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor. 



Tek merkezden temin
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YENİ ÜRÜN

Temsa İş Makinaları, distribütörlüğünü yürüttüğü Komatsu 
markasının orta ekskavatör sınıfı için ürettiği Yeni 
PC210 hidrolik ekskavatörü her şey dahil hizmet modeli 

Kompetan avantajlarıyla Türkiye’de satışa sundu. Müşterilerin 
şantiyelerinde yapılan detaylı araştırmalar ve analizler 
sonrasında geliştirilen Komatsu PC210, hafriyat sahalarında 
farklı uygulamalara rahatlıkla uyum sağlayabiliyor, sorunsuzca 
uzun süre yüksek performans ile çalışıyor. Kompetan avantajları 
ile satışa sunulan Yeni PC210’da 6.000 saat boyunca makinanın 
tüm periyodik bakımları -ataşmanlı kullanımdan kaynaklı 
ilave parça değişimleri hariç- orijinal Komatsu yedek parça ve 
yağlarla, Komatsu yetkili servisleri tarafından ücretsiz olarak 
yapılıyor, makinanın durumunu gösteren yağ analizleri ve 
Komtrax uydu takip sistemi raporları Yeni PC210 sahipleri ile 
belirli periyodlarla ücretsiz olarak paylaşılıyor. Ücretsiz operatör 
eğitimleri, 3 yıl / 6.000 saat komponent garantisi ve VIP destek 
hattı da Yeni PC210’da sunulan Kompetan avantajları içinde. 
Aynı zamanda Kompetan avantajları ile sunulan Yeni PC210 bu 
sayede ikinci el değerini de maksimuma taşıyor. 

Güçlü motor, yakıt ekonomisi ve uzun ömürlü 
komponentler
Komatsu PC210, 165 beygir net motor gücüyle bir önceki 
model olan PC200’e kıyasla %12 daha fazla güç üretiyor ve bu 
yeni motorla Yeni PC210 eski modele göre % 20 daha az yakıt 
tüketiyor. Kule dönüş motorundaki iki kademeli tahliye ile 
dönüşlerde hibrit bir makina gibi çalışarak yine güç ve yakıt 
tasarrufu sunuyor. Dizel motorlarda brüt beygir gücünden net 
beygir gücüne düşerken fanlı soğutma sistemleri ciddi miktarda 
güç harcarken, PC210’da bu kaybın önüne geçmek için daha 
büyük fan ve kayışlı kasnaklı sistem yerine viskoz kavramalı 
sistem kullanılıyor. Elektrik kontrollü değişken dönüş hızına 
ve daha büyük çapa sahip olan fan, daha az ses ve düşük yakıt 

Komatsu, orta ekskavatör sınıfının en nitelikli ve kompakt 
ürünlerinden biri olan Yeni PC210 hidrolik ekskavatörü, her şey 
dahil hizmet modeli Kompetan ile Türkiye’de satışa sundu. Hem 
şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun Yeni PC210, eski 
modele göre % 20 daha az yakıt tüketimi sunuyor. 

Yeni Komatsu 
PC210, 
Kompetan 
ayrıcalıklarıyla 
Türkiye’de!

tüketimiyle aynı soğutma performansını sağlıyor. PC 210’un 
güçlü motoru ve gelişmiş özelliklere sahip hidrolik pompası, 
zorlanmadan çalıştığı için komponentlerin de ömrü uzuyor. 
Ayrıca yakıt kaçaklarını engelleme ve enjektör yastıklarındaki 
aşınmaları geciktirme amacıyla yapılan yenilikler enjektörlerin 
dayanımını artırırken kullanım ömürlerini de uzatıyor.

Bir ekskavatörden beklenenden daha fazlası
Komatsu kompakt ekskavatör PC210, yakıt ekonomisi sağlamak 
amacıyla daha birçok geliştirme ve yenilikle satışa sunuldu. 
PC210’da kullanılan hidrolik pompa 475 litre/dakika debiye 
sahip ve PC200 ile karşılaştırıldığında 39 litre/dakika artış 
sağlıyor. Yapılan çalışmaya göre seçilebilen 5 farklı ekonomi 
modu sayesinde optimum yakıtla en yüksek performansı 
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sunuyor ve PC200’den % 20 daha az yakıt tüketimi sunuyor. 
Yeni teknoloji Pre-Cleaner sayesinde dizel motorun dışarıdan 
çektiği hava motor için zararlı olabilecek toz, kir vb. zararlı 
maddelerden bertaraf ediliyor. Yapılan elektronik yeniliklerin 
yanı sıra hidrolik pompa üzerindeki iki adet hidrolik açı 
sensörleri sayesinde PC210 çok hassas güç dengelerinde 
çalışıyor.

Operatör verimliliğinde de artış
Ergonomi açısından da birçok avantaj sunan PC210 paletli 
ekskavatör, operatöre verimli bir çalışma ortamı sunuyor. 
Önceki modelden farklı olarak PC210’un levyesinde direnç 
okuyan sensörler kullanılıyor. Bu da operatöre hassas çalışma 
imkanı sunuyor.

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz
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Roadtec Shuttle Buggy  
virajı hızlı aldı 
Makyol İnşaat, dünyanın ilgi ile takip ettiği F1 İstanbul Grand Prix’in pist yapımını üstlendi. 
Uzunluğu 5358 metre olan ve yaklaşık 1100 metre pitstop ve yanyol yapılan projede Essa 
Grup’a ait 3 adet Roadtec Shuttle Buggy kullanıldı. Shuttle Buggy’lerin projeye önemli 
avantajlar sunduğu ifade eden Makyol İnşaat Sorumlusu İbiş Sönmezay, pistin en önemli kısmı 
olan viraj yapımlarında Shuttle Buggy’lerin işlerini oldukça kolaylaştırdığını belirtti
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13-15 Kasım’da İntercity İstanbul Park’ta düzenlenen Formula 
1 İstanbul Grand Prix’i Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın 
zaferiyle tamamlandı. Büyük bir heyecana sahne olan yarışın 

öncesinde pistin yarışa hazır hale getirilmesi için hummalı bir 
çalışma yapıldı. Formula 1 İstanbul Grand Prixi’nin yapılacağı 
Intercity İstanbul Park pisti, Makyol İnşaat tarafından yenilendi. 
Pistin asfaltlanması hakkında bilgi veren Makyol İnşaat 
Sorumlusu İbiş Sönmezay, 5358 metre pist ile birlikte yaklaşık 
1100 metre de pitstop ve yanyol yapıldığını ifade etti. Projede 3 
adet Roadtec Shuttle Buggy kullandıklarını belirten Sönmezay, 

makinelerin özellikle pistin en önemli kısmı olan ve yarışın 
kaderini belirleyen viraj yapımları sırasında finişerleri düzgün 
besleyerek projeye önemli bir kolaylık sağladığının altını çizdi.

Projenin teknik detayları
Çalışmaya eski asfaltın aşınma tabakasını trimerler ile kazıma 
yaparak başladıklarını belirten İbiş Sönmezay, “Pistin temizliğini 
yaptıktan sonra yapıştırıcı olarak emisyon uyguladık. Akabinde 
4,5 cm stone mastik asfalt yapıldı. Bu uygulama esnasında 5 
adet finişer,5 adet besleyici 8 adet silindir kullanıldı. Pistin 
uzunluğu 5358 metre olup yaklaşık 1100 metre de pitstop 
ve yanyol yapıldı. Pistin genişlikleri 14 ile 27 metre arasında 
değişkenlik gösteriyor” dedi. Pist yapımında karşılaştıkları 
zorluklara da değinen Sönmezay, “En büyük zorluk asfaltın hızlı 
soğumasına neden olan hava koşullarıydı. Ayrıca değişkenlik 
gösteren genişliklerde pist yapımında bizi zorladı” şeklinde 
ifade etti.

İbiş SÖNMEZAY 
 Makyol İnşaat Sorumlusu
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Makine tercihi yaparken dikkat edilen noktalar
Türkiye’de bir çok önemli projeyi gerçekleştiren Makyol İnşaat, makine alımı 
yaparken tabiri caizse ince eleyip sık dokuyor. Makyol İnşaat’ın makine 
alımındaki en önemli öncelikleri hakkında bilgi veren İbiş Sönmezay, “ 
Önceliğimiz makinenin servis hizmetleri, çalışma esnasındaki verimliliği 
ve en uygun materyaller ile üretilmiş mekanik ve elektronik olarak dünya 
piyasasında önde gelen markalar ile çalışmaya özen gösteriyoruz” şeklinde 
belirtti.

Projeye Shuttle Buggy katkısı
Makyol inşaat, pist yapımında Essa Grup’a ait 3 adet Roadtec Shuttle 
Buggy kullandı. Shuttle Buggy’lerin projeye önemli katkı sağladıklarının 
altını çizen Sönmezay, “Besleme kapasitesi ve sıcaklık açısından homojen 
bir asfalt karışımı serilmesinde önemli bir rol oynadı. Ek olarak pistin ne 
önemli kısmı ve yarışçılar için hayati öneme sahip olan viraj kısımlarında 
finişerleri düzgün beslenmesinde kolaylık sağladı” dedi. Essa Grup’un satış 

sonrası hizmetlerinden memnun kaldıkları ifade eden Sönmezay, “Serim 
sırasında piste gönderilen Supervisor’ın bize verdiği teknik bilgiler ve fiziki 
desteklerden dolayı verimli bir çalışma oldu” şeklinde belirtti. İbiş Sönmezay, 
Bundan sonraki projelerde de ihtiyaç duyulması halinde Essa Grup ile 
çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Shuttle Buggy’nin önemi
Bitümlü sıcak karışım yol yapım projelerinde Shuttle Buggy Asfalt plenti 
ve serim ekipmanının önemli bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Özellikle 
yapım maliyeti yüksek olan bu imalatların, bakım ve onarım maliyetleri 
de oldukça maliyetli uygulamalar olmasında kaynaklı olarak bu risklere 
neden olan, hem üretim, hem ürünün nakledilmesi, hem de uygulama 
esnasında yaşanan bazı sorunlardan dolayı asfalt karışımları tamamen 
soğumasa da ısının düşmeye başlaması karışımlarında bozulmaların da 
başlamasına sebep oluyor. Aynı şekilde üretim ve taşımadan kaynaklanan 
ince ve iri tanelerin harmanlanmış olarak bir arada olması gerekirken ince 
tanelerin ve iri tanelerin toplanması suretiyle karışımın ayrışması nedeniyle 
ciddi bozulmalar yaşanıyor. Bu risklerin serim yapılmadan önce giderilmesi 
önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor. Roadtec Shuttle Buggy yukarda 
bahsetmiş olduğumuz sorunların giderilmesi için geliştirilmiş bir teknoloji. 
Makina, üç açılı burgu helozon teknolojisine sahip 25 tonluk mobil silosu 
sayesinde ısı kaybetmiş ve ayrışmaya uğramış sıcak asfalt karışımını damperli 
kamyondan alarak 25 tonluk mobil silosunda yeniden finişere aktarılmadan 
önce harmanlayarak sıcak asfalt malzemesinin ısısal farklılığını giderirken 
gradasyonuda homojen hale getirerek finişerlere temassız olarak aktarıyor. 
Homojen hale gelen sıcak karışım asfalt malzemesinin finişerlere temassız 
aktarılması ve sürekli malzeme aktarımı sayesinde finişerler sabit hızda dur 
kalk yapmadan sürekli serim yapmasını sağlıyor. Böylece finişer ve silindirajın 
performansını %50 artmasını sağlarken enine ve boyuna soğuk derz 
oluşumunu da engelliyor. Bu sebeplerden dolayı Shuttle Buggy dünyada 
ve ülkemizde birçok otoyol ve devlet yolu projelerinde sıklıkla tercih ediliyor. 
Bu teknolojiyle oluşturulan asfalt kaplamaların kalitesi artarken ekonomik 
ömrünün optimum seviyelere ulaşması sağlanan bakım onarım maliyetleri 
minimalize edilmiş oluyor.

0322 394 3900
www.ceylift.com



0322 394 3900
www.ceylift.com
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İşkaya, hafriyattaki 
verimliliği 
Hitachi ile 
yakaladı
Muğla Yatağan’daki Türkiye Kömür 
İşletmeleri’ne bağlı sahada dekapaj 
çalışmalarını sürdüren İşkaya İnşaat, 
sahip olduğu Hitachi ekskavatörleriyle 
aylık ortalama 2 milyon metreküp hafriyat 
yapıyor. Bu sektörde var olmak ve sorunsuz 
çalışmak için Hitachi markasını tercih 
ettiklerini belirten Makine Sorumlusu Fatih 
Şakı, “İşkaya İnşaat ve Enka Pazarlama 
arasındaki iş birliği giderek güçleniyor” dedi.

1989 yılında kurulan ve inşaat sektörünün öncü çözüm ortakları arasında 
yer alan İşkaya İnşaat, gerek altyapı gerekse üstyapı olmak üzere 
önemli projelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu yıldan itibaren 

faaliyet alanlarını sürekli genişleten firma, Türkiye’nin doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine kadar tüm bölgelerde duble yol çalışmaları ve kömür 
dekapaj işleri yaparak, sulama sistemleri, baraj yapıları ve telekomünikasyon 
tesisleri inşa etti. Nitelikli insan gücünü ileri teknolojiyle bütünleştirerek işine 
odaklanan İşkaya İnşaat, Muğla Milas’taki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı 
Işıkdere-2 Kömür sahasında Türkiye’de tek seferde ihale edilerek yapılan en 
büyük dekapaj (115.milyon metreküp) işini başarıyla gerçekleştirdi. Makina 

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz

Market olarak şu anda Muğla Yatağan’daki kömür sahasında çalışmalarını 
sürdüren firmanın Makine Sorumlusu Fatih Şakı ile bir araya gelerek, İşkaya 
İnşaat’ın faaliyetlerini ve Hitachi tercihini konuştuk.

Kömür ocağındaki işleyişten bahseder misiniz? 
Bulunduğunuz ocaktan aylık ortalama ne kadarlık bir 
dekapaj alıyorsunuz?
Muğla Yatağan’da bulunan kömür ocağımızdaki çalışmalarımıza 
yaklaşık 10 yıl önce başladık. 10 yıldır sahamızdaki 
çalışmalarımız, aralıksız olarak devam ediyor. Kömürün üstündeki 
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hafriyatı alarak, kömür üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
her gün 13 adet iş makinesi ve ortalama 90 adet kamyon ile 
sürekli çalışıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde de aylık ortalama 2 
milyon metreküp hafriyat yapıyoruz.

İşinizin büyük bir bölümünde iş makinesi 
kullanıyorsunuz? Makine yatırımlarında dikkat ettiğiniz 
kriterler nelerdir?
Makine yatırımlarında her firmanın kendine özgü belli başlı 
kriterleri illaki vardır ama makinenin piyasadaki ekonomik 

boyutuna ve servis ağına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Şu anda Hitachi markasının makinelerini 
kullanıyoruz ve markanın servisinden memnunuz. Hitachi, 
servis ağı oldukça geniş ve önder bir marka. Servise özellikle 
dikkat çekiyorum. Çünkü sahada yoğun bir çalışmamız var. Eğer 
makinelerimizde bir problem yaşanırsa, servisin en kısa sürede 
bize ulaşıp bu sorunu çözmesi gerekiyor. Çözmediği durumda 
ocaktaki işleyişte aksaklıkların yaşanmasına neden oluyor. Zorlu 
şartlarda çalışıyoruz. Bu yüzden kullandığımız iş makinelerinin 
sağlam ve dayanıklı olmasına da özen gösteriyoruz.

Fatih ŞAKI 
 İşkaya Hafriyat Makine Sorumlusu
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Parkınızda hangi makineler yer alıyor?
Makine parkımızın büyük çoğunluğunu ekskavatörler 
oluşturuyor. Ekskavatörde de ağırlıklı Hitachi markasını tercih 
ediyoruz. Parkımızda şu anda Hitachi’ye ait 1 adet ZX870LCH-3, 
1 adet ZX670LCH-3 ve yeni seriden 2 adet ZX 690LCH-5A model 
paletli ekskavatör bulunuyor.

Enka Pazarlama ile nasıl çalışmaya başladınız? 
Makine yatırımlarınızda neden Hitachi’yi tercih 
ettiniz?
Enka Pazarlama’yı şahsi olarak uzun yıllardır tanıyorum. Tabi 
firmamızın Enka ile görüşüp Hitachi’nin makinelerini tercih 
etmesi de Enka’yı daha yakından tanımamızı sağladı. İşkaya 
İnşaat ve Enka Pazarlama arasındaki iş birliği gerçekleştirdiğimiz 
makine yatırımlarıyla her geçen gün güçleniyor. Makine 
tercihimizi Hitachi’den yana kullanıyoruz. Çünkü; zorlu hafriyat 
yapmak ve bu sektörde var olmak istiyorsak, 20 yıllık tecrübemle 
kesinlikle Hitachi derim. Hitachi’ler çok uzun ömürlü, bakımı ve 
tamiri kolay makineler. Makineler, zorlu saha koşullarından bir 
gün olsun bizi yarı yolda bırakmadı. Sağlamlık ve güç konusunda 
da Hitachi’nin ekskavatörlerinden memnunuz.

Enka Pazarlama’nın satış sonrası hizmetlerinden 
memnun musunuz?
Enka Pazarlama, servis ağı olarak gerçekten bu bölgenin en iyi 
servisine sahip. Servis yetkilileri ile Enka arasında da çok iyi bir 
iletişim olduğunu görüyoruz. 10 yıldır bu sahada çalışıyoruz 
ve bölgedeki servis yetkilileri arkadaşlar, bize gereken tüm 
hizmeti eksiksiz sunuyor. Bu nedenle Enka Pazarlama’nın satış 
sonrası hizmetlerinden memnuniyetimizi gönül rahatlığıyla dile 
getirebiliriz.

Hitachi’nin ekskavatörleriyle ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Hitachi’nin makineleri, güçlü, sağlam, dayanıklı ve sorunsuz 
makineler. Eğer makinelerin bakımları düzenli ve eksiksiz 
yapılırsa uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılabilir. Ocağımızda 
kullandığımız Hitachi ekskavatörlerinden bir tanesi 40 bin 
saati geçti. Makinenin motoru sadece bir kere revizyon geçirdi 
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ve şu an hala sorunsuz olarak çalışıyor. Normal koşullarda bir 
makinenin 15 bin saatte pompa, şanzıman gibi aksamları biter 
ama 20 - 25 bin saati geçen ve hiçbir sıkıntı oluşturmayan Hitachi 
ekskavatörlerimiz bulunuyor. Makineler ömrünü tamamladıktan 
sonra bile sorunsuz çalışıyor. Bunları gördükten ve bildikten 
sonra zaten başka makine tercih etmenin de bir mantığı kalmıyor 
diye düşünüyorum.

Yeni makine yatırımlarında Hitachi ve Enka 
Pazarlama ile çalışmaya devam edecek misiniz?
Tabi bu yatırım kararı firmamızın yönetimi tarafından alınan 
bir karar ama umarım devam edilir. Çünkü Hitachi markasının 
makineleri uzun ömürlü, bakımı kolay ve en önemlisi markanın 
arkasında Enka Pazarlama gibi güvenilir bir temsilci var. Enka’nın 
markayı temsil etmesi bize güven veriyor. Bundan dolayı yeni 
yatırımlarda bu güven doğrultusunda Enka ile çalışmaya devam 
etmek isteriz.
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MAY Yapı yeni  
HMK 390 LCHD 
ile üretim 
kapasitesini 
artırdı
 İstanbul Çatalca’da 460 hektarlık maden sahasında 
taş ocağı işletmeciliği yapan MAY Yapı, delme ve 
patlatma yöntemiyle çıkarttığı kalker taşını, kırma 
eleme tesislerinde işleyerek günde 5 bin ton taş 
üretimi gerçekleştiriyor. Üretim sürecinin tamamında iş 
makineleri kullanan firma, Hidromek’in yeni  
H4 Serisine ait HMK 390 LCHD paletli ekskavatörünün 
gücü ve performansıyla üretim kapasitesini artırdı.

Yüksek Mühendis Mukbil Aykut tarafından 1960 yılında 
kurulan MAY Yapı, kum ve çakıl işletmesi olarak başladığı 
faaliyetlerini zaman içerisinde genişleterek, madencilik 

sektörüne adım attı. 1970 yılında ise Çatalca’ya bağlı Muratbey 
Köyü yakınlarındaki 460 hektarlık maden sahasının ruhsatını alan 
firma, ocak işletmeciliğine soyunarak, taş üretimine başladı. Taş 
ocağında delme ve patlatma tekniğiyle kalker taşı çıkartan MAY 
Yapı, patlatılan malzemeyi iki kırma eleme tesisinde kırıp, çeşitli 
eleklerden geçiriyor ve farklı boyutlarda kullanıma hazır hale 
getiriyor. 
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Taş üretimi ve kullanımı
Ocaktan çıkartılan taşın kırma eleme tesislerinde işlenerek mıcır, 
balast, mekanik, taş tozu ve stabilize malzeme olarak satışa 
sunulduğunu ifade eden MAY Yapı Genel Müdürü Ömer Adnan Yüce, 
ayrıca ocaktan direkt olarak ocak taşı, liman taşı, duvar taşı ve ocak 
artığı malzemelerin de satıldığını söyledi. Şirketin ISO 9001, 14001 
ve 18001 belgelerine sahip olduğunu ve bu doğrultuda üretim 
yapıldığını kaydeden Ömer Adnan Yüce, tesiste üretilen malzemelerin 
otoyol, demir yolu ve havaalanı pist inşaatları olmak üzere tüm yapı 
sektörü ile çimento ve beton üretiminde kullanıldığına dikkat çekti.

Ömer Adnan YÜCE 
  MAY Yapı Genel Müdürü

Özkan TOPRAK 
  MAY Yapı Maden Mühendisi



Rezerv ve üretim kapasitesi
“Taş ocağımız, yaklaşık 30 yıllık bir rezerve sahip” ifadelerini 
kullanan Genel Müdür Yüce, rezerv ve üretim kapasiteleriyle ilgili 
şunları söyledi: “En son yapılan sondaj çalışmasında ocağımızın 
yaklaşık 65 milyon ton rezerve sahip olduğu belirtildi. Bu 
rezerv, şu anki ortalama üretimimizi baz alırsak yaklaşık 30 yıla 
tekabül ediyor. Şu anda günlük 5 bin tonun üzerinde üretim 
yapıyoruz. Üretimimiz iklim koşullarına ve piyasa taleplerine 
göre değişiklik gösterebiliyor. Müşterilerimizin taleplerine 
göre üretim kapasitemizi düzenliyoruz.” Pandemi döneminde 
gerekli önlemleri alarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini 
de belirten Yüce, “Pandemide faaliyetlerine ara vermeden devam 
eden ender sektörlerden birisiyiz. Üretimimiz hiç durmadı, 
tüm hızımızla çalıştık. Çünkü; ürettiğimiz taş, hayatımızın tüm 
alanlarında kullanılıyor” dedi.

”Ekskavatörler vazgeçilmezimiz”
Ocakta delme ve patlatma tekniği ile taş çıkarttıktan sonra iş 
makinelerine yoğun olarak ihtiyaç duyduklarının altını çizen Ömer 
Adnan Yüce, “Ocağımızın bazı alanlarında çeşitli nedenlerden 
dolayı patlatma yapamıyoruz. Bu alanlarda iş makineleri devreye 
giriyor ve hidrolik kırıcılarla çalışıyoruz. Üretimimizin aksamaması 
için üç ekskavatörümüz hidrolik kırıcı ile günlük 16 saat çalışıyor. 
Tabii patlama sonrasında çıkarılan malzemenin kırma eleme 
tesisine taşınması sırasında da iş makinelerini kullanıyoruz. 
Özellikle ekskavatörler hem delme hem de yükleme sırasında bizim 
vazgeçilmezimiz.”

“Hidromek ile aile gibiyiz”
Ekskavatör grubundaki marka tercihlerini uzun yıllardan itibaren 

Hidromek’ten yana kullandıklarını belirten Yüce, yakın zamanda yeni 
H4 Serisine ait HMK 390 LCHD paletli ekskavatörü makine parklarına 
eklediklerini söyledi. Genel Müdür Yüce, “Hidromek ile 2013 yılında 
çalışmaya başladık ve bu zamana kadar gerek makine gerekse servis 
hizmeti noktasında hiçbir sorun yaşamadık. Hidromek, taleplerimizi 
en kısa sürede yerine getirerek, sorunları kısa sürede çözüyor. 
Hidromek’in desteğini her daim hissediyoruz, bir aile gibi yanımızda 
yer alıyor. Hidromek’ten ilk ekskavatörümü yaklaşık 7 yıl önce satın 
almıştım. Makineden memnun kaldığımız için ekskavatör seçiminde 
yeniden Hidromek’i tercih ettik ve geçtiğimiz günlerde yeni  
H4 Serisi HMK 390 LCHD paletli ekskavatörü parkımıza kattık. Yeni 
HMK 390 LCHD’nin gücünden ve performansından çok memnunuz”.

“HMK 390 LCHD ile tüm işlerin üstesinden 
geliyoruz”
Bulundukları maden sahası ruhsatının 460 hektarlık alanı 
kapsadığını ifade eden MAY Yapı Maden Mühendisi Özkan Toprak, 
bu alanın 400 hektarlık kısmında faaliyet gösterdiklerini söyledi. 
Saha ruhsatının MAY Yapı’ya ait olduğunu fakat alanda 4 farklı 
maden firmasının çalıştığını dile getiren Toprak, “Sahada MAY Yapı’ya 
ait 2 adet 110’luk ve 2 adet 140’lık olmak üzere toplam 4 adet 
kırma eleme tesisi bulunuyor. Tesisimiz günlük 15 bin ton üretim 
kapasitesine sahip ama biz kapasitemizin yüzde 30’unu kullanıyoruz. 
Üretimlerimiz mevsim koşullarına göre farklılık gösteriyor” dedi. 
Sahada iş makinelerini yoğun olarak kullandıklarına dikkat çeken 
Toprak, iş makinelerinin özellikle delme, patlatma ve akabinde kırma 
eleme tesisine nakli söz konusu olduğunda vazgeçilmez ekipmanlar 
konumuna yükseldiğini söyledi ve şunları ekledi: “Sahamızda 
patlatma ve hidrolik kırıcı ile çalıştığımız alanlar bulunuyor. Bu 
alanda çıkarttığımız taşlar, iş makinelerinin yardımıyla kırma eleme 
tesisine taşınıyor ve burada kırılıp, işlenerek satışa hazır hale 
getiriliyor. İş makinelerini ocaktaki üretimin vazgeçilmez ekipmanları 
olarak görüyoruz. Özellikle Hidromek’ten satın aldığımız yeni H4 
Serisi HMK 390 LCHD paletli ekskavatörle tüm işlerin üstesinden 
geliyoruz.”

“Seri ve yüksek performanslı”
30 yıldır operatörlük yapan Sami Çalıcı, MAY Yapı’nın parkına kattığı 
yeni HMK 390 LCHD paletli ekskavatörü kullandığını ve makineden 
çok memnun kaldığını söyledi. HMK 390 LCHD serisini hem yükleme 
hem de hidrolik kırıcı ile delme işleminde kullandığını belirten Çalıcı, 
“HMK 390 LCHD, çok kullanışlı, seri ve performansı yüksek bir makine. 
Makine, özellikle malzeme koparmada işlem sırasında zorlamıyor 
ve direkt kendini korumaya geçiyor. Bu da makinede meydana 
gelebilecek hasarların önüne geçiyor. Makinenin kabini de oldukça 
rahat ve ferah bir şekilde tasarlanmış. Yeni makinemizin gücü ve 
performansı ile aynı çalışma sürelerinde üretim kapasitemizi artırdık. 
HMK 390 LCHD, sağladığı yakıt tasarrufu ile de dikkat çekiyor. 2013 
yılından bu yana Hidromek’in ekskavatörünü kullanıyoruz ve çok 
memnunuz” ifadelerini kullandı.

Sami ÇALICI 
   Operatör

SAHA RÖPORTAJ
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Eğitimden kültür ve sanata kadar farklı birçok alanda gelişimi 
destekleyen TürkTraktör, Anadolu’nun derin, kültürel mirasının 

keşfedilerek günümüze taşınması amacıyla gerçekleştirilen 
arkeolojik kazılar için sahaya iş makinelerini gönderiyor. Tarihi 

eserlerin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için büyük 
bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen kazı çalışmalarında New 

Holland ve Case markalı nokta dönüşlü mini yükleyiciler, 
toprağın alandan kaldırılıp uzaklaştırmasında çalışmaları en çok 

kolaylaştıran iş makineleri olarak dikkat çekiyor.

İş makineleri tarihi aydınlatıyor
Arkeoloji kazılarında en yoğun ve öncelikli kritik çalışmanın 
kazma işlemi olduğunu ifade eden TürkTraktör İş Makineleri 
İş Birimi Grup Müdürü Boğaç Ertekin, bu alanda uzmanların 

en büyük destekçisinin ise iş makineleri olduğunu belirtiyor: 
“Hacimli ve ağır gövdelerinden dolayı iş makineleri, büyük 
titizlikle yürütülen kazı sahaları için uygun araçlar değilmiş 

gibi düşünülse de, aslında bu makineler kazı alanlarının 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Burada önemli olan doğru 

makinenin, doğru saha ve çalışmaya konumlandırılmasıdır. 
Örneğin bu tip sahalarda, kazma işlemleri büyük bir hassasiyet 

gerektirdiği için lastikli makineler tercih sebebidir. Paletli 
ekskavatörler yüzey basıncını dağıttığı için zeminin uygun 

olduğu yerlerde mini ekskavatörler de tercih edilebilir. 
Kazma işlemlerinde ise kazıcı yükleyiciler veya küçük tonajlı 
ekskavatörler kullanılırken, kazılan toprakları kaldırma işleri 

için de yükleyicilerden destek alınabilir.”

Arkeoloji kazılara iş makineleri desteği 
TürkTraktör olarak arkeoloji kazılara iş makineleriyle destek 

vermekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını da sözlerine 
ekleyen Boğaç Ertekin sözlerini şöyle tamamladı: “Birçok 
medeniyetin beşiği olan Anadolu topraklarında tarihe ve 

kültürel mirasa ışık tutan arkeolojik kazı çalışmalarının bir 
parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Bu çalışmaları gelecek 

nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Tarihi eserlerin hiçbir zarara 
uğramadan gün yüzüne çıkarılması önümüzdeki dönemde de 

önceliğimizde olan konular arasında.”

TürkTraktör, Anadolu’nun kültürel zenginliklerinin 
yaşatılması adına gerçekleştirilen arkeolojik 

kazılara iş makineleriyle destek veriyor. 
Arkeolojik sahalarda hassasiyetle yürütülen 
kazılara uygun New Holland ve Case marka 

iş makineleri, çalışmaları kolaylaştıran 
araçlar olarak dikkat çekiyor.

TürkTraktör’ün 
iş makineleri, 

arkeolojik kazı 
sahalarında

HABER
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Dünyanın en güçlü soğuk 
geri dönüşüm makinesi:  
W 380 CRi 
Wirtgen, yerinde soğuk geri dönüşüm için dünyanın en modern soğuk geri dönüşüm makinelerini 
geliştirdi. Tam derinlikte ve yerinde geri dönüşüm ile yüksek performanslı kazımaya sahip olan Wirtgen 
W 380 CRi paletli geri dönüşüm makinesi, yol yenileme çalışmalarında çoklu becerisiyle öne çıkıyor.

A sfalt üst yapısı, var olan hasara bağlı olarak bir dönüşüm 
katarı tarafından yolun tüm genişliği üzerinde bağlantı 
elemanlarının yerinde eklenmesiyle hazırlanıyor ve bir 

geçişte seriliyor. Burada, W 380 CRi yol yüzeyini 300 mm 
tam derinliğe kadar geri dönüştürebiliyor ve bu nedenle tam 

derinlikli geri dönüşüm için oldukça ideal bir makine olarak 
dikkat çekiyor. Tam derinlikte ve yerinde soğuk geri dönüşüme 
ilave olarak yüksek performanslı kazımaya sahip olan Wirtgen W 
380 CRi paletli geri dönüşüm makinesi, yol yenilemesinde çoklu 
becerisiyle öne çıkıyor.
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Değişken yol yüzeyi onarımı
W 380 CRi, ayrıca 3.200 mm, 3.500 mm ve 3.800 mm, olan mevcut 
çalışma genişliklerinin ötesindeki yol yüzeylerinde onarım yapmak için de 
kullanılabiliyor. Bu durumda geri dönüşüm makinesi, yanlarda bulunan ve 
bir soğuk kazıma makinesi tarafından daha önce kazınmış olan malzemeyi de 
alıyor ve karıştırma işlemine ekliyor. Uygun depolama ve serme tablasına sahip 
bir yol finişerine arkadan yükleme ile birlikte azami 800 ton / saat karıştırma 
kapasitesi sayesinde, tek bir geçişle çok geniş yol yüzeyleri bile yenilenebiliyor.

W 380 CRi yüksek performanslı kazıyıcı 
W 380 CRi aynı zamanda yüksek performanslı bir kazıyıcı olarak da 
kullanılabiliyor. Güçlü 1.054 PS motoru (EU Stage 5 / US Tier 4f) ve konveyör 

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz

bant kapasitesi sayesinde, W 380 CRi 350 mm kadar kazıma derinliğine 
erişen yüksek kazıma performansına ulaşıyor. Böylece otoyollarda, 
havalimanı pistleri veya tamamlanmış asfalt tabakalarının sökülmesi gibi 
büyük ölçekli onarım tedbirlerinin yanı sıra hasarlı asfalt tabakalarının 
homojenize ve granüle edilme işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. 
Makinenin önünde bulunan ayarlanabilir malzeme besleme sistemi, W 
380 CRi’nin kenardaki kazınmış agregayı da alıp karıştırma işlemine dahil 
etmesini olanaklı kılıyor.

Sürdürülebilir ve uygun maliyetli yol 
rehabilitasyonu
ABD’de bir Wirtgen geri dönüşüm katarı bir geçişte ve akan 
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trafikte otoyolu 20 cm derinlikte yeniliyor. Bu sırada yeni W 380 
CRi üstün bir performans gösteriyor. Güney Carolina ulaştırma 
departmanının yollarındaki ilk tam kapsamlı rehabilitasyon 
görevi (FDR), Pickens County'deki 123 numaralı dört şeritli 
otoyolu üzerinde gerçekleşti. % 15'i kamyondan oluşan günlük 
20.000 civarı araç trafiği, 11 km uzunluğundaki yol bölümünün 
yapısal onarımını kaçınılmaz hale getirdi. 

Yol genişletmesi dahil
Bu yol inşaat projesi, yol yüzeyini 4,40 m’ye genişletmek 
için W 380 CRi serisini kullandı. Güney Caroline Liberty’deki 
King Asphalt, Inc. şirketinin başkanı Mike Crenshaw, “Hazırlık 
aşamasında öncelikle iki Wirtgen soğuk kazıma makinesi ile 
sollama şeridine sınırı olan yol yüzeyi kenar şeridinin iç tarafını 
60 cm kazıyoruz” dedi. Bunun ardından soğuk geri dönüşüm 
katarı, en önde W 380 CRi olmak üzere çalışmaya başladı. Paletli 
soğuk geri dönüşüm makinesi, hasarlı kaplamayı 20 cm’lik bir 
geçiş ile 3,80 m genişlikte kazdı. Bu sırada aynı anda malzemeyi 
granüle etti ve % 2,3 köpüklü bitüm, % 1 önceden serpilmiş 
çimento ve % 3-4 su ile karıştırdı.

Bağlantı elemanları kalıcı olarak stabilizasyon 
yaratıyor
Kuzey Amerika'daki Wirtgen Grubu Geri Dönüşüm Ürünleri 
Direktörü Mark Stahl, "FDR'de, köpüklü bitüm ile geri 
dönüştürülen katmanların stabilizasyonu, alt yapıya, onlarca yıl 
boyunca tekrarlanan yüklere dayanacak yapısal güç kazandırıyor" 
açıklamasında bulundu.

Mükemmel uyum sağlayan reçete
Karışım tasarımı bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Bunun anlamı, 
uygun bağlantı elemanı miktarının belirlenmesi olarak ifade 
ediliyor. Böylece, bu proje için en uygun karışım bileşimini 
tanımlamak amacıyla önceden altı farklı malzeme örneği Wirtgen 
laboratuvar ekipmanı (WLB 10 S köpüklü bitüm laboratuvar 
sistemi ve WLM 30 laboratuvar karıştırıcı) ile incelendi. Güçlü 
W 380 CRi, yapısal onarımın sonunda doğru reçete ile 102.000 
tondan fazla asfaltı çevreye zarar vermeden ve yüksek kalite ile 
geri dönüştürdü. Mike Crenshaw, saatte geri dönüştürülen 427 
ton malzemenin karşısında çok etkilendi ve “Süper çalıştı. Benzer 
bir cihaz tanımıyorum. Boşaltma konveyörü üzerinden dakikada 7 
ton fazla malzeme geçiyor.” dedi

Çalışma genişliği…
W 380 CRi, bunların haricinde 3.20 m, 3.50 m ve 3.80 m 

çalışma enlerinin ötesine geçen yol yüzeyleri yenileyebiliyor. Bu 
durumda geri dönüşüm makinesi, yanlarda bulunan ve bir soğuk 
kazıma makinesi tarafından daha önce kazınmış olan malzemeyi 
de alıyor ve karıştırma işlemine ekliyor. Uygun depolama ve 
serme tablasına sahip bir yol finişerine arkadan yükleme ile 
birlikte azami 800 ton/saat karıştırma kapasitesi sayesinde, tek 
bir geçişle çok geniş yol yüzeyleri bile yenilenebiliyor. Mike 
Crenshaw, yeni W 380 CRi’nin çok yönlü kullanım olanaklarını 
şirketi için belirgin bir artı olarak görüyor ve şunları ekliyor “Yeni 
W 380 CRi, soğuk kazıma makinesi olarak da çalışabiliyor. Bu 
büyük bir avantaj. Makine iki saat içerisinde dönüştürülebiliyor.”
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Karayolları, 
yeni makineleriyle 
kışa hazır
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), karla mücadele ve yol bakım çalışmalarında kullanmak üzere 391 adet yeni 
makine ve ekipmanı parkına kattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM’nin son alımlarının ardından  
13 bini aşkın makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldiğini belirterek, "2020 yılında 218,5 milyon lira bedel ile 
toplam 421 adet makine ve ekipmanı karayollarımıza kazandırdık” dedi.



TESLİMAT

45

KGM, kış hazırlıkları kapsamında parkına kattığı yeni 
makineleri, düzenlenen törenle hizmete aldı. Karayolları 
Akköprü Atölye Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel 
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü 
Kamuran Yazıcı, karayolları genel müdür yardımcıları ve daire 
başkanları katıldı.

2020’de 421 adet yeni makine ve ekipman
Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 
2002 yılından beri süregelen ulaşım ve altyapı hamlesi ile yol bakım ve yol 
açma alanında, en güncel teknolojilerle, ihtiyaç duyulan her noktaya anında 
hizmet götürebildiklerini söyledi. Konuşmasının devamında KGM’nin 
makine ve ekipman alımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, 
“Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak 
yenileme çalışmalarına başladık. Bu yıl sonu itibariyle makine parkımızın 
yaklaşık yüzde 36,5’ini yeniledik. Makine parkında 16 yaş ve üstü ekonomik 
ömrünü dolduran makinenin oranının yüzde 61'den yüzde 27,2'lere düştü. 
2020 yılında da 218,5 milyon lira bedel ile toplam 421 adet makine ve 
ekipmanı karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde; 75 adet kar bıçaklı ve tuz 
serpicili kamyon, 17 adet solüsyon serpici monteli kamyon, 10 adet yükleyici, 
3 adet ekskavatör, 6 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme 
haiz makineler var” dedi.

Makine parkı yenileme
Satın alınan makine ve ekipmanların yaklaşık 180 milyon liralık kısmının 
yüzde 82,3’ünün yerli imalat olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 
“Bu alımlar ile makine parkının yenileme değeri yaklaşık 5 milyar 486 
milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlar ile kurumumuz 4 bin 
751 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 226 adet makine ve 
ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir” açıklamasında bulundu.

“Zorlu kış şartlarına hazırız”
Bu yıl KGM makine parkına alınan ve bugün hizmete alınacak olan 391 adet 
makine ve ekipmanın özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirler için 
hayati bir vazife üstleneceğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Kars’da, 
Ağrı’da, Trabzon’da, Erzurum’da kısacası yurdumuzun dört bir yanında, 
kara kışın ortasında yollarımızı açık tutacaklar. Can ve mal emniyetimizi 
sağlayacaklar. Okula giden çocukların, fabrikasına giden işçinin, ürününü 
pazara götüren çiftçinin yaşlıların, hastaların, umudu olacaklar. Ne mutlu 
bizlere ki; bu araçları bugün ihtiyacı olan bölgelerimize göndererek, kış 
bastırmadan önce karayolları ekiplerimizin karla mücadele aracı ihtiyacını 
karşılamış oluyoruz” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, kurdele kesim 
töreninin ardından Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte 
araç parkurunda incelemelerde bulundu. Daha sonra kar küreme aracını 
kullanan Karaismailoğlu, araç lastiği değiştirdi.

Abdulkadir URALOĞLU 
Karayolları Genel Müdürü 

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
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Yeni Komatsu PC500, sahada 
daha güçlü, üretimde ve yakıtta 
daha verimli!
İş ve maden makineleri üretiminde dünyanın önemli markası Komatsu, orta ekskavatör sınıfında maden, yol inşaatı ve taş ocağı gibi 
ağır şartlarda kullanılmak üzere geliştirdiği Yeni PC500 hidrolik ekskavatörü pazardaki yerini aldı. Farklı tasarımı ile yüksek dayanıklılık, 
üstün üretkenlik ve düşük yakıt tüketimi sunan PC500, Temsa İş Makinaları Kompetan ayrıcalıklarıyla satışa sunuldu.
Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu, orta 
ekskavatör sınıfında geliştirip ürettiği Yeni PC500 hidrolik ekskavatörünü 
her şey dahil hizmet modeli Kompetan avantajlarıyla Türkiye’de satışa 
sundu. PC500 düşük devirde çalışabilen güçlü ve kapasitesi artırılmış 
motoru, boyutu büyütülmüş hidrolik pompası, iki kademeli çalışan kulesi 
ve zaman ayarlı motor stop özelliği ile önceki modellerden farklılaşıyor. 
Bu yeni özellikleriyle, bir önceki model olan PC450 ile karşılaştırıldığında, 
maden, yol inşaatı, taş ocağı gibi zorlu koşullarda daha yüksek performans 
sunuyor ve % 11 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Kompetan avantajları 
ile satışa sunulan Yeni PC500’de 6.000 saat boyunca makinenin tüm 
periyodik bakımları -ataşmanlı kullanımdan kaynaklı ilave parça değişimleri 
hariç- orijinal Komatsu yedek parça ve yağlarla, Komatsu yetkili servisleri 
tarafından ücretsiz olarak yapılıyor, makinenin durumunu gösteren yağ 

analizleri ve Komtrax uydu takip sistemi raporları Yeni PC500 sahipleri ile 
belirli periyodlarla ücretsiz olarak paylaşılıyor. Ücretsiz operatör eğitimleri, 
3 yıl / 6.000 saat komponent garantisi ve VIP destek hattı da Yeni PC500’de 
sunulan Kompetan avantajları içinde. Aynı zamanda Kompetan avantajları ile 
sunulan Yeni PC500 bu sayede ikinci el değerini de maksimuma taşıyor. 

Yüksek performans, daha uzun ömür
PC500, 360 beygir net güce sahip 
motoruyla daha fazla 

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz
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güç, daha fazla tork üreterek, motorun daha verimli çalışmasını sağlıyor. 
Bir önceki model PC450 ile karşılaştırıldığında net olarak 15 beygir daha 
güçlü bir motora sahip olan Yeni PC500, 1.510 Nm tork üreterek zor çalışma 
şartlarının üstesinden geliyor. Böylece PC 500 düşük devirde yüksek tork 
üreterek yakıt tüketiminin daha düşük olmasını sağlıyor.  Yeni PC500 yeni 
nesil hidrolik pompası ile 690 litre/dakika debi üretiyor. Yeni PC500’ün daha 
güçlü dizel motoru ve hidrolik pompası sayesinde hem komponentlerin 
ömrü uzuyor hem de büyük ölçüde yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Kayıpsız güç, yüksek üretkenlik
PC500’de kullanılan yeni nesil soğutma sistemi; klasik fanlı soğutma 
sistemlerinde yaşanan brüt beygir gücünden net beygir gücüne düşerken 
fazla miktarda güç harcanma sorununu da ortadan kaldırıyor. Kayışlı kasnaklı 
fan yerine kullanılan değişken dönüş hızına ve daha büyük çapa sahip 
viskoz kavramalı fan sayesinde aynı soğutma performansı daha az ses ve 
düşük yakıt tüketimiyle sağlıyor aynı zamanda güç kaybını da engelliyor. 
PC500 3.5m3 daha büyük kovası sayesinde daha kısa zamanda daha fazla 
iş yaparak PC450’ye göre daha yüksek üretim gerçekleştiriyor. Yeni PC500 
aynı zamanda farklı işlere uygun 3.2 m3 ve 4m3 kova ile çalışma imkanı da 
sunarak farklı projelerde en iyi performans ve verimliliği sağlıyor. Kule dönüş 
motorundaki iki kademeli tahliye sayesinde Yeni PC500 hidrolik ekskavatör, 
dönüşlerde hibrit bir makine gibi çalışıyor; çalışma ilk kademede 180 litre 
debi ile başlıyor, ikinci kademede ise 70 litre ye düşerek güç ve yakıttan 
tasarruf ediyor. Yeni PC500’de yakıt tasarrufuna 
katkı sağlayan yeni özelliklerden bir 
diğeri de zaman ayarlı motor stop 

özelliğinin bulunması. Bu özellik rölantide gereksiz bekleme yapan motorun 
otomatik olarak durdurulmasını ve yakıt sarfiyatının önüne geçilmesini 
sağlıyor. PC500’de ayrıca levyeyi çalıştıran direnç okuyan sensörler yer alıyor. 
Bu sayede operatör sanki elektronik levyeler kullanıyormuş gibi hassas bir 
çalışma imkanı kazanıyor ve verimlilik artıyor. Komatsu’nun bu yeni hidrolik 
ekskavatörünün sunduğu avantajlar, bunlarla sınırlı değil. Yeni PC500’ün 
diğer üstün özelliklerini daha yakından tanımak, kazançlı ve konforlu hizmet 
çözümü Komatsu Kompetan hakkında bilgi almak için www.komatsu.com.tr 
adresi ziyaret edilebilirsiniz.
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Paletlere sıkışan veya paletler arasında kalan parçalar, 
kendisiyle temas eden bileşenlere zarar verebiliyor. Bu 
parçalar, makinenin performansına da etkileyebiliyor. 

Yürüyüş takımı tedarikçisi Pivot Equipment Parts Başkanı 
Jordan Troutman, "Operatörler her vardiyanın başlangıcında ve 
kabine binmeden önce paletleri kir ve parça birikimi açısından 
kontrol etmelidir. Malzemenin türü, alt takımınızı nasıl ve ne 
sıklıkta temizlemeniz gerektiğini etkiler” dedi ve şunları ekledi: 
“Ekskavatör paletlerinde kum veya kumlu bir kir varsa, kolu 
makinenin bir tarafında döndürerek, diğer palet yerden kalkana 

kadar zemine doğru iterek ve yükseltilmiş paleti ileri ve geri 
döndürerek çıkarın. Ardından, aynısını diğer parçaya da yapın. 
Islak veya kompakt malzeme için bir kürek kullanmak en iyisi. 
Operatörler alt takımları moloz açısından kontrol ederken, diğer 
alt takım bileşenlerinde de (palet pabuçları, avara, makara, dişli) 
hasar belirtileri aramalıdır. Akıllı operatörler, kabinden çıktıktan 
hemen sonra veya kabine girmeden hemen önce paletleri kontrol 
eder; alt takımda malzeme veya herhangi bir hasar belirtisi 
aramalı. Hasarlı bir yüzey diğerine zarar verir ve tüm paleti 
değiştirmeniz gerekene kadar bu durum böyle devam eder.” 

Yürüyüş takımı, bir ekskavatörde onarılması ve değiştirilmesi gereken en maliyetli parçaların başında geliyor. Makine kullanıcıları 
da yürüyüş takımı parçalarının kullanım ömürlerini en üst düzeye çıkararak, tasarruf sağlıyor. Yürüyüş takımı tedarikçisi Pivot 
Equipment Parts Başkanı Jordan Troutman, makinelerin alt takımlarının ömrünü uzatmak için göz önünde bulundurması gereken 
üç ipucunu şu şekilde özetliyor

3 basit adım, yürüyüş takımının 
ömrünü uzatıyor
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Palet gerginliğini ayarlama
Troutman, “Paletler, yürüyüş takımın önemli bir parçasıdır ve 
genellikle sık ayarlamalar gerektirir. İzler, zamanla uzar ve sıkılmaları 
gerekir. Paletlerin ne sıklıkla sıkılması gerektiği uygulamaya, ortama 
ve operatöre bağlıdır. Alt takım için çok fazla talepte bulunmazsanız 
haftalık muayenenizin bir parçası olabilir veya yaparsanız günlük 
olarak tamamlanabilir. Yeterli gerginliğe sahip olmayan parçalar, 
uygun şekilde gerilen parçalara göre daha çabuk aşınır. Aynı şekilde, 
çok fazla gerginliğe sahip paletler de daha çabuk aşınır, bu nedenle 
optimum gerginlik miktarına sahip olmak önemlidir. Parçalar, iki 
silindir arasında üstte biraz sarkmalıdır. Optimum sarkma miktarını 
görmek için makinenizin makine kılavuzuna bakın” dedi ve sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Sarkmayı nasıl ölçtüğünüz, ekskavatörünüzün 
tek üst silindirli alt takım veya iki üst silindirli alt takım ile donatılmış 

olmasına bağlı olacaktır. Tek bir üst silindir alt takımı için, alt takımın 
tahliye valfini açın. Ön avara ile palet taşıyıcı silindiri arasına çıkın 
ve aşağı doğru basınç uygulayın; bu, sarkma miktarını doğru bir 
şekilde görmenize yardımcı olacaktır. Ön avara makarasından palet 
taşıyıcı silindirine kadar uzanan rayların arasına ikiye dört gibi düz 
kenarlı bir şey yerleştirin. Parçanın en çok sarktığı noktayı bulun. Bu 
noktadan düz kenardaki en yakın noktaya kadar ölçün. Bu numarayı 
üretici tarafından belirtilen numaralarla karşılaştırın. Paletler 
spesifikasyona ulaşıncaya kadar sıkın. İki üst silindirli alt takım 
biraz daha kolay. Önce ön silindire ve arka silindire ulaşacak şekilde 
paletlerin üstüne düz bir kenar yerleştirin, ardından, iki silindir 
arasındaki orta noktada, raylar ile düz kenar arasındaki mesafeyi 
ölçün.”

Yürüyüş takım ölçümleri ve bakımı 
Troutman, “Yürüyüş takımları, birçok bileşenden oluşuyor ve 
bu bileşenlerin aşınma belirtileri açısından ara sıra kontrol 
edilmesi gerekir. Örneğin, silindirleri hasar ve düz parçalar 
açısından inceleyin. Silindirler yuvarlak olmalıdır, bu nedenle 
bir bölüm düzse, oldukça aşınır ve yakında değiştirilmelidir. 
Ayrıca, nem belirtisi için silindirlerin altını da kontrol edin. Bu bir 
sızıntı belirtisi olabilir. Üst ve alt silindirleri ölçmek ve ölçümü 
kaydetmek için bir pergel kullanın. Döndürülmeleri gerekip 
gerekmediğini görmek için pimlere ve burçlara bakın. Burcun üst 
yarısı aşınmış görünüyorsa, döndürme zamanı gelmiştir. Pimleri 
ve burçları ölçmek ve ölçümü kaydetmek için pergeli kullanın. 
Pistinizin pabuçlarının genişliğini bir mezura ile ve derinliklerini 
bir derinlik ölçer ile ölçün. Ayrıca ray yüksekliğini ve avarayı 
ölçmek için derinlik ölçeri kullanın. Ardından, tüm numaralarınızı 
üretici tarafından makinenin kılavuzunda belirtilen rakamlarla 
karşılaştırın” dedi. Troutman, "Her gün bir alt takımı incelemek 
ve küçük onarımlar yapmak, alt takım ömrünü uzatabilir, alt 
takım tamiri ve değişimi söz konusu olduğunda zamandan ve 
maliyetten tasarruf sağlayabilir" diye ekledi.
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Müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün 
artıran TVH Türkiye, İstanbul Tuzla’daki şubesinde 
önemli değişiklikler yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan TVH Türkiye Müşteri Geliştirme ve Pazarlama 
Danışmanı Minenur Yenen, “TVH olarak sizlere sağlamış 
olduğumuz hizmetin kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. 
Yapmış olduğumuz analizler sonrası İstanbul Tuzla’da yer alan 
TVH şubemiz, 26 Ekim 2020 tarihi itibariyle Mescit Mahallesi, 
Demokrasi Caddesi, Ulugüney Sokak A Blok No:40-41 Orhanlı 
Tuzla/İSTANBUL adresine taşındı. Tuzla şubemizin deposunda 
yer alan bütün stok mallarımızı Hadımköy depomuza transfer 
ediyoruz. Tuzla’daki yeni ofisimizden müşterilerimize 
hem satış ofisi hem de ürün teslim noktası olarak hizmet 
vereceğiz” dedi.

Daha geniş ve çeşitli stok
Yapılan değişikliklerin müşterilere daha faydalı olacağının 
altını çizen Minenur Yenen, “Bu değişikliklerin müşterilerimize 
daha fazla fayda sağlayacağına inanıyoruz. Örneğin; daha 
geniş ve daha fazla çeşide sahip bir stoğa hızlı erişim gibi. 
Hadımköy depomuzdan müşterilerimize çok çeşitli yedek 
parçalar ve aksesuarların yanı sıra koltuklar, tekerler, zincirler, 
çatallar, ataşmanlar, elektronik parçalar, filtreler ve çok daha 
fazlasını sunabileceğiz. Ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve 
müşterilerimizin bize olan güvenine teşekkür etmek için 26 
Ekim - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hadımköy depomuzdan 
Tuzla ürün teslim noktasına ücretsiz nakliye imkanı sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TVH Türkiye, İstanbul Tuzla Şube’sinde adres 
değişikliğine giderek, önemli yeniliklere imza attı. 
Firmanın Tuzla’daki yeni ofisi artık hem satış hem 
de ürün teslim noktası olarak hizmet verecek

TVH Türkiye, 
Tuzla Şube’sinde 
önemli 
değişikliğe gitti

Tuzla Yeni Ofis teslimat noktası
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Deprem faciasının gizli 
kahramanları
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 
meydana gelen 6.9’luk deprem, Bayraklı ve 
Bornova ilçesini derinden etkiledi. Deprem 
sonrasında 114 can kaybı yaşanırken, 1035 
kişi de yaralandı. Deprem sonrası enkaz 
kaldırma ağır hasarlı binalarının yıkılmasını 
engellemek için yapılan çalışmalarda iş 
makineleri aktif olarak kullanıldı. Bölgede 
bulunan Bakı Vinç, Üçer Vinç ve Alpar Vinç’te 
gerek vinç gerekse personelleriyle tüm 
çalışmalarda sosyal sorumluluk bilinciyle 
görev aldı. Makina Market olarak İzmir 
depreminin gizli kahramanları ile görüştük ve 
gerçekleştirdikleri zorlu çalışmaları dinledik.





ALPAR VİNÇ
Alpar Vinç, İzmir depreminde yıkılan Emrah 
Apartmanı’nın enkaz kaldırma çalışmalarına 1 adet 
40 tonluk vinç ve 3 operatör ile destek verdi.
Vinç ve platform kiralama hizmeti sunmak amacıyla 2008 
yılında sektöre adım atan Alpar Vinç, İzmir depreminden sonraki 
çalışmalarda aktif görev aldı. 30 Ekim Cuma günü yaşanan 
depremin ardından bölgede vinç ihtiyacı olduğuna dair bilgi 
aldıklarını ve harekete geçtiklerini ifade eden Alpar Vinç Yetkilisi 
Bekir Alpar, “Meslektaşım, enkaz bölgesi için vinç ihtiyacı 
olduğunu bize iletti. Operatörlerimiz ile birlikte hemen enkaz 
bölgesine giderek, Emrah Apartmanı’nın enkazında çalışmalara 
başladık” dedi.

Kolon ve kiriş kaldırma
Emrah Apartmanı’nda yıkılan kolon ve kirişlerin kaldırmalarını 
sağlayarak çalışmaların hızlanmasına büyük katkı sağladıklarını 
belirten Bekir Alpar, “AFAD ekiplerinin kaldırmakta zorluk 
çektiği kolon ve kirişleri kaldırdık. En fazla ağırlığımız 2 ile 
3 ton arasındaydı” ifadelerini kullandı. Alpar Vinç’in uzun 
yıllardır uzman operatörlerle çalıştıklarının altını çizen Alpar, 
“Bu tarz hassas çalışmalar için operatör seçimine her zaman 
dikkat ediyoruz. Bu sıradan bir kaldırma işlemi değil. Çok 
dikkat edilmesi gereken bir iş. Yapılacak küçük bir hata bir 
vatandaşımızın canına mal olabilir. Bu bağlamda dikkatlice 
çalışmaları tamamladık. 
Çalışmalarda operatörlerimizden Emrah Yalçınkaya, Reşit Beytaş 
ve İsmail Sözen görev aldı” şeklinde konuştu.
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BAKI VİNÇ
İzmir depreminin enkaza çalışmalarında sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında yer alan Bakı 
Vinç, çalışmalara 2 adet 300 tonluk vinç ve 
2 adet lowbet çekici TIR ile destek verdi

Bayraklı ilçesinde yıkılan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği 
Rıza Bey Apartmanı’nın enkaz kaldırma çalışmalarına sosyal 
sorumluluk kapsamında gönüllü olarak katılan Bakı Vinç, 

2 adet 300 tonluk vinç ve 2 adet lowbet çekici TIR’ın yanı sıra 1 
formen, 4 vinç operatörü ve 3 operatör yardımcısı olmak üzere 
toplam 8 personeli ile gece gündüz görev yaptı. 

Büyükşehir yetkilileri iletişime geçti
Ege Bölgesi’nde 25 yıldır ağır kaldırma sektöründe aktif olarak 
çalışan Bakı Vinç, bölgedeki önemli projelerde yer alıyor. 
Depremin olduğu gün İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
tarafından kendilerine ulaşıldığını belirten Bakı Vinç Yetkilisi 
Hasan Kızıl, “Deprem haberini aldıktan hemen sonra harekete 
geçtik ve demir çelik fabrikasında çalışan 2 adet 300 tonluk 
vincimizi ve 2 adet Lowbet çekicimizi afet bölgesine sevk ettik. 
Afet koordinasyon kurulu yıkıntının en büyük olduğu ve tamamen 
çökmüş olan Rıza Bey Apartmanına vinçlerin kurulmasını talep 
etti” ifadelerini kullandı. Personelleri tarafından vinçlerin tüm 
enkazı tarayacak şekilde yerleştirdiğini belirten Kızıl, “Vinçlerin 
yer değiştirmesi zaman kaybına neden olacağı için ilk kurulum 
önemliydi. O dakikadan sonra organizasyon tamamen Afet 
bölgesindeki yetkililerce yapıldı” şeklinde ifade etti.
       
Gece gündüz kesintisiz çalışma
Bakı Vinç’in deprem bölgesine vinçler ile birlikte 1 formen, 

4 vinç operatörü 3 operatör yardımcısı olmak üzere toplam 8 
personel ile destek verdiğini belirten Hasan Kızıl, gece ve gündüz 
vardiyası alarak enkaz bitene kadar 5 gün süre ile kesintisiz 
destek verdiklerinin altını çizdi. Firmanın enkaz kaldırma 
çalışmasında gönüllü olarak göre alan personellerinin ismi şu 
şekilde: İbrahim Güven, Ömer Ay, Özgür Kazım Koç, Necdet 
Koçak, Kenan Kaya, Abdullah Karaca, İlkay Göz, Hüseyin Kastaş.               

“Çok dikkatli olmak zorundaydık”
Alanında çok deneyimli personel ve operatörün çalışmalarda 
görev aldığını belirten Hasan Kızıl, “Vinç ve operatörlerimiz 
genelde büyük beton blokları kaldırma çalışmalarında görev aldı. 
Personelimiz, afet bölgesine ulaştıktan sonra enkaz sahasında 
bulunan kurtarma ekiplerinin talimatları doğrultusunda hareket 
ettiler. Çalışmalarda operatörlerimiz son derece dikkatli çalıştı. 
Amacımız can kurtarmak olduğundan, çok dikkatli olmak 
zorundaydık. Enkaz altından kurtardığımız her vatandaşımızla 
sevinç, her bir kaybımızla ise cansız hüzün yaşadık. Bu da ister 
istemez çalışan personeli etkiliyor. Çalışmanın da en büyük 
zorluğu burada ortaya çıkıyor. Yoksa gece gündüz çalışmanız, 
uykusuz kalmanız aklınıza bile gelmiyor” dedi.
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ÜÇER VİNÇ
Üçer Vinç, depremde yıkılan Rıza Bey ve 
bir kısmı yıkılarak yan yatan Yılmaz Erbek 
Apartmanı’ndaki çalışmalarda yer aldı. Firma, 
enkaz kaldırma ve destek çalışmalarında 2 adet 
80 ton, 1 adet 100 ton ve 1 adet 130 tonluk 
vincin yanı sıra 4 operatörüyle görev yaptı.

Deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirten Üçer Vinç İdari işler 
Sorumlusu Ercan İbrim, depremin ardından AFAD Genel Merkezi’nden 
arandıklarını ve destek istendiği söyledi. İbrim, “Bölgeye giderek, 

34 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Erbek Apartmanı’nın enkaz kaldırma 
çalışmalarına 1 adet 130 tonluk vinç ve operatör ile birlikte görev aldık. Ayrıca 
depremde hasar gören Yılmaz Erbek apartmanının tamamen yıkılmaması 
için 2 adet 80 ton 1 adet 100 ton vinç ile dışarıdan destek sağladık” dedi.

Rıza Bey’de 90 saat, Yılmaz Erbek’te 60 saat
Yılmaz Erbek apartmanında 60 saat süresince görev aldıklarını ifade eden 
İbrim, “Yan yatan ve 2 katı göçmüş olan binaya tamamen yıkılmaması için 
3 vinçle kolon görevi yapması için kurulum yapıldı. Böylece yıkılan 2 kattaki 
vatandaşların çıkarılması için zaman kazanıldı” dedi. Rıza Bey Apartmanı’nda 
ise 90 saat boyunca kesintisiz enkaz kaldırma çalışmalarına destek olduklarını 
ifade eden Ercan İbrim, “130 tonluk vincimiz ise 90 saat boyunca enkaz 
kaldırma görevinde bulundu” ifadelerini kullandı.

“Kaldırma görevi çok riskliydi”
Kaldırma çalışmalarının oldukça riskli olduğunun altını çizen Ercan İbrim, 
“Binaya destek olma görevi de enkaz kaldırma görevi de çok riskliydi. Fakat 
elimizden gelenin kat ve kat fazlasını yapmamız gerektiğini düşündüğümüz 

için AFAD ile devamlı koordineli olarak hareket ettik. Enkaz altında kalan 
vatandaşlarımızın canlı olarak çıkarılmasına şahit olan personellerimiz, 
ağlayarak durumu bize bildirmesi, her seferinde çok mutlu olmamızı sağladı” 
dedi. Depremin ardından bölgeye gitmek isteyen operatörlerin gönüllü 
olduğunun altını çizen İbrim, “Bu bizim için oldukça gurur verici bir andı” 
ifadelerini kullandı ve çalışmada görev alan operatör isimleri ise şu şekilde 
sıraladı: Bülent aralar, Metin Ecevit, İrfan Öztürk, Osman Ecevit.”

DOSYA
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ELS Lift’ten 
Fatih Vinç 
Nakliyat’a özel 
üretim pembe 
platform

Fatih Vinç Nakliyat, kadın istihdamına dikkat 
çekmek amacıyla ELS Lift’ten sipariş ettiği 
özel renk makaslı platformlarını teslim almaya 
başladı. Platform sektörüne ELS Lift markası 
ile adım attıklarını belirten Fatih Vinç Nakliyat 
Genel Müdürü Yavuz Gümüşgöz, “Bir Türk 
markası ile pazara adım atıyor olmamız, aynı 
zamanda ELS Lift’in ürünlerinin müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve dünya 
standartlarında olması bize güven veriyor” dedi.

Türkiye personel yükseltici platform sektöründe global 
ölçekte önemli çalışmalara imza atan ELS Lift, yurtiçindeki 
teslimatlarına da hız kesmeden devam ediyor. Bursa’daki 

modern tesisinde yerli üretim gerçekleştiren firma, son olarak 
Kocaeli – İzmit ve çevresindeki şehirlere nakliye, vinç ve platform 
kiralama hizmeti sunan Fatih Vinç Nakliyat’a, özel renk çalışmalı 
makaslı personel yükseltici platformların teslimatına başladı.

Global bir marka: ELS Lift
Türk markası ile platform sektörüne adım attıklarını belirten 
Fatih Vinç Nakliyat Genel Müdürü Yavuz Gümüşgöz, ELS Lift 
ile olan iş birliği hakkında şunları söyledi: “1980’li yıllarda 
dedem tarafından kurulan şirketimizin nakliyattan sonra 
hizmet vermeye başladığı alanlardan biri de personel yükseltici 
platformlar olmuştur. Bu alanda işe başlarken bir Türk markası 
ile pazara adım atıyor olmamız, aynı zamanda ELS Lift’in 
ürünlerinin müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek 
donanım ve dünya standartlarında olması bize güven veriyor. 
Küresel alanda kendisini güçlü bir şekilde ifade eden ELS Lift’in 
ilerleyen zamanlarda da kendini aşacağını ve global bir markaya 
dönüşeceğine yürekten inanıyorum.’’ 
Pembe platformlar ile kadın istihdamına dikkat çekildi

ELS Lift’ten satın aldığı paket sipariş içerisindeki üç makinenin 
sektördeki kadın istihdamının azlığına dikkat çekmek amacıyla 
özel renkte tercih edildiğini kaydeden Gümüşgöz, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Bulunduğumuz sektörde kadın istihdamının 
çok az olması nedeniyle farkındalık ve dikkat çekme adına ELS 
Lift’ten alım yaptığımız paket sipariş içerisindeki üç makinenin 
rengini pembe olarak tercih ettik. Etrafımda oldukça fazla kadın 
var. Özellikle bir kız babası olarak, içinde bulunduğumuz iş 
makineleri sektörünü severek takip edip, kızımın bu sektörde rol 
almasını çok isterim. Pembe bana göre sadece bir renk. Erkeğin 
olduğu her yerde kadının da söz sahibi olabileceği ve artık bu 
tarz konuların konuşulmaya bile tenezzül edilmeden aşılması 
gereken bir husus olması kanaatindeyim. Çünkü biz cinsiyetimiz 
her ne olursa olsun birlikte güçlüyüz. Her alanda kadının erkeğe 
olduğu kadar, erkeğinde kadına ihtiyacı var. Bu özel renk çalışma 
için benim çıkış noktam hayatımda ki kadınlar olsa da, aslında 
tüm kadınlara ithafen böyle bir renk tercihinde bulunduk.”

“Mesleklerin cinsiyeti yoktur”
Mesleklerin cinsiyeti olmadığına dikkat çeken Gümüşgöz, “Biz 
bir aile şirketiyiz. Benimle birlikte zaman içerisinde eşimin de 
bu sektöre ısınmasını ve işleri devralmasını temenni ediyorum. 
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Türk gelenekleri içerisinde yer alan tabuları biraz 
olsun yıkarak kadınların daha cesaretli ve ön 
planda yer alması gerektiğini savunmaktayım. 
Erkek işi olarak adlandırılan eylemleri aynı 
şekilde kadınlarda yerine getirebilir. Bu durum 
erkekler içinde geçerlidir. Mesleklerin cinsiyeti 
yoktur. Ayrıca kadının bulunduğu ortamlardaki 
davranışlar, erkeklerin çoğunluk olduğu yerlere 
göre değişim göstermektedir. Bu durumun 
mesleğe saygınlık kazandıracağı kanısındayım” 
dedi.  

“Sektöre kadın eli değmeli”
Personel yükseltici platform sektörüne kadın 
bakış açısının dahil olmasının, sektörün 
itibarı açısından faydalı olacağını kaydeden 
Yavuz Gümüşgöz’ün eşi Berat Gümüşgöz: 
“Kadınların cesarete ve özgüvene ihtiyacı olduğunu bunu da 
ancak kendilerinin dik duruşu sayesinde sağlayabileceklerine 
inanıyorum. Kedine güvenen bir erkek ile kendine güvenen bir 
kadın arasında bile birçok fark vardır. Personel yükseltici platform 
sektörüne kadın bakış açısının dahil olması sektörün itibarı 

açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Her zaman nasıl 
daha çok kazanırım fikri yerine, nasıl daha iyi, daha güçlü, daha 
itibar sahibi gözükebilirim fikri de sektörün geleceği açısından 
önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
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2021 için 
en iyi inşaat 
teknolojileri
Müteahhitler iki şeyle mücadele ediyor: 
değişim ... ve işlerin gidişatı. Geleneksel 
inşaat modelinin parçası olan birçok sorun 
var. Teknoloji bu sorunların çoğunu ortadan 
kaldırabilir, ancak teknoloji aynı zamanda 
daha da büyük sorunlara neden olabilir.

Bazı teknoloji şirketleri, müteahhitlerin ihtiyaç duyduğu şeylerle 
uyum içinde olurken, sahada yaptığı çalışmalarla kendini 
kanıtlıyor. Örneğin, kişisel yaşamda kullanılan WiFi teknolojisi 

ile birleştirilmiş telefonlar ve tabletler, kendilerini son derece popüler 
olduklarını kanıtladı. Ve bu, karma gerçeklik ve teknolojiler gibi 
iletişim, proje dokümantasyonu, proje yönetimi ve diğer tekliflerde 
ilk kez iyileştirmelerin kapılarını açtı. Teknoloji, bir yüklenicinin 
süreçlerinde ve ürünlerinde önemli iyileştirmeler yapma potansiyeline 
sahip. En son inşaat teknolojilerinin faydaları arasında genellikle 
daha fazla verimlilik, daha fazla üretkenlik, daha düşük maliyetler ve 
iyileştirilmiş kalite kontrolü bulunuyor. JBKnowledge CEO'su James 
Benham'a göre inşaat endüstrisi teknolojileri benimsememeyi göze 
alamaz. Benham, “İnşaat sektörü yüzde 30 verimlilik kaybı yaşıyor. 
Teknoloji sektöründe yüzde 30 verimlilik kaybımız olsaydı, işsiz kalırdık 
”diyor. İşte 2021'de inşaat şirketleri için en iyi teknolojiler...

Otomasyon 
Otomasyon her yerde. Hesaplamalar, parça siparişi, makine kontrolü ve 
çok daha fazlası için kullanılıyor. Otomasyon, ilk eylem etkinleştirildikten 
sonra müdahale olmaksızın gerçekleşen bir dizi görev olarak biliniyor, 

bu nedenle kullanımının görünmez hale gelmesi şaşırtıcı değil. Bununla 
birlikte, bazen otomasyon, operatör olmadan çalışan bir ekskavatör gibi 
daha göze çarpan bir durumda şekilleniyor. Robotlar, otomasyonun nihai 
ifadesi olarak biliniyor. Built Robotics'in Başkan Yardımcısı Gaurav Kikani, 
"Robotlar, basit ve sistematik olan sıradan, tekrarlayan veya tehlikeli 
görevleri otomatikleştirmek için idealdir. Karmaşık karar verme veya ustalık 
gerektiren görevler, insan çalışanlar için daha uygun olmaya devam ediyor. 
Temel, tekrarlayan unsurlara yardımcı olmak için robotlardan yararlanırken, 
diğer taraftan insanları yalnızca insanların yapabileceği görevlere 
odaklanarak büyük üretkenlik kazanımlarının kilidi açılıyor" dedi. Popüler 
bu robotun adı Spot. Görünüşte bir köpeğe benziyor ve şantiyelerde 
ekipman taşımak ve şantiyenin video çekimi için kullanılıyor.

Gerçeklik yakalama
Gerçeklik yakalama (proje dokümantasyonu) bazen herhangi 
bir kürek yere çarpmadan önce başlıyor. Hafriyat projelerinde, 
müteahhitler bir tahmin geliştirmek için sahayı inceleyecek ve 
bu da o işi yapmak için ihaleye giriyor. Bir tahmin oluşturmadan 
para kazanmazsınız, ancak bu tahmin büyük ölçüde o projeyi 
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tamamlayarak ne kadar para kazanacağınızı belirler. Hızlı ve 
doğru tahminler ve kalkışlar oluşturmak, gelir odaklı olmayan 
faaliyetlere harcanan zamanı azaltır, daha doğru miktarlar 
üretir ve inşaat süreci boyunca verimliliği artırır. InSite Software 
Başkanı Steve Warfle "Doğru miktarlar, daha sıkı tekliflere yol 
açar, bu da işi sıraya dizmede daha başarılı olurken riski en aza 
indirir. Bu, sıcak bir ekonomide karlılık için önemlidir, ancak 
teklif verenlerin sayısının arttığı stresli bir ekonomide kritik 
önem taşır. InSite Elevation, ihaleye harcanan ücretleri azaltan 
daha hızlı kalkışlar sunuyor; agresif teklif vermeye güven veren 
doğruluk; ve herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda 
miktarları doğrulayan belgeleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı. 
Daha doğru miktarlar ve daha sıkı bütçeler, tek haneli net kar 
marjlarından da muzdarip olan inşaatta son derece faydalı. 
360 derece kayıt yapabilen kameraların maliyeti önemli ölçüde 
azaldı ve yüksek kaliteli görüntüler sunarken, dronlar geniş açık 
alanların ve bina dışlarının site verilerini yakalıyor.

BIM
İş Bilgi Modellemesi ( BIM ), inşaat sürecinin 
giderek daha önemli bir parçası haline geldi. 
Bir BIM modeli, bir müteahhidin bir şantiyeyi 
olduğundan, sahibinin olmasını istediği şeye 
çevirmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri 
içeriyor. BIM, mimara ve proje yöneticisine 
büyük ölçüde yardımcı oluyor. Bir BIM 
modelinde değişiklik yapmak, fiziksel bir planı 
veya fiziksel bir 3D modeli değiştirmekten 
genellikle daha kolaydır ve daha az zaman 
alıyor. Bir BIM modelindeki (e-posta / metin) 
değişiklikleri iletmek, bir plana (elden teslim 
edilen) yapılan değişiklikleri iletmekten 
çok daha kolay ve daha hızlı. BIM, özellikle 
3D modeller kullanılırken hatalar büyük 
ölçüde azaltılıyor. Elektrik ve sıhhi tesisatı 

duvarın aynı bölümünün arkasına yerleştirmek gibi tasarımdaki 
çatışmaların, bir plan yerine dijital bir modelde bulunma olasılığı 
daha yüksek. Planlama aşamasında çözülemeyen çatışmalar ve 
diğer tasarım hataları sahada keşfediliyor. Bu noktada, sorunun 
çözülmesi maliyetli olabilir, çünkü işin genellikle durması gerekir 
ve oyunda daha fazla insan ve ekipman olduğu için saat başına 
maliyeti önemli ölçüde artıyor. Artı, bu muhtemelen programları 
geciktirebilir, bu da daha fazla çalışmaya ve gecikmelere neden 
olabilir, bu da muhtemelen kar marjlarına neden oluyor. 3B 
modelinize dördüncü bir boyut ekleyebilirsiniz - zaman. Bu 4D 
modeli, inşaat projesinin zaman içindeki gelişimini gösteriyor ve 
müteahhitlerin projenin ilerlemesini 4D modeliyle karşılaştırarak 
programa uygun olup olmadıklarını belirlemelerine ve gerçek 
ilerleme öngörülen ilerleme ile uyumlu değilse herhangi bir 
ayarlama yapmalarına olanak tanıyor. Gerçeğe yakın robotlar 
çoğu müteahhit için bir çözüm değil, ancak müteahhitler daha 
fazla otomasyon uygulayacak.
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Sigma asfalt plenti Ukrayna’da
Sigma, ürettiği asfalt plentleri ile yeni pazarlara açılmaya devam ediyor. Ukraynalı bir firma, Bauma 2019’da gördüğü ve kalitesinden 
etkilendiği, saatte 240 ton kapasiteye sahip olan Prima 240 model Sigma asfalt plentini tercih etti.

En önemli asfalt plenti üreticilerinden biri olan Sigma, Ukrayna’nın 
önde gelen asfalt üreticileri arasında yer alan bir firmaya saatte 240 ton 
sıcak asfalt üretim kapasiteli Prima 240 asfalt plenti teslim etti. Sigma 

plenti BAUMA 2019 Fuarı’nda gördüklerini ve kalitesinden etkilendiklerini 
belirten Ukraynalı firma yetkilileri, yurtdışında çalışan diğer Sigma plentlerin 
performansını da araştırarak yerinde inceledikten sonra, ihtiyaçları olan yeni 
asfalt plentini Sigma’dan temin etmeye karar verdi. Şubat ayı başlarında, 
Sigma’nın Ukrayna distribütörü tarafından sipariş edilen 240 ton/saat 
kapasiteli plent, kısa sürede üretimi tamamlanarak, nisan ayında sevk edildi. 
Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin lojistik ve ulaşım 
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kuruluma ancak Temmuz ayında 
başlanabildi. Yaklaşık 3 hafta sonunda montaj tamamlandı ve plent Temmuz 
2020 sonunda devreye alındı. Plent Sigma’nın Ukrayna’daki ilk referansı 
olarak ön plana çıkıyor.

Üç ay içinde yaklaşık 100 bin ton sıcak asfalt üretimi
Ukrayna’da Ağustos ayı başında üretime başlayan plent, üç ay içinde yaklaşık 
100 bin ton sıcak asfalt üretimini başarıyla gerçekleştirdi. Firma yetkilileri, 
İtalyan – Türk mühendisliğinin ortak ürünü olan Sigma asfalt plentinin 
performansından son derece memnun olduklarını Sigma yetkililerine bildirdi.

Tamamen otomatik ve bilgisayar kontrollü
Prima 240 asfalt plenti tam otomatik ve bilgisayar kontrollü olarak çalışıyor. 
Yakıt olarak doğalgazın kullanıldığı tesiste kızgın yağla ısıtılan bitüm tankları 
ve kızgın yağ kazanı da yer alıyor. Plentin 40 ton kapasiteli sıcak mamul 
silosu, iki gözlü olarak imal edildiğinden istendiği takdirde iki farklı asfalt 
tipi stoklanabiliyor. Ayrıca, taş mastik asfalt (SMA) üretimi için Otomatik Fiber 
Katkı Sistemi de tesis kapsamında yer alıyor. Sigma asfalt plentleri sektörde 
35 yılı aşkın deneyimi olan uzmanlarca tasarlanıyor. Plentlerde bitümlü 
sıcak karışımlar hassas ve homojen şekilde, düşük enerji sarfiyatıyla ve aynı 
zamanda Avrupa çevre standartlarına da uygun şekilde üretiliyor.

Sigma asfalt plentinde öne çıkan özellikler
Son Teknoloji: Sigma plent teknolojisi, Avrupa’da batch tipi plentlerde 
kullanılan son teknoloji ile tamamen eşdeğer. 
Yüksek performanslı elek: Son teknolojiye uygun şekilde yarı eğimli 
olarak tasarlanmış. Kayar ön oluk sayesinde kolay elek değiştirme ve bakım 
imkanı sağlanıyor.

Yüksek teknoloji ürünü karıştırıcı: Karıştırıcı iç tasarımında, kısa sürede 
mükemmel karıştırma hedeflenmiş olup palet, kol ve astarlarda minimum 
aşınmayı garanti edecek malzemeler kullanılıyor.

Düşük yakıt tüketimiyle optimum kurutma: Kurutucu iç 
dizaynında farklı kesit ve ölçülerde paletler kullanılarak, en az 
yakıt sarfiyatıyla mükemmel kurutma garanti edilmiş. Paletler 
gövdeye kaynaklı değil cıvatalı olarak birleştirildi. Yüksek 
dayanıklı dövme çelikten üretilen kurutucu ringi İtalya’dan 
ithal ediliyor. Sigma için özel üretilen servomotor kontrollü, 
yüksek modülasyonlu monoblok brülör ile yüksek verimli yanma 
sağlanıyor.

Ters hava akışlı torbalı filtre: Son teknolojiye uygun entegre 
ön-ayrıştırıcı sistemli ve çevre standartlarına uygun partikül 
emisyonunu sağlayacak özellikte tasarlanmış. 200oC’ye dayanıklı 
Aramid malzemeden üretilen eliptik kesitli filtre torbaları, 
kendinden yaylı kilitleme sistemli olması ile dikkat çekiyor.

Minimum yakıt harcaması: Sigma plentlerinde, yakıt tüketim 
değerleri son derece düşük ve kurutucu iç tasarımı, üstün kaliteli 
brülör ve ekstra izolasyon tedbirleriyle garanti altına alınmış.

Çevreye Duyarlılık: Avrupa çevre normları, gaz ve partikül 
emisyonu değerlerine tamamen uygun. 

Standartlara Uygunluk ve Güvenlik: CE normlarına 
ve makine emniyeti yönetmeliğine tamamen uygun olarak 
tasarlanmış olup, merdiven ve platformlardan tahrik sistemlerine 
kadar ve güvenli işletme için tüm tedbirler alındı.
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TMS’nin Ortadoğu markaları: 
TMS-Q ve TMS-K
TMS Grup, TMS-Q ve TMS-K  firmaları ile yenilikçi mühendislik çözüm ve ürünlerini Ortadoğu’da 
sergiliyor. Bölgede adından sıkça söz ettiren TMS Grup, TMS-Q ile Katar ve Körfez bölgesinde, 
TMS-K ile de Kuveyt ve Ortadoğu’daki projelerde müştelerilerinin çözüm ortağı oluyor. 

Kalıp ve iskele sektörünün en önemli oyuncularından biri olan TMS 
Grup, Ortadoğu ve Körfez bölgelerindeki TMS-Q ve TMS-K firmaları 
birçok önemli projede çözüm orağı olarak görev yapıyor. Katar ve 

Ortadoğu bölgelerinde hizmet veren TMS-Q, 2015 yılında profesyonel 
yönetim kadrosu ile birlikte TMS Türkiye deneyimini projelendirerek 
bölgede ilgi odağı olmayı başarmış. 2022’de Katar’da gerçekleşecek 
olan dünya kupası öncesi projelerine hız kesmeden devam eden 
TMS-Q, metro istasyonları, köprü ve otoyollar gibi çok önemli ve 
prestijli projelere imza atıyor.  TMS’nin Ortadoğu’daki bir diğer firması 
ve 2018 yılında kurulan TMS-K, deneyimli kadrosu ile bölgedeki 
önemli bir aktör olarak dikkat çekiyor. Başkent Kuveyt şehrinin en 
uzun ve en işlek caddelerinden biri olan Al Ghouse Caddesi’nin 
Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yer alan RA 263 J05-J06 
Prekast Köprü Projesi, RA 265 Prekast Köprüsü ve Makyol’un yapımını 
üstlendiği RA 245 Köprüsü ile Polatyol’un yapımını üstlendiği RA 243 
Köprüsü Projesi’nde de çözüm ortağı olarak görev alıyor. 

TMS-Q’nun yer aldığı projeler
TMS-Q, Başkent Doha’nın büyük yatırımları arasında yer alan 
Gold Line & Red Line & Green Line Metro Projelerinde tercih 
edilmesinin yanı sıra, New Orbital Highway ve Al Bustan Highway 
gibi şehrin önemli altyapı projelerinde de TMS ürünleri tercih 
edildi. TMS Grup ayrıca, Navayuga Underground Reservoir, 
Msheireb Phase 4, Al Thumama Stadyumu, NICC & Mercedes’in 
Katar Ticari Kompleksi, Silo ve Gözetleme Kule projeleri gibi 
birçok üstyapı projesinde de çözüm ortağı olarak görev alıyor. 
Katar’ın en yeni projelerinden olan ve ana yükleniciliğini 
Hyundai Mühendislik ve İnşaat’ın üstlendiği  Lusail Towers’ın 
iki dev kulesinin inşaatında TMS-Q  çözüm ortağı olarak görev 
yapıyor. Her biri 70 kat yükselen ve yaklaşık 25 bin metrekarelik 
beş bodrum kattan oluşan projede TMS’nin SIMPEX® kolon & 
perde sistemleri, CIREX® dairesel kolon kalıpları ve MKH iskele 
sistemleri kullanılıyor. TMS, AR&GE çalışmalarına verdiği önemin 
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meyvelerini zorlu projelerde 
yer alarak toplamaya başladı. 
TMS’nin oldukça iddialı 
olduğu ve sürekli geliştirdiği 
CLIMBEX® hidrolik tırmanma 
sistemleri Katar’daki birçok 
projede tercih ediliyor. 
CLIMBEX® hidrolik tırmanma 
sistemleri ile Marina Mix 011 
Hotel & Residences, Mozoon 
Towers Mix Development ve 
Al Mana Tower projelerde 
sorunsuz olarak kullanıldı. 
Buna ek olarak CLIMBEX®, 
BARWA Bank Tower & Genel 
Merkez Binası projesiyle 

yeniden yüksek katlı binaların yapımında da kendini göstermeye 
devam edecek.

TMS-K'nın yer aldığı projeler
TMS’nin  Kuveyt merkezli firması TMS-K’da  deneyimli kadrosu ile 
bölgede kalıp sektöründe lider bir aktör olma yolunda ilerliyor. 
TMS-K, hizmet vermeye başladığı 2018 yılından bu yana büyük 
ve prestijli projelerlede çözüm ortağı olarak görev alıyor. Başkent 
Kuveyt şehrinin en uzun ve en işlek caddelerinden biri olan Al 
Ghouse Caddesi’nin Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yer 
alan RA 263 J05-J06 Prekast Köprü Projesi yapımında ağır yük 
taşıyabilen TMS Kam’a iskele sistemi kullanıldı. TMS-K ayrıca, RA 
265 Prekast Köprüsü ve Türk inşaat firması, Makyol’un yapımını 
üstlendiği RA 245 Köprüsü ile bir diğer Türk inşaat firması 
Polatyol’un yapımını üstlendiği RA 243 Köprüsü Projesin’e de 
TMS ürünleri ile destek verdi. 

TMS-K’nın yer aldığı diğer projeler
l Kuveyt’te inşası devam eden adliye binası projesi yapımında 
kullanılan beton pompaları TMS CLIMBEX® 100 hidrolik tırmanma 
sistemi ile tırmandırıldı. 

l Tamamlandığında 27 ameliyathane ve 780 hastayı 
ağırlayabilecek dev bir sağlık kompleksi olacak olan Maternity 
Hospital Projesi’nde  TMS Kam’a iskele sistemi ve VINC’I® 80 panel 
kalıplar tercih edildi.

l Kuveyt şehrinde yer alan Shuaiba Çimento Fabrikası Projesi’nde 
TMS Kam’a iskele sistemi ve SIMPEX® perde sistemi tercih edildi. 
Sipmex perde kalıpları düşeyde HT20 Ahşap Kirişler ve yatayda 
çelik kuşaklardan oluşan geniş yüzeyli ayarlanabilir perde kalıbı 
sistemi olarak ön plana çıkıyor. SIMPEX®’in farklı yükseklik 
ve kesitlere kolay adapte edilebilir özelliği, vinç ile kullanılan 
sistemler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olmasını 
sağlamış. Bu sistemin diğer bir avantajı ise kalıbın önüne konan 
şablonlarla dairesel bir yapı elde edilebiliyor olması.

l New Food Warehouse ve KBT Kulesi projelerinde de TMS’in ürünleri 
tercih edildi.

Katar ve Kuveyt stok 
sahalarının her türlü 
kalıp ve iskele ihtiyacını 
karşılayabilecek 
kapasitede ve 15 bin 
m²’lik alanlara sahip 
olduklarını ifade eden 
yetkililer, "TMS Kalıp 
müşterilerinin taleplerine 
hızlı ve ekonomik 
bir şekilde çözüm 
sunmaktan mutluluk 
duymaktayız" dedi.
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THBB Başkanı Işık’tan 
2020 Değerlendirmesi ve 
2021 Tahminleri 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Beton Kalıp ve İskele Teknolojileri Dergisi’ne 
2020 yılı değerlendirmelerinde bulundu. Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya ve Türkiye 
ekonomisinde yaşanan gelişmelerden inşaat ve hazır beton sektörlerinin de etkilendiğini 
belirten Işık,  6 çeyrektir süren daralmanın pandeminin etkisi ile  hızlandığının altını çizdi. 
2021 yılı kış aylarının sektör için oldukça zor geçebileceğini vurgulayan Yavuz Işık,  gerekli 
politika ve desteklerle hükümetin süreci yönetmesini beklendiklerini söyledi. “

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 
İnşaat ve beton sektörlerinin 2020 yılı değerlendirmesini 
yaptı. Covid-19 pandemisinin yalnızca Türkiye’de değil tüm 

dünyada, önce sağlıkta başlayıp devamında sosyal yaşamı da 
tepetaklak ettiğini belirten Işık, pandeminin ekonomilerin de 
korkulu rüyası hâline geldiğini vurguladı. Pandemi nedeniyle 
insanların zorumlu harcamalar haricinde tüketiminin azaldığını 
ifade eden Işıkü “Önce finansal piyasaları vuran pandemi, dışarı 
çıkamayan ve ekonomik yaşama entegre olamayan insanların 
tüketim taleplerinin, zorunlu harcamalar dışında durma 
noktasına gelmesi ile reel sektörü de ciddi şekilde etkilemeye 
başladı. Tüm dünyada alınan ekonomik tedbirler bir yandan 
talebi canlandırmaya yönelik gelir transferi şeklinde olurken 

aynı zamanda pandemiden en fazla etkilenen 
sektörlerden başlamak üzere kısa vadeli birtakım 
tedbirlerin uygulanmasına neden oldu” dedi. 
2021 yılı kış aylarının da zor geçeceğini belirten 
Işık, bu süreci atlatmak için hükumetten destek 
beklediklerini vurguladı. 

“En kapsamlı önlem kısa çalışma 
ödeneği”
Türkiye’de kısa çalışma ödeneği, firmalara 
sağlanan likidite noktasında en kapsamlı önlem 
olduğunu ifade eden Yavuz Işık, “Ekonomi 
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yönetimi tarafından ilk açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
ile alınan tedbirlerin işletmeleri ayakta tutmaya yönelik olarak 
“arz yönlü” olduğu görülüyor. Devamında Merkez Bankasının 
likiditeye yönelik kararları ile para piyasalarına yönelik 
düzenlemeler uygulamaya konuldu. Ekonomi yönetimi tarafından 
salgının başlangıç döneminde alınan tedbirlerden bir diğeri 
de, ekonomik olarak virüsten ilk aşamada olumsuz etkilenmesi 
beklenen sektörlerin vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri 
yönüyle mücbir sebep kapsamına alınması oldu” şeklinde ifade 
etti. 

Virüs öncesi ve sonrası iki ayrı dönem
Tüm bu tedbirlere rağmen yılın ikinci çeyreğinde Türkiye 
ekonomisi %10’a yakın daraldığının altını çizen Işık, “Dünya 
ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden inşaat ve hazır 
beton sektörleri de etkilendi. Hazır beton ve inşaat sektörünün 
durumunun virüs öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı dönem 
olarak ele alınması gerekmektedir ki sektörün genel durumu 
net bir şekilde anlaşılabilsin. Pandemi öncesinde 6 çeyrektir 
daralan bir inşaat sektörü ile karşı karşıyaydık. Hazır beton da, 
bu tablonun dışında kalmamış ve virüs öncesi dönemdeki son 18 
ay boyunca süregelen bir geriye gidişe maruz kaldı” dedi.   11 

Mart’ta ilk vakaların ülkemizde görülmeye başlanması ile birlikte 
ekonomi genelindeki pek çok sektörde görülen faaliyetlerin 
“bıçak gibi kesilmesi” inşaat ve hazır betonda mart ayında 
yaşanmadığını belirten Yavuz Işık, Müteahhitlerin mart ayında 
son bir güçle inşaatlarını tamamlamak için çaba sarf ettiği için 
beton kullanımında geçici bir yükseliş yaşandığını belirtti. Ancak 
zaten 18 aydır daralan sektörde yaşanan 20 günlük bu hareketin 
hiçbir etkisi olmadı. 

“Nisan ve mayıs aylarında sektördeki daralma 
belirginleşti”
Nisan ve mayıs aylarında sektördeki daralmanın belirginleştiğini 
ifade eden Işık, “THBB olarak her ay hazırladığımız Hazır Beton 
Endeksi sonuçlarına göre nisan ayında bir önceki aya göre 
sektör genelinde ciddi bir üretim azalması yaşandı.  T.C Merkez 
Bankası’nın mart ayı verilerine göre en düşük 3. kapasite 
kullanım oranına sahip olan sektörde nisan ayı itibarıyla daralma 
netleşti. Hem çimentonun hem de hazır betonun kapasite 
kullanım oranlarında nisan ayında, hem bir önceki aya göre hem 
de geçen yılın aynı ayına göre gerileme yaşanmıştır. Pandemi 
öncesi dönemdeki son 18 ay boyunca süregelen geriye gidiş 
pandemi ile birlikte hızlandı” şeklinde konuştu. 

Normalleşme adımları  ile süreç tersine döndü
Haziran ayı ile birlikte ise süreç tersine döndü. Haziran ayında 
PMI yani Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53,9’a yükselerek eşik 
değer olan 50’nin üzerine çıkıp COVID-19 öncesi düzeyine 
dönmüş ve son 28 ayın en yüksek değerine ulaştığını belirten 
Yavuz Işık, “Tüketici güven endeksi de haziran ayında ciddi bir 
yükseliş gösterdi. Normalleşme adımları ve sonrasında faiz 
indirimi ekonomide canlanmayı başlatmıştı. Mayıs ayında 
50.936 olan konut satış rakamı haziranda 190 bin ile zirve yaptı. 
İpotekli konut satışları %1286 artış göstermiş, temmuzda 229 
bin konut satışı gerçekleşirken ağustosta bu rakam 170 bin oldu” 
ifadelerini kullandı. 

“2021 başında ekonomik aktivitede önemli bir 
yavaşlama kaçınılmaz”
Temmuz-ağustos-eylül döneminde yani 3. çeyrekte ekonominin 

Yavuz IŞIK - THBB Başkanı
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toparlanmasına imkân tanıyan düşük faiz, sonrasında tersine bir rotaya 
geçtiğini vurgulayan Yavuz Işık, “Faizin mevcut düzeyinin yetersiz olduğunu 
düşünen piyasa beklentisine paralel olarak kur yükselmeye devam etti. Son 
olarak kasım ayında Para Politikası Kurulu toplantısından beklentilere paralel 
olarak 475 baz puanlık artırım kararı çıkmıştır ki bunun sonucunda 4 ayda faiz 
7,5 puan artış göstermiş, diğer bir ifade ile temmuz ortasına göre %100’lük 
bir artış gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler sonrasında Türkiye ekonomisi 
pandemiye rağmen hâlen yoluna devam ediyor. Ne var ki düşük faiz ve kurun 
etkisinin ortadan kalkması sonrasında bu performansını devam ettirmesi 
olası görülmemektedir. Özellikle 2021 başında ekonomik aktivitede önemli 
bir yavaşlama kaçınılmaz olarak karşımıza çıkacak” şeklinde belirtti.  2021 
kış ayları en çok zorlanacağımız aylar olacağını ve bu dönemde hükûmetin 
politika ve desteklerle süreci yönetmesi gerektiğinin altını çizen Yavuz Işık, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yalnızca belirli sektörlere odaklanarak değil 
bütüncül modellerle ekonominin desteklenmesi gerekiyor. Hâlen konut 
satış rakamları ekonomideki hareketliliğe işaret ediyor. Ekim ayında 120 bine 
yakın konutun satışı gerçekleşti. Bu rakamın içerisinde ipotekli ilk el konut 
satışları yalnızca 8 bindir ki bu oran bile yüksek faizin Türkiye ekonomisi 
açısından ne kadar engel olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yılın 
ilk 10 ayında konut satışlarındaki %27’lik artış, inşaat ve ona girdi sağlayan 
imalat sanayi sektörlerinin nefes almasını sağlamıştır. Ancak sürdürülebilir 
bir model çerçevesinde ekonomimizin dengeli ve tüm kesimleri kapsayan 
bir büyüme modeli ile yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun için makro 
ekonomik istikrar ve aynı zamanda güvenilir ve öngörülebilir bir piyasa 
yapısının oluşturulması gerekmektedir. Bu sayede hem yatırımcılara hem de 
tüketicilere güven ortamı tesis edilecek” 

“İnşaat sektörü diğer sektörlere kıyasla daha 
kırılgan”
İnşaat sektörünün diğer sektörlere kıyasla kırılganlığının çok 
daha yüksek bir sektör olduğunu ifade eden Işık, “Faiz haddine 
duyarlılığı nedeniyle diğer sektörlerden çok daha hızlı şekilde 
makro değişkenlerden etkilenmekte ve etkilenme süresi diğer 
sektörlere kıyasla daha yüksek. Özellikle faiz düzeyinin yükseldiği 
önümüzdeki dönemde konut talebine olan ilgi azalacak. Ancak 
diğer taraftan deprem kuşağı üzerindeki ülkemizin konut 
stokunun yenilenmesi gerekiyor ki bu süreçte hükûmetin 

önümüzdeki dönemde aktif bir politika izlemesi bekleniyor. Uzun 
vadede inşaat sektörü büyüme rotasına devam edecek olmakla 
beraber özellikle pandemi döneminde yani kısa vadede inşaatın 
Türkiye ekonomisi genelinden pozitif ayrışarak olumlu bir tablo 
çizmesi beklenemeyecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.  
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Doka, İFM Projesi’nde tecrübeyi 
son teknolojiyle birleştirdi
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi içerisinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yeni 
binası, Doka Kalıp ile yükselmeye başladı. Selçuklu mimarisinden izler taşıyan betonarme yapıda Doka’nın 
sunduğu Otomatik Tırmanır Kalıp ve Concremote sistemi ile Türkiye’de bir ilke imza atılarak üç günde bir kat 
çıkılması planlandı. Öte yandan İFM’nin içerisinde bulunan diğer önemli yapılar da Doka Kalıp imzası taşıyor.
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Doka Kalıp İskele, gerek iç gerekse dış pazarda devam eden 
projeleriyle ve dijital kanallarda gerçekleştirdiği yatırımlarla 
dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak İstanbul’un bölgesel ve 

küresel bir finans merkezi olması amacıyla inşa edilen İstanbul Finans 
Merkezi’nin (İFM) içerisindeki Merkez Bankası Binası Projesi’nde yer 
alan firma, projeye sunduğu çözümlerle önemli başarılara imza attı.

Otomatik tırmanır kalıp ile Concremote sistemi
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında Merkez Bankası, 
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası gibi kamu bankalarına 
ait yüksek binaların inşa edildiğini kaydeden Doka Kalıp İskele 
Genel Müdürü Ender Özatay, IFM içerisinde yapılan yüksek binaların 
%80’inde Doka’nın ürün ve çözümlerinin tercih edildiğini söyledi. IFM 
içerisinde yapımına başlanılan Merkez Bankası’nın yeni binasında da 
Doka’nın yer aldığını kaydeden Özatay, “Bu proje bizim için oldukça 
önemli. Projede Doka’nın SCP Otomatik Tırmanır Kalıp ile Concremote 
sistemi ilk defa bir arada kullanılarak üç günde bir kat yükselmesine 
imkan verecek” dedi. Dünyada 3 günde 1 katın çıkıldığı çok az sayıda 
proje olduğunu vurgulayan Özatay, “Bu çalışmada kalıbın çok hızlı 
olması gerekiyor. Ayrıca özel sınıfta beton dökülmesi, dökülen betonun 
dijital olarak takip edilmesi şart. Daha sonra betonun istenilen 
mukavemete ulaşmasıyla hemen bir üst kata kalıbın tırmandırılması 
gerekiyor. Bunun için Merkez Bankası’nın yeni binasının yapımında 
Concremote sistemi kuruluyor. Concremote ile betonun kürleşmesi 
dijital olarak takip ediliyor. Öte yandan projede SCP (Self Climbing 
Platform) otomatik tırmanır kalıp sistemi kullanılacak. İlerleyen 
aşamada Xclimb 60 koruma perdesi de kurulacak” dedi. 

E-ticaret ve dijitalleşme
Türkiye’de ve dünyada birçok büyük projede çalışmalarını 
sürdüren Doka Kalıp, pandemi dönemiyle beraber yeni iş 
modelleri e-ticaret ve dijitalleşmeye de yoğunlaştı. 2018’den 
bu yana yaptığı e-ticaret ve dijitalleşme yatırımlarının olumlu 
geri dönüşlerini pandemi döneminde almaya başladıklarını 
belirten Özatay, yatırımların sonucu olarak Türkiye’nin Dünya 
çapında Doka’nın en yüksek e-ticaret satışının gerçekleştirildiği 
2. ülke olduklarına değindi ve şunları söyledi: “E-ticaret 
kanallarındaki satış oranımız ortalamada yüzde 7 olarak 

gerçekleşti. Orana baktığımızda her geçen gün artan bir e-ticaret 
hacmi var. Geçen sene e-ticarete çok ciddi yatırım yaptık. Kendi 
e-ticaret portallarımızı oluşturarak, müşterilerimizi bu kanala 
yönlendirmeye başlamıştık. Pandemi süresince insanlar, e-ticaret 
aracılığıyla satış temsilcisinin ziyareti olmadan, ürünlere 

Ender ÖZATAY 
Doka Türkiye Genel Müdürü
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kendileri ulaşarak stoklarımızdan sipariş verebildiler. Doka 
Türkiye olarak, dünya çapında Doka’nın en yüksek e-ticaret 
satışının gerçekleştirildiği 2. ülke olduk.” 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. Dijitalleşmenin sektörün geleceği olduğunu 
düşünerek 2 yıl önce bütün kaynaklarını buraya yönlendirdiklerini 
belirten Doka Kalıp İskele Genel Müdürü 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 attıklarının da 
bilgisini verdi.

Uzak gelecek heyecanlandırıyor…
Konuşmasında 2020 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Özatay, planladıkları cironun neredeyse yüzde 40 üzerinde 

olduklarını belirterek, 2021’le ilgili şunları söyledi: “Böyle bir 
yıl planlamamıştık. Hem Türkiye, hem Türki Cumhuriyetleri 
hem de Irak’ta pandemi öncesinde sözleşmesini yaptığımız 
işler büyümemize katkı sağladı. Peki, 2021’de neler olacak 
derseniz? 2021 yılı için iyi, normal ve kötü bir senaryoya karşılık 
hazırlıklarımızı yaptık. Köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin 
reflekslerine, oluşmuş bilgi ve birikimlerine güveniyoruz. Açıkçası 
şirketimiz, pandemiden dolayı devletlerin altyapı projelerine 
bütçe ayıramayacağını düşündüğü için 2021 ve 2022 yılının çok 
zor geçeceğini belirtiyor. Burada yola çıkarak en kötü senaryonun 
gerçekleşmesi haline kendimizi hazırlıyoruz. Türkiye’de de aynı 
durum söz konusu ama her zaman sürprizlere açık olmak gerek. 
2021’de neler olacağını şimdiden öngörmek mümkün değil ama 
biz kendimizi en kötü senaryoya yani pazarın 2019 yılına oranla 
Euro bazında  %10 ila yüzde 20 düşeceğini ön görerek, kendimizi 
hazırlıyoruz.” 2021 ve 2022 sonrasıyla ilgili de açıklamalarda 
bulunan Özatay, “Türkiye inşaat pazarı, bölgesiyle beraber 
2021-2022 yıllarını küçülerek ya da durağan olarak geçirecek 
ve sonrasında ise yeniden çok güçlü bir şekilde toparlayacak 
gibi görünüyor. Şu anda 2024 yılında Türkiye inşaat pazarı 
büyüklüğünün 208 milyar dolara ulaşarak Rusya’yı geçerek 
bölgenin en büyük pazarı olacağı belirtiliyor” ifadelerini kullandı.



İnşaat Makineleri
Pazarnn Beyni

Off -Highway Research 
South elds, Southview Road,
Wadhurst, East Sussex, 
TN5 6TP, Birleşik Krallk
T: +44 (0)1892 786 270
F: +44 (0)1892 784 086
E: mail@o�  ighway.co.uk
www.o�  ighway.co.uk

Off -Highway Research uluslararas inşaat ve tarm makineleri pazarlarna yönelik 
araştrma ve analiz hizmetleri alannda bir yönetim danşmanlk kuruluşudur.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:
www.o�  ighway.co.uk

ARTIK
 ONLIN

E

ORTAMDA Hİ
ZMETİN

İZDE

VERİ TABANI HİZMETLERİ

AVANTAJLAR
n Satş ve pazarlama stratejinizi planlamanza yardmc

n Yeni potansiyel pazarlar belirleme olanağ

n Makine satşnda eğilimler

VEYA:
emre.apa@apayayincilik.com.tr

n  Önemli makine pazarlar için düzenli olarak 
güncellenen, benzersiz veri tabanlar

n  Üç ayr veri tabannda kapsaml satş ve üretim 
verileri: Avrupa-Japonya-Kuzey Amerika; Çin 
ve Hindistan 

n Beş yllk pazar tahminleri

n Makine satşnda eğilimler

OHR New  Databases - Turkish.indd   2 17/05/2016   12:13:58



HABER

94

Lider iş dünyası örgütleri  
“Deprem Hazırlık Yol Haritası”  
için güçlerini birleştirdi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) önderliğinde bir araya gelen Türkiye’nin Lider sivil 
toplum örgütleri, “Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası” çalışmasını hayata geçirmek üzere güç birliği 
kararı aldı. Bu konuda hazırlanacak etki analiz raporu 5 Mart Deprem Haftası’nda kamuoyu ile paylaşılacak

Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği’nin 
(TÇMB) öncülüğünde 

biraraya gelen Türkiye’nin 
lider sivil toplum örgütleri, 
“Türkiye Deprem Hazırlık 
Yol Haritası” hazırlanması 
konusunda güç birliğine 
gidiyor. TÇMB önderliğinde 
gerçekleştirilen ilk online 
toplantıda konuşan TÇMB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Tamer Saka, 22 STK ile birlikte 
hayata geçirilmesi hedeflenen 
Türkiye Deprem Hazırlık Yol Haritası’nı katılımcılarla paylaştı. 

Dr. Tamer Saka online toplantıda yaptığı açıklamada, “Bizim 
öncelikli amacımız deprem konusunda kamu otoritelerinin 
yaptıkları çalışmaları desteklemektir. Sorumluluk alabileceğimiz 
konularda STK’lar olarak sorumluluk alabileceğimiz alanlarda 
onların üzerinden belli noktalarda yük alabileceğimizi 
düşünüyoruz. Nitekim, bu amaçla  diğer değerli sivil toplum 
kuruluşlarının da çalışmalar başlattığını görüyoruz. Bundan 
çok memnunuz ve her bir değerli çalışmaya desteğimiz 
tamdır. Amacımız bu değerli çalışmalardan azami katkının 
ülkemize sağlanabilmesine vesile olmaktır. Bu konudaki tüm 
çalışmalarında kendileriyle iş birliği yapmaya hazırız” dedi. Dr. 
Tamer Saka konuşmasında, şunları söyledi: 

“Her depremden sonra gördüğümüz manzaralardan içimiz 
yanıyor. Ülke olarak bunu hakketmiyoruz. Desteğimizi ortaya 
koyarak yaşananların daha farklı olmasını sağlayabiliriz. Ne 
kadar geniş bir toplulukla sesimizi yükseltebilirsek etkimizin 
de o kadar büyük olacağını öngörmek mümkün. Bu projedeki 
en önemli kazanım, kamuoyundaki farkındalığı en üst seviyeye 
çıkartmak ve bu farkındalığı canlı tutmak olacak. Kısa, orta ve 
uzun vadede yapılacak çok konu var. 6.5 milyon apartmanın 

yenilenmesi maliyet. Bunu kimin karşılayacağı gibi konular 
maalesef çözümsüzlükle sonuçlanıyor. Biz bir şekilde bununla 
ilgili adım atıp kamu özel sektör iş birliğiyle nasıl bir finansman 
modeliyle bu yükün altına girilebilir. Amacımız bütün sivil 
toplum örgütlerinin depreme dair her konuda daha önce 
yaptığı, halen yapmakta olduğu veya yapacağı çalışmaları ve 
uygulanabilir önerileri kısa, orta ve uzun vade perspektifi ile bir 
çatı altında toplayıp bir rapor haline getirmek, takibini yapmak ve 
belli dönemlerle kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. “

Destek veren STK’lar
Türkiye Deprem Yol Haritası’na destek veren STK’lar şöyle: 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Gayrimenkul ve 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, Orta Anadolu İhracatçılar 
Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çimento Endüstrisi 
İşverenleri Sendikası, Türkiye İMSAD, İntes, İstanbul İnşaatçılar 
Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği, 
Agrega Üreticileri Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Katkı 
Üreticileri Birliği, Türkiye Sigorta Birliği, Türkiye Prefabrik Birliği, 
Türk Müşavir, Mühendisler ve Mimar Birliği, TMMOB Ankara, 
İstanbul ve İzmir Mimarlar Odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
TÜRKONFED, TÜSİAD, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği, 
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu.
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