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Editörden

Koronavirüs ile mücadele

Melih Apa
melih.apa@apayayincilik.com.tr

#EvdekalTürkiye

Dünya genelinde hızla yayılarak insan sağlığını ciddi biçimde tehdit eden Korona 

Virüs (COVID-19) salgını ile karşı karşıya kaldığımız şu günlerde virüs ile mücadeleyi 

ciddiye alarak evlerimizde kalmamız hayati önem arz ediyor. İnanıyorum ki bu konuda 

gösterdiğimiz sabırlı ve özverili yaklaşım ile koronavirüs en az zayiatla ülkemizi terk 

edecek. Sizler ve sağlığınız bizim için önemlisiniz bu yüzden mümkün olmadıkça 

evlerimizde kalalım. 



A WIRTGEN GROUP COMPANY
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Her uygulama için 
kompakt silindirler
HD COMPACTLINE – KULLANIŞLI VE GÜÇLÜ  
YOL SILINDIRLERI

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. HD CompactLine silindirler gerek küçük gerekse büyük şantiyelere dayanabi-
lecek kadar yüksek sıkıştırma gücü sağlar.  Kompakt tasarım, iyi yan kenar boşluğu, geniş tambur, kullanma  
kolaylığı ve mükemmel çevre görüşleriyle dikkatleri üzerlerine çekmektedir. Alman Makinaları - Made in Germany.
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Komatsu forkliftler için uzatılmış garanti ve bakım paketi fırsatı

Türkiye İMSAD’dan vergi desteği talebi

ELS Lift’in Birleşik Krallık distribütörü Alfa Access Service oldu 

Türkiye İMSAD, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ 
paketi kapsamında, mücbir sebep nedeniyle 
vergi desteğinden faydalanacak sektörlere 
yönelik düzenlenen tebliğ ile ilgili açıklama 
yaptı. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de 
derinden etkileyen küresel salgının verdiği 
ekonomik zararın önüne geçmek için hayata 
geçirilen ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ ile çok 
önemli bir adım atıldığını ve bu adımın çok 
değerli olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
şu açıklamayı yaptı: “Ekonomik istikrarın sağ-
lanması adına alınan tedbirlerden etkilenen 
sektörlerin vergi ödevlerini yerine getirmeleri 
bakımından ‘mücbir sebep’ hükümlerinden 
faydalandırılmasını, inşaat malzemesi sanayi-
cileri olarak son derece değerli bulmaktayız. 
İnşaat malzemesi sanayisinin kapsam dışı 

1983 yılından beri Türkiye, Azerbay-
can ve Gürcistan distribütörlüğünü 
Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Ko-
matsu, dizel, LPG ve akülü forkliftleri 
için hazırladığı Altın, Gümüş ve Bronz 
bakım paketleri ile müşterilerine des-
tek olmaya devam ediyor. Temsa İş 
Makinaları’nın uzman teknik ekipleri 
tarafından gerçekleştirilen ve Komat-
su’nun orijinal ürünlerinin kullanıldığı 
bakımlar hem uzatılmış garanti süresi 
avantajıyla hem de cazip ödeme fırsatlarıyla 
kullanıcılarının yükünü ve bakım maliyetlerini 

azaltıyor. Altın Paket ile dizel ve LPG fork-
liftlerin garanti süresi 5 yıl / 5000 saate, 

Küresel çapta ki bayii ağını 
her geçen gün genişleten 
ELS Lift, Birleşik Krallık’ta 
2009 yılından itibaren faa-
liyet gösteren Alfa Access 
Service ile distribütörlük 
sözleşmesi imzaladı. ELS 
Lift ile Alfa Access servis 
ekibi arasında gerçekleşen 
eğitim programı 2019’un 
son çeyreğinde tamamlan-
dı. Gerçekleştirilen eğitim-
lerin ardından Alfa Access 
ile ELS Lift distribütörlük 
sözleşmesi imzaladı. Alfa 
Access direktörü Allan Freeman arala-
rında ki iş birliğine dair şöyle konuştu; 
‘’Üstün kaliteli ve yenilikçi ürünler üre-

akülü forkliftlerin 4 yıl / 4000 saate 
çıkarken; Gümüş Paket ile dizel ve 
LPG forkliftlerin garanti süresi 4 yıl / 
4000 saat, akülü forkliftlerin ise 3 yıl 
/ 3000 saate uzatılmış oluyor. Dizel 
ve LPG’li forkliftler için Bronz Paket 3 
Yıl / 3000 saat garanti ve 10 bakım 
sunarken, akülü forkliftler için ise 2 yıl 
/ 2000 saat garanti ve 5 bakım sunu-
luyor. Her üç paket için peşin ödeme-
lerde %10 indirim seçeneği tanınırken 

ayrıca bakımdan bakıma ödeme kolaylığı 
sağlanıyor.

ten ELS Lift’in resmi İngiltere ortağı 
olduğumuzu teyit etmekten mutluluk 
duyuyorum. İngiltere’de ELS Lift’in ürün 

serisini sunmayı ve kullanı-
cısı ile buluşturmayı dört 
gözle bekliyoruz. Ayrıca ELS 
marka makineleri 13-14 
Mayıs tarihlerinde Doning-
ton Park’ta gerçekleşecek 
olan Vertical Days’de sergi-
lemeye hazırlanıyoruz.’’ ELS 
Lift’in İhracat Müdürü Alis-
tair Palacıoğlu ise görüşle-
rini; “Alfa Access Service, 
İngiltere’de parlak bir üne 
sahip. Bu bizi mutlu ediyor. 
İngiltere pazarına yönelik 
planlarımızı gerçekleştir-

mek için Allen ve ekibinin yanımızda 
olmasından çok memnunuz” sözleri ile 
dile getirdi.

kalmasıyla, ‘lokomotif sektör’ ve ‘istihdamda 
sünger sektör’ özelliklerini hızlıca kaybetmesi 
ve işsizliğin artması söz konusudur. Türkiye 
inşaat malzemesi sanayisi, gerek toplam 
üretimi ve istihdamdaki payı, gerekse diğer 
sektörlerle yakın ilişkisinden dolayı ülkemiz için 
stratejik öneme sahiptir. Türkiye, inşaat mal-
zemesi üretiminde dünyanın en büyük 5 ülke-
sinden biridir. İç pazarın 90 milyar dolardan 
(2018) 66 milyar dolara (2019) gerilemesi 
nedeniyle ihracata odaklanarak 2019 yılında 
21,5 milyar dolar değerinde 50 milyon ton 
inşaat malzemesi ihraç eden sektörümüzün, 
rekabet gücünü ve istihdam kapasitesini ko-
rumak için mücbir sebep destek kapsamına 
alınmasına ihtiyacı bulunmaktadır. Sektör 
olarak, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamına 
inşaat malzemesi sanayisinin de dahil edilme-

si konusunda kamunun gerekli düzenlemeleri 
yapacağına ve bir memleket meselesi haline 
gelen içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci en 
az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”





Kısa.Kısa.
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Yeni Case B serisi yükleyiciler

Amasya OBM filosuna  
6 iş makinesi

Case Construction Equipment, ABD’deki Las Vegas’taki World 
of Concrete 2020’de B Serisinin piyasaya sürülmesiyle tüm 
kompakt paletli yükleyiciler (CTL’ler) ve mini yükleyiciler serisini 
yeniden başlattı. Seri, beş CTL ve radyal ve dikey kaldırma dü-
zenlerini kapsayan sekiz mini direksiyonun yanı sıra çok sayıda 
beygir gücü ve boyut sınıfını içeriyor. Global Ürün Müdürü Eric 
Zieser, Case CE, basın mensuplarına, B Serisi makinelerin, 
makine verileriyle bölünmüş bir ekranda görüntülenen bir ye-
dek kamera içeren özel bir sekiz inç LCD çok işlevli ekrana 
sahip olduğunu söyledi. Kamera hem ileri hem de geri yönde 
çalışır ve görünürlüğü arttırmayı amaçlanıyor. Ekran tüm elekt-
rohidrolik modellerle birlikte gelir ve yedek kamera ve ope-
rasyonel ekranlarla kullanılmak üzere elektro-hidrolik kontrol 
yetenekleri olmadan mekanik konfigürasyonlara eklenebiliyor.

Ford Otosan’dan sağlık 
çalışanlarına yüz maskesi 

Ford Otosan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ardından Sağlık 
Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin koro-
navirüsle mücadelesinde kritik rol oynayan sağlık çalışanlarının 
güvenliğine yönelik yüz maskesi üreteceğini duyurdu. Yüz mas-
kelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın 
geliştirdiği kalıpla yapılacağını vurgulayan Ford Otosan Genel 
Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti: “Tüm dünyayı etkisi 
altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin öncü sanayi 
şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu açıklamıştık. Bu doğrultuda, hem Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız ile bir dizi 
görüşmeler gerçekleştirdik. Sonrasında hızla çalışmalarımıza 
başladık. Açık kaynaklı bir modeli baz alarak, Sağlık Merkezi 
çalışanlarımızın yönlendirmeleri ve Ford Otosan Ar-Ge mühen-
dislerinin çalışmalarıyla bu modeli yüzün tamamını koruyacak 
şekilde iyileştirdik. Hızla Ar-Ge sürecini tamamladık. Geldiğimiz 
noktada; şu an maske üretimi için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve 
basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladığımızın 
müjdesini paylaşmak istiyorum. Tasarladığımız yüz maskeleri, 
yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına 
verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa 
bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz 
için çok mutluyuz.”

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü filosuna kazandırılan 6 iş 
makinesi hizmete girdi. 4 milyon TL değerindeki 2 ekska-
vatör, 1 kazıcı yükleyici, 1 greyder, 1 mini ekskavatör ve 
1 traktörden oluşan iş makinelerinin kazandırıldığını belirten 
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Amasya, Samsun, 
Çorum ve Tokat illerini kapsayan çok geniş bir sahada böl-
gemizin ağaçlandırılması için işletme müdürlüklerimizle fa-
aliyetlerimizi yürütmekteyiz. Çalışmalarımızda iş makineleri-
mize çok ihtiyaç duyuyorduk. Ekip arkadaşlarımızla beraber 
inşallah beklentileri karşılayacak, bölgemizi yeşillendirecek ve 
yüzleri güldüreceğiz” dedi. Orman Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Özkaya da, “Bölge müdürlüklerimizin her türlü ihtiya-
cı görüp bunlara çözüm üretmek ve çalışan arkadaşlarımızın 
her türlü lojistik desteğini sağlamak durumundayız” diye ko-
nuştu. Araçların yerli ve milli olmasına önem verdiklerine de-
ğinen Özkaya, “İş makinelerimizin yüzde 60’ı yerlidir. İnşallah 
gelecek yıllarda hepsini yerli araçlardan karşılarız. Makinele-
rimizin yeni personellerimizin bundan sonra alacaklarımızın 
öncelikle teşkilatımıza bölge müdürlüklerimize, Amasya Or-
man Bölge Müdürlüğü’müze hayırlı olmasını ve güzel hizmet-
lerde kullanılmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.





Kısa.Kısa.

TAİD Başkanı İlhami Eksin, koronavirüs 
salgını nedeniyle hayatın durma nokta-
sına geldiği bu günlerde yollarda çalış-
mak zorunda olan sürücülerin riski en 
aza indirmek için kabin dezenfeksiyonu 
uygulamalarını öneriyor. Yaşadığımız bu 
olağanüstü günlerde bazı sektörlerin ha-
yati öneminin bir kez daha anlaşıldığına 
dikkat çeken Eksin, insanların evlerine 
kapandığı bu dönemde gıda, ilaç ve yar-
dım gibi malzemelerinin bir yerden bir 
yere taşınması işlemlerinin aksamadan 
devam etmesi için pek çok fedakar insa-
nın görevlerine devam ettiklerini belirtti. 

“Parts Shop” Wirtgen Ankara müşterilerinin hizmetinde

TAİD, Sürücüleri Hijyen İçin uyarıyor

Wirtgen Group bünyesinde 
2019 yılının son aylarında 
kullanılmaya başlayan ve 
müşterilere online yedek 
parça sipariş verme kolay-
lığı sağlayan “Parts Shop” 
uygulaması, 2020 Şubat 
ayı itibariyle Wirtgen An-
kara müşterilerinin de kul-
lanımına sunuldu. “Parts 
Shop” uygulaması üzerin-
den yedek parça satın al-
mak isteyen müşterilere, 
kullanıcı adı ve şifre veri-
lerek Wirtgen Group Portal’a giriş yap-
maları sağlanıyor. Bu portal aracılığıyla 
müşteriler, makinelerine ait  yedek parça 
kataloglarına erişebiliyor ve buradan ihti-
yaç duydukları parçaları sipariş verebili-

TAİD Başkanı İlhami Eksin yaşanan bu 
süreçte devletimizin her türlü tedbiri 
aldığını hatırlatarak “Başta sağlık çalı-
şanlarımız olmak üzere bu süreçte pek 
göz önünde olmayan ama aslında çok 
önemli işler yapan gizli kahramanlar 
bulunmakta. Bu süreçte yollarda direk-
siyon sallayarak çalışmak durumunda 
olan sürücülerimizin yanı sıra bu araç-
ların yollarda gitmesi için her türlü des-
teği veren satış sonrası çalışanlarının 
gerek kendi gerekse yakın çevresi ve 
toplumun sağlığı açısından virüsün yayıl-
masını önlemek adına kendi tedbirlerini 
titizlikle uygulamalıdır.” şeklinde konuş-
tu. Bu dönemde servislere gelen araç-

ların dezenfekte edilerek işleme alınma-
sının önemini belirten Eksin, sürücülerin 
de araçlarını kullanırken kişisel hijyenin 
yanı sıra özellikle kabinde sürekli ellerini 
temas ettirdikleri yerlerin temizliklerini 
yapmalarının öneminin altını çizmekte-
dir. Eksin aynı zamanda direksiyon simi-
di, vites kolu, sinyal kolları, kapı açma 
yerleri, merdiven tutamaçları, torpido 
gözü açma-kapama kolu, yakıt deposu 
kapağı, treyler kapı kolları, kabin içi 
kontrol düğmeleri gibi sürekli temas ha-
linde olunan yerlerin düzenli olarak de-
zenfekte edilmesinin yaşadığımız salgın 
sürecinin çok daha kısa sürede atlatıl-
ması için önemli olduğuna vurgu yaptı.
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yor. Sipariş aşamasında müşteriler, daha 
önceden sisteme tanımlanmış olan iskon-
tolarını, ödeme vadelerini, parçaların net 
fiyatlarını ve en önemlisi de parçaların 
stok durumlarını bu uygulama aracılığıy-

la görebiliyor. Yine aynı şekilde 
müşteriler, sipariş aşamasında 
parçaların sevkiyatına ilişkin se-
çenekleri (kargo,ambar,elden 
teslim gibi ) seçerek siparişi ta-
mamlıyor. Tamamlanan sipariş 
hemen Wirtgen Ankara yedek 
parça yetkililerine mail olarak 
geliyor ve en hızlı şekilde par-
çalar teslimata hazır hale geti-
riliyor. Gerek iş gücü gerekse 
zamandan yana büyük tasarruf 
sağlayan “Parts Shop” uygula-
ması özellikle dünyada ve Tür-
kiye’de görülen Covid 19  virüs 

salgını sebebi ile hem sosyal mesafenin 
korunması hem de home office çalışan 
firmaların sayısının artmasından dolayı 
mevcut parça taleplerinin karşılanması 
için büyük kolaylık sağlıyor.
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“Kamyonlar, Hitachi ile seri ve 
ekonomik şekilde doluyor”
Sakarya’da sahip oldukları ocaklarda kum üretimi üzerine odaklanan Yılmazlar 
Kum, gerek ürün kalitesi gerekse üretim kapasitesi ile bölgenin kum ihtiyacını 
karşılıyor. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren firma, makine parkında 
yer alan Hitachi ZX490H paletli ekskavatörle seri ve ekonomik bir şekilde kum 
üretimine hammadde sağlayarak, hızlı sevkiyat gerçekleştiriyor

Uzun yıllardır Sakarya’nın Arifiye 
İlçesi’nde faaliyet gösteren Yıl-
mazlar Kum, 1999 yılında mey-

dana gelen Gölcük depremi sonrasında 
kentin yeniden inşa sürecinde aktif bir 
rol üstlenerek, bölgenin inşaat sektörün-
deki kum ihtiyacını karşılıyor.

Tarımdan kum üretimine…
1997 yılında Yılmazlar Kum’u kurarak fa-
aliyetlerine başladıklarını belirten Yılmazlar 
Kum Yetkilisi Ünal Yılmaz, “Yılmazlar Kum 
kurulmadan önce bölgede Yılmazlar Tarım 
Ürünleri olarak tarım faaliyetlerinde bulunu-
yorduk. Fakat yaşanan depremin ardından 

bölgede artan kum ihtiyacına bağlı olarak 
zaman içerisinde bizim çalışmalarımız hız 
kazandı ve değişkenlik gösterdi. Bölgede 
bizimle aynı işi yapan başka firmalar da 
var ama Yılmazlar Kum olarak sadece kum 
üretimine ağırlık verdiğimiz ve işimizi hak-
kıyla yaptığımız için gerek ürün kalitemiz 
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ekonomik şekilde doldurabilmemiz ge-
rekiyor. Makinelerimizin yüklerken yere 
sağlam basması ve dengeli olması gere-
kiyor. Ürettiğimiz her ton kum için tüket-
tiğimiz yakıt miktarı maliyetlerimizi önemli 
ölçüde etkiliyor. Ayrıca servis desteğinin 
ve yedek parça tedarikinin güçlü olması 
üretimimizin kesintisiz olarak devam et-
mesi için hayati önem taşıyor.”

“Enka’nın gücü ve kurumsallığı 
bize güven verdi”
Hitachi ZX490H paletli ekskavatörünü 
satın alarak Enka Pazarlama ile ilk kez 
çalışmaya başladıklarını belirten Yılmaz, 
“Bugüne kadar birçok markayla çalıştık 
ancak Enka Pazarlama ile bir ticaretimiz 
olmamıştı. Fakat Enka Pazarlama’nın 
satış sonrası hizmet desteği konusunda 
aldığımız referanslarla Enka’dan ilk ma-
kinemizi almış olduk. Enka markasının 
gücü ve kurumsallığı bize güven verdi” 
dedi.

Hitachi memnuniyeti 
Son olarak makine parklarına kattıkları 
ZX490H hakkındaki değerlendirmelerde 
bulunan Yılmaz, “Makinemiz şantiyeye ineli 
henüz kısa bir süre geçti. Dolayısıyla daha 
kapsamlı bir değerlendirme için zamana ih-
tiyacımız var. Ancak ilk aşamada bize daha 
yüksek güç, daha fazla iş ve daha düşük 
yakıt tüketimi sağladığını belirtebilirim. 
Bunu daha önce aynı işte kullandığımız eş-
değer tonajdaki makinemizle kıyaslayarak 
söylüyorum. Üretim anlamında önceden 2 
günde yaptığımız işi şimdi 1,5 günde yapa-
bilmeye başladık. Yakıt tüketimi anlamında 
da ilk kez bir makinenin söylenenden az yak-
tığına tanık oluyorum. Makinemiz şu an 30 
- 32 litre civarında yakıyor. Bu memnuni-
yetimiz çerçevesinde ikinci Hitachi ekskava-
törümüz olarak 1 adet ZX490LCH için de 
siparişimizi verdik” ifadelerini kullandı.

gerekse üretim kapasitemizle ön plana çı-
kıyoruz” dedi.

Üretim tesisleri ve kapasiteleri
Sahip oldukları tesisler ve kapasiteleri 
hakkında bilgi veren Ünal Yılmaz, “60 
dönüm alan üzerinde 30 dönüme yakın 
hammadde ruhsatımız var. Günlük 5.000 

ton hammadde beslemeli ve 2.500 ton 
kum kapasiteli bir tesisimiz var. Kapasite 
artırımı için fizibilite çalışmaları yapıldı. 
Sektörün ihtiyaçlarına bağlı olarak ka-
pasitemizi 3.500 tona kadar çıkarmayı 
planlıyoruz” dedi ve şunları ekledi: “Bu-
raya 15 kilometre mesafede 850 dö-
nümlük yeni bir taş ocağımız var ancak 
henüz devreye almadık. Önümüzdeki yıl-
larda faaliyete geçireceğiz. Bunun hari-
cinde Pamukova’daki diğer ocağımızda da 
kum üretimine iki yıldır devam ediyoruz. 
Burada ürettiğimiz kum müşterilerimiz 
tarafından sarı kum, Pamukova’daki ise 
doğal kum olarak adlandırılıyor.” 

Seri ve ekonomik yükleme
Faaliyetlerinde yoğun bir şekilde iş maki-
nesi kullandıklarına dikkat çeken Yılmaz, 
“Parkımızda çeşitli markalardan 3 adet 
paletli ekskavatör ve 6 adet lastikli yük-
leyici bulunuyor. Makine parkımıza son 
olarak Enka Pazarlama’dan satın aldı-
ğımız 1 adet Hitachi ZX490H paletli eks-
kavatör kattık” dedi ve iş makinesi tercih 
ederken dikkat ettikleri hususları şu şe-
kilde sıraladı: “Bizim işimiz kum yükleme. 
Dolayısıyla gelen kamyonları en seri ve 

Ünal Yılmaz - Yılmazlar Kum Firma Yetkilisi
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Yedek parçada fiyat 
temelli yaklaşımların 
orijinalden çok, muadil 
ürünlere yönlendirdiği 
iş makinesi kullanıcıları, 
Volvo kalitesi, 
dayanıklılığı ve uzun 
garantisi ile tam koruma 
altında. Makine ile tam 
uyum içinde çalışan 
orijinal yedek parçaların 
arıza oranını azalttığını, 
uzun ömürlü olmaları 
sayesinde maliyetleri de 
aşağıya çektiğini belirten 
Ascendum Makina 
Türkiye Yedek Parça ve 
Servis Satışlar Müdürü 
Mustafa Mümtaz Civan, 
yüksek kalite ile üretilen 
orijinal Volvo yedek 
parçalarının kullanıcıların 
bütçesini, makinesini ve 
işini koruduğunu söyledi

“Makinenizi, bütçenizi ve 
işinizi koruyoruz”
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İş makineleri pazarında markaların fark ya-
rattıkları konuların başında makine perfor-
mansının ve satış sonrası hizmet kalitesi yer 

alıyor. Zaman yönetiminin ve işletme maliyet-
lerinin en küçük detaylarına kadar hesaplandı-
ğı bu dönemlerde iş makinesi sağlayıcıları da 
satış sonrasında farklı yaklaşımlarla kullanıcı-
ların taleplerini karşılamaya çalışıyor. Türkiye 
genelinde kendi şube ve bayileri ile her bölge-
de standart hizmet kalitesi, yedek parça ve 
servis operasyonu sağlayan Ascendum Ma-
kina, satış sonrası hizmetlerinde kullanıcıların 
bütçesini, makinesini ve işini korumaya yönelik 
adımlar atıyor. “Önceliğimiz verdiğimiz hizmet 
ve orijinal yedek parçalarımızla Volvo iş maki-
nelerini sahada sürekli çalışır tutmak. Böyle-
ce müşterilerimizin iş kapasitesini arttırırken, 
verdiğimiz 2 yıl veya 6 bin saat yedek parça 
garantisiyle de birim ve toplam maliyeti en aza 
indiriyoruz” ifadelerini kullanan Ascendum Ma-
kina Türkiye Yedek Parça ve Servis Satışlar 
Müdürü Mustafa Mümtaz Civan, marka ola-
rak Volvo iş makinesi kullanıcılarına şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonrada, kaliteli ve 
uygun maliyetli satış sonrası hizmeti sunmayı 
amaçladıklarını söyledi.

“Garanti süremiz ile 
bütçenizi koruyoruz”
Volvo iş makineleri yüksek teknoloji kullanılarak 
üretilen, test edilen ve kalitesinden şüphe edil-
meyen bir marka. Bu kaliteli ürünün sadece 
kendisi ile eşdeğer bir ürünle kıyaslanmasının 
doğru olacağına dikkat çeken Civan şöyle de-
vam ediyor; “Orijinal yedek parçanın belirli bir 
üretim maliyeti var. Fiyatlandırma da buna 
uygun şekilde yapılıyor. Ancak burada müş-
terilerimizin unutmaması gereken önemli bir 
nokta var. O da, yedek parça garanti süremiz 
ve parçalarımızın uzun ömürlü yapısı ile müşte-
rilerimizin bütçelerini koruyoruz.” Bu detaylar 
bir arada düşünüldüğünde orijinal Volvo yedek 
parçaların uzun ömürlü yapısı sayesinde diğer 
seçeneklere göre çok daha uygun fiyatlı oldu-
ğunu vurgulayan Civan, makinelerini korumak 
ve yüksek performans almak isteyen kullanıcı-
ların orijinal parça kullanarak maliyeti düşür-
melerini ve makineleri daha uzun süre koruma 
altına almalarını öneriyor. 

Orijinal yedek parça 
makineyi koruyor
Volvo teknolojisi ve tecrübesi ile üretilen ma-
kineler, kendine has özellikleri ve üstünlükle-
riyle öne çıkıyor. Bunlar makine kullanıcılarına 
konfor, yüksek üretkenlik ve sağlamlık gibi 
avantajlar sunuyor. Makinelerde kullanılan 
parçaların sistemle kusursuz uyum içinde 
çalıştığını söyleyen Civan şöyle devam ediyor; 

Mustafa Mümtaz Civan - Ascendum Makina Türkiye Yedek Parça ve Servis Satışlar Müdürü 
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“Makinelere uygun şekilde üretilen yedek par-
çalar kullanıldığında makinelerin performansını 
artırıyor ve ömrünü uzatıyor. Ayrıca makine ile 
tam uyumlu şekilde çalışması nedeniyle parça 
sonucunda oluşabilecek arıza ihtimallerini or-
tadan kaldırıyor.” 

Parça uyuşmazlığı zarar veriyor 
Makine kullanıcılarının bakım ve onarım sı-
rasında yaptıkları bazı hatalara dikkat çeken 
Civan, bu hatalara yönelik olarak şu ifadeleri 
kullanıyor; “Bakım ve onarım sırasında sarf 

malzeme ve yedek parçaların makineye uyu-
mu, hidrolik, elektrik ve mekanik tasarıma 
uygunluğu bilinmeden yapılan müdahaleler 
yanlıştır.” Kullanıcılar özellikle yedek parça ko-
nusunda ekonomik nedenlerden dolayı kısa va-
deli ve kolay çözümler arıyor. Gelişen iletişim 
teknolojilerinin bilgi ve hizmete kolay ulaşımını 
sağladığını belirten Civan, buna rağmen bilgi 
ve hizmetlerin etkileri ve sonuçları değerlen-
dirilmeden uygulandığını ifade ediyor. Tüm bu 
yanlışlar kısa ve orta vadede yüksek maliyetler 
yaratırken iş kayıplarına da neden oluyor. Bu 

yaşanan sorunları önlemek adına Civan şun-
ları söyledi; “Müşterilerimize önerim, bakım 
ve onarım maliyetlerini, garanti şartlarını ve 
aldıkları hizmetin uzun vadede sağlayacağı 
avantajları iyi değerlendirmesi ve yetkili servis-
lerimizden bu yönde bilgi talep etmeleridir. İna-
nıyorum ki bu sayede makineler doğru ellerde 
daha verimli ve ekonomik çalışacaktır” diyor. 

Kullanıcılar ek hizmetlerle 
destekleniyor 
Periyodik Bakım Paketleri (VISA) ile maki-
nelerin fiziksel takibini en verimli şekilde ya-
parak hem olası arızalara önden müdahale 
ettiklerini hem de uzun vadede oluşabilecek 
hasarlara yönelik önlem aldıklarını belirten 
Civan, destekleyici ve önleyici hizmetler, 
yağ analizleri ve çalışma raporları ile maki-
neleri daha uzun süre korumaya çalıştıkla-
rını söyledi. “Satış sonrasındaki çalışanları-
mız düzenli olarak eğitimlerle destekleniyor. 
Mühendis ve teknisyen kadromuz, gelen 
talepler doğrultusunda hızlı ve doğru müda-
halelerle makineleri sürekli olarak takip edi-
yor ve işte kalma sürelerini artırıyor” diye 
konuşan Civan, çalışan kalitesini artırmak 
adına yatırım yapmaktan da çekinmedikle-
rini ifade ediyor. 2020 yılı içinde teknolojik 
değişiklikler ve dijitalleşmeye paralel olarak 
geliştirdiği teknolojik araçlar ve yatırımlarla 
iş makinelerinin sahada takibini ve yöneti-
mini sağlamayı amaçlayan Ascendum Ma-
kina, tüm hizmet argümanları ile iş makine-
lerini takip etmeyi, yaşanan arızaları en kısa 
sürede gidererek tüm Volvo iş makinelerini 
korumaya devam etmeyi amaçlıyor.
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Airh
Makaslı / Eklemli / Teleskopik /
Personel Yükseltici Platformlar / 
Forklift / Telehandler

Powerh
Jeneratör / Kompresör /
Aydınlatma Kulesi / PompaAydınlatma Kulesi / Pompa

Containerh
Ofis ve Yaşam Konteyneri /
Depolama Konteyneri / 
Yakıt ve Atık Tankı

Workerh
Kırıcı ve Delici Ekipmanlar /
Montaj Ekipmanları /Montaj Ekipmanları /
Temizlik ve Yıkama Makineleri / 
İş Güvenliği Ekipmanları

Lifterh
Hidrolik Kriko / Sapan / Kilit /
Caraskal / Spreader
. . .

500+
Makine & Ekipman

Kiralık
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Yol sektörünün 
lokomotifi ‘Makimsan’ 
yeniden sahalarda
Türkiye’nin en köklü yol yapım firmalarından biri olan Makimsan, yollara geri 
döndü. 2017 yılında Makimsan bayrağını devraldıklarını ve büyük yatırımlar 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Makimsan Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kürşat 
Dikçi, Makimsan’nın yeni yatırımlarını ve 2020 hedeflerini Makina Market  
dergisine anlattı

Sektöre 1969 yılında adım atan Ma-
kimsan, Türkiye’nin en önemli yol 
inşaat firmalarından biri olarak ön 

plana çıkıyor. Uzun yıllar boyunca yol sek-
törünün lokomotif firması olarak önemli 
projelere imza atan firma, geçtiğimiz dö-
nemlerde ekonomik sorunlar yaşamaya 
başlamıştı. 2017 yılının mayıs ayından 
itibaren Makimsan bayrağını devralan 
Makimsan Yönetim Kurulu Başkanı Atilla 
Kürşat Dikçi, 3 yıllık kısa bir süre içinde 
Makimsan’ı yeniden ayağa kaldırdı ve fir-
manın yarım kalan proje ve çalışmalarını 
hızlı bir şekilde tamamladı. Makimsan 
2019’un kasım ayında önemli bir trans-
fere de imza atarak, uzun yıllar İSFALT’ın 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 
İbrahim Sönmez Makimsan Genel Müdürü 
olarak atadı. Makina Market Dergisi 
olarak Yönetim Kurulu Başkanı Atilla 
Kürşat Dikçi ile gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşmede Dikçi tarafından projelerle 
ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Makim-
san’ın Ankara’nın Mamak ilçesine 
bağlı Kıbrıs Köyü’nde kendi arazisi 
üzerine önemli bir tesis yatırımı 
yaptığını belirten Dikçi, “Yol sek-
törüne örnek olacak bir tesis 
kuruyoruz. Tesisi 1 yıl içerisinde 
bitirmeyi hedefliyoruz. Buna ek 
olarak makine parkına da bu yıl 
ciddi yatırımlar yaptık” diye ko-
nuştu. Makimsan’ın bu yıl 50. 
yılını kutladığını belirten Dikçi, “Böyle-
sine köklü bir firmanın bayrağını devraldık. 
Makimsan’ı geçmişine yakışır bir firma ha-
line getirerek yeniden yol sektörünün loko-
motifi yapacağız ve kısa sürede önemli yol 
kat ettik” dedi. 
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Makimsan’a uzanan süreç
Makimsan bayrağını devraldıkları döneme 
ilişkin bilgi veren Makimsan Yönetim Kurulu 
Başkanı Atilla Kürşat Dikçi, “Sektöre As İn-
şaat ile hizmet veriyordum. Daha sonra fir-
madan ayrılarak 2016 yılında Dikyol İnşaatı 
kurduk. Sonrasında bünyemize Makimsan’ı 
kattık. Makimsan şu an da bizim lokomatif fir-
mamızdır. Tüm faaliyetlerimizi artık buradan 
yürütüyoruz” şeklinde ifade etti. Makimsan’ın 
yol sektöründe ilkleri yapan firma olduğunun 
altını çizen Dikçi, “Bizim de açıkçası böyle bir 
firmaya ihtiyacımız vardı. 2017 yılının Mayıs 
ayında Makimsan bayrağını devraldık. Geçen 
3 yıllık süreçte de iyi bir yere geldik” dedi.  

2019’un Kasım ayında uzun yıllar İSFALT’ ta 
Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan 
İbrahim Sönmez’de Makimsan Genel Müdür-
lüğü görevine geldiğini belirten Dikçi, “Kendisi 
yol sektöründe oldukça bilgili ve tecrübeli. 
Bundan sonraki dönemde de Makimsan’a 
önemli katkılar yapacağına eminiz, Makim-
san’ı hep birlikte çok daha iyi yerlere getire-
ceğiz” şeklinde belirtti.  

Kıbrısköy tesisinin 
yatırım detayları
Makimsan, Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı 
Kıbrıs Köyü’nde büyük bir yatırım gerçekleşti-
riyor. Modern bir asfalt üretim tesisi kuran 

Makimsan, burayı hem bir üretim tesisi hem 
de yeşil alanı, konaklama alanları, laboratu-
varı ve müzeleri bulunan bir kampüs olarak 
tasarladı.  Makimsan’ın eski döneminde ol-
duğu gibi adeta bir Arge laboratuvarı olarak 
kullanılabilecek tesis hakkında bilgi veren 
Dikçi, “Yeni kuracağımız tesisi bir kampus 
olarak tasarladık. Tesis hibrit özelliği de taşı-
yacak. Enerji için güneş panelleri kuracağız, 
kendi elektriğini kendisi üretecek. Tesisimizin 
en önemli özelliği çevreci olması olacak. 
Tesisin çevresini yeşillendirerek sektörde 
örnek olmasını sağlayacağız. Tesisin bir diğer 
önemli özelliği ise müzeleri olacak olmasıdır. 
Tesisde Makimsan’ın eski iş makinelerini 
sergileyeceğiz.  İleriki dönemlerde de bu tür 
üretim tesis sayısını arttırarak Ankara’nın 3 
noktasına yeni tesisler kurmayı hedefliyoruz.  
Makimsan bu projeleri ile sektöre üretim 
açısından büyük katkı sağlayacak. Sektör fir-
maları da burada testler ve analizler yapabi-
lecekler. Tesisi 1 yıl içerisinde tamamlamayı 
hedefliyoruz. Bu modern tesiste, mastik as-
falt üretimi, geri dönüşüm asfalt karışımları 
gibi özel karışımlar da üreterek önemli proje-
lere imza atacağız. Ek olarak aynı bölgede taş 
ocağı yatırımı da yaptık. Devir işlemleri hala 
devam ediyor. Oraya da son derece modern 
bir kırma eleme ve mikronize malzeme tesis 
kuracağız, bu tesis ile de üretmeyi düşündü-
ğümüz farklı asfalt karışımlarımız için gerekli 
olan agreganın her boyutunu üreteceğiz” 
dedi. 

Eski ve yeni projeler
2017 yılında bayrağı devraldıktan sonra Ma-
kimsan’ın ekonomik sorunlardan kaynaklı 
duran ve beklemede olan projelerini harekete 
geçirerek tamamladıklarını ifade eden Dikçi, 

“Bazı projeler hala devam ediyor. Ma-
kinsam’ı devraldıktan sonra bizim aldı-
ğımız projeler de oldu. Örneğin, Rize 
Pehlivantaşı Kalkandere Dokap yolu 
ve Tokat çevre yolunu şu an yapı-
yoruz. Bunun dışında, Ankara’nın 
Gölbaşı ilçesinde Diyafram duvar 
tekniği kullanarak yaptığımız bir 
projemiz daha var. Diyafram 
duvar tekniği yeni bir teknoloji. 
Gölbaşı’nda bulunan Mogan ve 
Eymir gölleri yeraltından birbi-

rine geçişleri bulunuyor. Buraya 
bir diyafram duvar yaparak bunu 

kestik ve oradaki yol çalışmamız şu 
an devam ediyor, yıl sonuna kadar 

ana yoldaki geçişi yeraltına alarak trafiğe 
açmaya çalışacağız” şeklinde belirtti.  Ma-

kimsan yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında 
da önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. 
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Çalışmalarını özellikle balkan ülkelerine yoğun-
laştırdıklarını ifade eden Dikçi, “Yurtdışında 
da çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle Balkan 
ülkelerindeki önemli projeler için görüşme-
lerimiz sürüyor. Bunun haricinde Pakistan, 
Ukrayna ve Gürcistan’da da projeleri takip edi-
yoruz. En kısa zamanda buralarda da önemli 
projeler gerçekleştireceğiz” dedi. 

Makine Parkı Yatırımı
“Makimsan olarak makine parkına da 
çok önemli yatırımlar yaptık. Makine par-
kımıza damberli kamyon, finişer, cooker, 
ekskavatör ve silindirler ekledik. Bu yıl 
yapmış olduğumuz makine yatırımları 
içinde; 20 adet damperli kamyon, 10 
adet çekici ve dorsesi, 6 adet yükleyici, 
10 excavatör, 2 adet lastik tekerlekli ex-
cavatör, 2 adet kazıyıcı yükleyici, 1 adet 
mastik asfalt finişeri, 2 adet mastik as-
falt taşıma aracı (cooker) ve 1 adet yol 
süpürgesi olmak üzere toplam 54 adet 
makine ekipman satın aldık”.  

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”
Sektörde olduğu uzun yıllar boyunca büyük 
düşünmeye özen gösterdiğini vurgulayan 
Atilla Kürşat Dikçi, kriz dönemlerinde yatı-
rımlar yaptığını ifade etti. Kriz döneminde 
yatırım yapmanın riskli olduğunu fakat 
risk almaktan kaçınmadığını belirten 
Dikçi, “Türkiye’de krizler oluyor. 
Fakat ben kişisel olarak en büyük 
yatırımlarımı krizler döneminde 
yaptım. Aslında kriz dönemi 
yatırımları önemli riskler 
taşır. Örneğin 2018’in 
ikinci yarısından itibaren 
başlayan ekonomik 
daralmanın etkisi hala 
sürüyor. Fakat biz 
2018-2019’da önemli 
yatırımlar yaptık. Birçok 
firma şantiyelerde çalışmala-
rına ara verirken biz çalışmaya ve 
üretmeye devam ettik. Bunun meyve-
lerini de almaya başladık. Özellikle 2019’u 

zirve yılım olarak görüyorum. Çok başarılı bir 
yıl geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu çerçevede 
2020’ninde iyi bir yıl olacağını düşünüyorum” 
dedi. Türkiye’nin son 7-8 yılda büyük sorunlar 
atlattığını belirten Dikçi, “Fakat biz gelişmeye 
devam ettik. Son olarak 2018 döneminden 
bu yana yaşanan daralmanın etkisi sürmesine 
karşın firmalar işlerine devam ediyor. Öde-
meler de alınıyor. Bu dönemi de atlatacağımızı 
ve yolumuza daha güçlü devam edeceğimiz 
görüşündeyim” şeklinde ifade etti. 

“İşveren hakları yeniden 
ele alınmalı”
Makimsan’ın geçmişten kalan bazı borçları ve 
işçi alacakları ilgili çalışmaların devam etme-
sine karşın bazı hukuksal boşluklardan kaynaklı 
sorunlar yaşandığını belirten Dikçi, “Firmadan 
alacakları olan herkese alacaklarını eksiksiz 
olarak ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. 
Fakat burada bazı kişiler bu durumu süistimal 
ederek sahte tanıklarla yeni davalar açarak 
sorunlar yaratıyor. Biz bu konuda devletin bir 

çalışma yap-

Atilla Kürşat Dikçi - Makimsan Yönetim Kurulu Başkanı
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masını ve bazı hataların düzeltilerek işveren 
haklarının da korunması istiyoruz. Bunlardan 
en önemli konu da zaman aşımı süresinin 
uzun olması ve çalışanların da bu zaman içinde 
ayrılmış ve tüm haklarını alarak gitmiş olmala-
rına rağmen bu süre içinde yeniden hak iddia 
ederek kanuni süreci kullanmaya çalışmaları. 
Bu tür sorunlar yatırımcıları korkutuyor. Örnek 
olarak firmanın çalıştığı dönemlerde SGK pri-
mine benzer bir fon oluşturarak aylık ödeme 
şeklinde bir havuz oluşturulabilir. Firmaların 
sıkıntıya düşmesi durumda tüm alacaklar bu-
radan karşılanabilir. Bu da özellikle firmanın 
yok olmasının önüne geçecektir. Zaten aylık 
taksitlerle ödeme yapılacağı için firmayı da zor 
durumda bırakmaz ve zor günlerde firma için 
bir can simidi olabilir” dedi. 

“Gelir hesabı değil vizyon hesabı”
Makimsan’ın yatırımlarını bir gelir hesabı üze-
rinden değil vizyon hesabı üzerinden gerçek-
leştirdiğini belirten Dikçi, “Özellikle yeni kura-
cağımız tesislerin sektöre örnek bir kampüs 
olması için çalışıyoruz. Türkiye’de ilk defa bir 
asfalt üretim tesisin doğa ile iç içe, çevresinde 
asfalt ve iş makinelerinden oluşan müze ve bir 
de taş evden oluşan konaklama ve dinlenme 
tesisi ile bir kampüs haline getireceğiz. Bu 
tesiste mastik asfalt gibi geri dönüşüm asfalt 
karışımları gibi, dekoratif asfalt uygulamaları 
ve teknolojik olarak dünyada gelişmiş olan tüm 
karışımları üretebilecek ve uygulanabilecek. 
Böylece hem sektöre hem de ülkeye çok 
önemli bir tesis kazandırmış olacağız. Sadece 
bu projeyle bakarak bile vizyona verdiğimiz 
önemi görebilirsiniz” şeklinde belirtti.  

“Yeni dönemde yol bakım ve 
onarım işleri önem kazanacak”
Türkiye’de yol sektörünün son 17 yılda çok 
geliştiğini belirten Atilla Kürşat Dikçi, “2003 
yılında 6 bin kilometre civarında olan bölünmüş 
yol uzunluğu, 2020 itibari ile 25.7 bin kilo-
metre uzunluğa ulaştı. Bu bağlamda Türkiye 
bölünmüş yollar konusunda doyuma ulaştı di-
yebilirim. Bundan sonraki dönemde artık stan-
dartların yükseltilmesi ve yapılan yolların bakım 
ve onarımı önem kazanacak. Bu kapsamda 
Makimsan olarak yaptığımız yatırımları bu kap-
samda ileriye dönük olarak yapıyoruz. Tabi yine 
ulaşım sektörü olarak düşünürsek karayollarının 
belli bir doygunluk seviyesine gelmesi sonucu 
bundan sonraki süreçte demiryollarında yapı-
lacak yatırımların da artacağını düşünüyorum. 
Bu konuda da Makimsan olarak gereken yerde 
olabilmek için girişimlerde bulunuyoruz”. 
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Hidromek, 
kazıcı yükleyici 
pazarında
11 yıldır pazar lideri
Hidromek’in üretim tecrübesi ve müşteri beklentileri 
çerçevesinde tasarlanan kazıcı yükleyiciler, sağlamlık, düşük 
yakıt tüketimi, yüksek performans, verimlilik ve sunduğu 
konfor ile ön plana çıkıyor. Ön tekeri küçük, dört tekeri eşit 
ve mini kazıcı yükleyici olmak üzere kazıcı yükleyicilerini 
3 alt grupta toplayan Hidromek, bu ürün grubunda İMDER 
verilerine göre son 11 yıldır pazar liderliğini koruyor

Dünyanın tanınmış iş makinesi 
üreticilerinden Hidromek, 40 yılı 
aşkın üretim tecrübesiyle küresel 

iş makinesi sektörüne yön veriyor. Üreti-
minin her aşamasında AR-GE, tasarım, 
teknoloji ve inovasyonla iç içe olan mar-
kanın 45 binden fazla iş makinesi 6 kı-
tada 100’den fazla ülkede çalışıyor. 
Hidromek’in yarım asra yakın üretim 
tecrübesi ve müşteri beklentileri çerçe-
vesinde yapılan geliştirmeler sonucunda 
tasarlanan kazıcı yükleyicileri; sağlamlık, 
düşük yakıt tüketimi, yüksek performans, 

verimlilik ve sunduğu konfor ile ön plana 
çıkıyor. Türkiye İş Makinaları Distribütör-
leri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) verile-
rine göre, 2019 yılında da Türkiye ka-
zıcı yükleyici pazarında en fazla yurt içi 
satışı gerçekleştiren Hidromek, bu ürün 
grubunda son 11 yıldır pazar liderliğini 
koruyor. 

Kazıcı yükleyici ürün grubu 
Hidromek’in kazıcı yükleyicileri; ön tekeri küçük, 
dört tekeri eşit ve mini kazıcı yükleyici olmak 
üzere 3 alt grupta toplanıyor. HMK 102B 

ALPHA ve 102B SUPRA ön tekeri küçük, 
HMK 102S ALPHA ve HMK 102S SUPRA 
ise dört tekeri eşit modeller olurken, mini ka-
zıcı yükleyici ürün grubunda HMK 62 SS yer 
alıyor. Hidromek kazıcı yükleyiciler, hem yurt 
içinde hem de yurt dışında kamu kurumları ve 
özel sektör tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Performans, verimlilik 
ve konfor bir arada 
Kazma, yükleme, tesviye, kanal doldurma gibi 
geniş bir faaliyet alanı bulunan Hidromek ka-
zıcı yükleyiciler, çok yönlü kullanımıyla kolaylık 
sağlıyor. İleri teknoloji ve yoğun AR-GE çalış-
malarıyla üretilen Hidromek kazıcı yükleyiciler, 
zorlu çalışma koşulları dikkate alınarak tasar-
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lanıyor ve sahip olduğu çelik konstrüksiyon 
ve ağır hizmet tipi akslarla en zorlu şartlarda 
dahi yüksek dayanıklılık ve performans su-
nuyor. Geniş ve ergonomik kabini, geniş ön 
ve arka görüş açısı ile en zorlu koşullarda 
dahi konforlu bir çalışma ve kolay bir kullanım 
sunan Hidromek kazıcı yükleyicilerde kullanılan 
turbo şarjlı ve intercoolerlı dizel motor, düşük 
devirlerde dahi yüksek tork sağlayarak maki-
neyi güçlü kılıyor. 6 ileri 3 geri tam otomatik 
Powershift şanzıman, vites seçimini otomatik 
olarak gerçekleştirerek, makineye zorlan-
madan daha hızlı seyir imkanı sunuyor. Hid-
romek kazıcı yükleyicilerin 6 ileri vites ve tam 
otomatik olması, özellikle Türkiye’de makine-
lerin yol yürüyüş yüzdesinin yüksekliği dikkate 

alındığında, yakıt sarfiyatını düşürmede önemli 
rol oynuyor. Daha uzun süre motor kullanım 
ömrü ile sessiz ve konforlu bir kullanım sağ-
layan Hidromek kazıcı yükleyicilerde, zemin se-
viyesinden kolayca erişilebilen kaputu güvenli 
ve kolay bakım imkanı sunuyor. 

Tek noktadan kontrol özelliği 
Ön yükleyici levyesi üzerindeki TIPSHIFT (ile-
ri-geri yön kontrolü), ön yükleyici ile yapılan 
çalışmalarda kullanıcının daha seri manevra 
yapabilmesini sağlıyor. Klasik yükleme işle-
rinde kullanıcı, TIPSHIFT sayesinde direksiyon 
hakimiyetini kaybetmeden, hem yükleyici hem 
de ileri-geri yön kontrollerini tek noktadan ku-
manda edebiliyor. Operatörün direksiyon ve 

yükleyici kumandasından temasını kesmeden 
makineyi kullanması, çalışma süresince opera-
töre iş güvenliği ve konfor sağlıyor. Hidromek 
kazıcı yükleyiciler, farklı ataşmanlar ile çok 
yönlü kullanım sağlıyor. Çalışma verimliliğinin 
daha da artırılması amacıyla oluşturulan fork-
lift çatallı çabuk sök tak ataşmanı daha yüksek 
kaldırma kapasitesi sunuyor. Opsiyon olarak 
sunulan kar küreme bıçağı ise, kışın en zorlu 
şartlarında dahi yolları açıyor. Yaylı olarak 
tasarlanan bıçak uçları sayesinde, bıçak kar 
kürerken bir engele takılırsa, bıçak ucu kapa-
nıyor. Engel ortadan kalktığında bıçak ucu oto-
matik olarak açılıyor ve makine güvenli olarak 
yoluna devam ediyor. Operatörün konforu için 
her şeyin düşünüldüğü Hidromek kazıcı yükleyi-
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cilerde çift ekran (LCD) , klima, MP3 çalar gibi 
pek çok özellik yer alıyor. HİDROMEK kazıcı 
yükleyiciler; farklı opsiyonel seçeneklere sahip 
olan A4, A5 ve A8 paketleriyle joystick’ten 
kontrol edilebilme, makine hakkında anlık bilgi 
sağlayan Hidromek Smartlink’e erişim ve sar-
sıntısız yürüyüş sistemi gibi donanımları da 
kullanıcısına sunuyor. 

Hidromek Smartlink ile 
makineniz parmağınızın ucunda 
Hidromek tarafından geliştirilen telematik 
sistem Hidromek Smartlink, kullanıcılar için 
tam bir “iş asistanı” olarak görev yapıyor. 
Büyük kolaylık sağlayan uygulama ile kullanı-
cılar, bilgisayar, tablet ve cep telefonu aracılığı 
ile makinenin konumuna ve teknik bilgilerine 
kolayca ulaşabiliyor. Hidromek Smartlink, 
makinenin yakıt tüketim değerlerini, kullanım 
sürelerini, rutin bakım zamanını ve konumunu 
takip ederek kullanıcısına raporluyor ve ge-
rekli uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, Hidromek 

Smartlink uygulaması ile yakındaki tüm servis 
noktalarının iletişim bilgilerine ve yol tarifine ko-
layca ulaşılabiliyor. 

Hidromek aksların kullanımı
HMK 102B tipi ön tekeri küçük iş makinele-
rinde, çalışma performansının artırılması için 
Hidromek üretimi tork orantılı özelliğine sahip 
ön akslar kullanılıyor. Uzun bir süredir ağır 
şartlarda denenen ve tüm testleri başarıyla 
geçen Hidromek tork orantılı ön akslar saye-
sinde, en iyi çekiş kuvveti sağlanırken, maki-
nenin lastik değişim periyotları uzatılıyor, yakıt 
tüketiminde tasarruf sağlanıyor.  

Konforlu çalışma ortamı 
ve kolay kullanım
Kullanıcısının farklı ihtiyaçlarına cevap verecek 
uygun paketleri ile ALPHA Serisi; düşük yakıt 
tüketimi ve yüksek ikinci el değeri ile işletme 
maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. HMK 102B 
ALPHA ve HMK 102S ALPHA modellerinin 

yer aldığı ALPHA Serisi’nde hem yük taşıma 
gücünü, hem de dayanıklılığı artırmak ama-
cıyla ağır hizmet tipi akslar kullanılıyor. Geniş 
arka görüş açısına ve ergonomik çalışma 
ortamına sahip ALPHA Serisi, zorlu ve uzun 
mesaide kullanıcısına konforlu bir çalışma or-
tamı ve kolay kullanım sunuyor. Zorlu ve uzun 
çalışma şartlarına göre tasarlanan SUPRA 
Serisi’nde HMK 102B SUPRA ile HMK 102S 
SUPRA yer alıyor.  SUPRA Serisi, düşük yakıt 
tüketimi ve yüksek performans sağlayarak iş 
verimliliğini artırıyor. ALPHA Serisi’nde olduğu 
gibi SUPRA Serisi’nde de hem yük taşıma gü-
cünü hem de dayanıklılığı artırmak amacıyla 
ağır hizmet tipi akslar kullanılıyor. Mükemmel 
ağırlık dağılımına ve geniş denge ayaklarına 
sahip SUPRA Serisi, engebeli arazilerde stabil 
bir kazı imkanı sunuyor.

Çok yönlü kullanım ve 
yüksek üretkenlik 
Kompakt boyutları, kendi ekseni etrafında 
tek noktada 360 derece dönebilme yete-
neği, yükleme kolaylığı ve farklı ataşmanlarla 
kullanılabilme özelliği ile çok yönlü kullanım 
sağlayan HMK 62 SS, ayrıca çift pompa 
birleşimi opsiyonu ile yüksek debi gerektiren 
ataşmanları da kolaylıkla çalıştırarak özellikle 
şehir içi ve tarım uygulamalarında farkını 
ortaya koyuyor. Sıra dışı ön yükleyici perfor-
mansına sahip olan HMK 62 SS, güçlü kol 
ve kova koparma kuvveti sayesinde, maki-
nenin zorlanmadan yüke girmesini sağlıyor. 
Güçlü bom konstrüksiyonu ağır şartlara göre 
tasarlanan HMK 62 SS, yüksek manevra ka-
biliyeti ve sabit dört tekerden çekiş özelliği ile 
operatöre mükemmel çekiş gücü sağlayarak 
dar alanlarda bile yüksek üretkenlikle çalışma 
imkanı sunuyor.
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Borusan Cat, “Parts.Cat.Com” 
ile müşterilerinin hizmetinde 
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde kalarak, 
kalabalık ortamlardan kaçınıyor ve sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Bu 
zorlu süreçte iş ortaklarına daha iyi hizmet vermek için yeni çözümler üreten 
Borusan Cat, müşterilerinin yedek parça ihtiyacını temassız ve kaliteli bir 
şekilde karşılamak amacıyla “Parts.Cat.Com” dijital uygulamasını hayata geçirdi. 
Caterpillar tarafından üretilen her türlü yedek parçanın bulunduğu Parts.Cat.
Com’a giriş yapan müşteriler, adrese teslim ve ücretsiz kargo seçeneği ile dışarı 
çıkmak zorunda kalmadan online alışveriş deneyimi yaşayabilecek. Makina 
Market olarak Borusan Cat yetkilileri ile bir araya geldik ve dijital uygulama 
olarak hayata geçirilen “Parts.Cat.Com”la ilgili konuştuk
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Borusan Cat olarak müşterilerinize 
daha iyi hizmet vermek adına 
her geçen gün yeni çözümler 
üretiyorsunuz. Bu kapsamda da 
yedek parça alanında “Parts.Cat.
Com”u hizmete aldınız. Öncelikle 
“Parts.Cat.Com” fikri nasıl ortaya 
çıktı ve bu çalışmanın amacı nedir?
Borusan Cat olarak sektörün lideri Caterpillar 
ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Birçok ko-
nuda olduğu gibi dijital çözümlerde de birlikte 
adımlar atıyoruz. Bu kapsamda 2007’den 
beri kullandığımız PartStore sistemini geliş-
tirerek, bugün Parts.Cat.Com ile müşteri-
lerimizin yanındayız. Kullanıcı dostu anlaşılır 
menüler, parçaların fotoğrafları ve özellikleri, 
benzer ürün önerileri ve karşılaştırmaları ile 
sektörün en kapsamlı dijital uygulaması Parts.
Cat.Com’u müşterilerimizin deneyimlerine 
sunuyoruz. Kişisel hassas verilerin değerini 
bilerek, her müşterimize özel yetki tanımlıyor 
ve geçmiş sipariş bilgileri ile fiyat ve anlık stok 
bilgilerimizi paylaşıyoruz. Müşterilerimiz kendi 
makinelerinin teknik bilgilerine ulaşabiliyor. 
Mesai saatlerimiz dışında bile diledikleri an 
parça siparişlerini bizlerle paylaşabiliyorlar.

Müşterileriniz bu web sitesinden 
nasıl faydalanacak? Detaylı 
bir şekilde anlatır mısınız?
Müşterilerimiz Parts.Cat.Com’da kullanıcı 
hesabı oluşturduktan sonra sitedeki adımları 
takip ederek diledikleri yedek parçaları sepete 
alıp sipariş verebilirler. Web sitesi, müşteri-
lerimize teknik bilgi anlamında destek olmayı 
da ön planda tutuyor. Seçilen parçanın hangi 
makinelerde kullanıldı-
ğını, teknik özelliklerini 
ve teknik çizimlerini 
inceleme imkanı 
sunuyor. Site üze-
rinden çeşitli yön-
temlerle ürün seçilebi-
liyor. Örneğin, makine seri 
numarası ve parça 
adı ya da yalnızca 
Cat parça numa-
rası bilgisiyle iste-
nilen ürüne ulaşılabildiği 
gibi elinde hiçbir parça 
bilgisi olmayan müşteri-
lerimiz de parça grup-
larına göre kategorize 
edilmiş başlıklardan 
istedikleri parça tü-
rünü seçerek ilerleye- biliyorlar. 
Tüm bu kullanım detaylarını özet-
leyen, online alışveriş adımlarını temel 
olarak anlatan kullanım kılavuzları oluşturduk. 

Kılavuz ihtiyacı olan ya da Parts.Cat.Com kulla-
nımı sırasında desteğe ihtiyaç duyan müşteri-
lerimiz firma satış danışmanı ile ya da İletişim 
Merkezi ekibimizle iletişime geçebilirler. Online 
alışveriş deneyiminde de müşterilerimizin her 
an yanında olmak öncelikli prensibimizdir.

Özellikle son günlerde tüm dünyayı 
etkisi altına alan koronavirüs 
nedeniyle insanlar evlerinde 
kalmayı tercih ediyor ve temastan 
kaçınıyor. Bu dönemde yedek parça 
ihtiyacını Parts.Cat.Com sayesinde 
dışarı çıkmadan, kimseyle temas 
etmeden güvenli 
bir şekilde 
karşılayabilecek 
mi?
Kesinlikle karşıla-
yacak. Parts.

Cat.Com ile ilgili çalışmalarımızı, karantina 
döneminde müşterilerimize ‘güvenli bir şe-
kilde’ kaliteli hizmet sunma amacıyla hızlan-
dırdık. Bu dönemde bazı önlemler almanın 
gerekliliğini gördük. Bunlardan biri de diji-
talleşmenin, internet alışverişinin sunduğu 
konfor ve güven alanı. Bu süreçte sosyal me-
safe, mümkün olduğunca temassız iletişim 
ve temassız alışveriş toplumca en önemli 
tedbirlerimizden biri oldu. Bu noktada, işlerini 
kesintisiz olarak yürütmek durumunda olan 
müşterilerimizin çözüm ortağı olarak onlara 
sağlayabileceğimiz faydalara odaklandık. 
Parts.Cat.Com bize bu yolda ışık tuttu diye-
biliriz. Organizasyonumuz içerisinde hızlı bir 

şekilde son teknik iyileştirmelerimizi ger-
çekleştirdik. Güvenli, hızlı ve bulunduk-
ları her yerden alışveriş yapmalarına 
olanak sağlayan Parts.Cat.Com’u 
müşterilerimizin kullanımına sunduk. 
“Adrese teslim” ve ücretsiz kargo 
seçeneğimiz sayesinde müşte-
r i l e r im i z dışarı çıkmak 

z o r u n d a 
k a l m a d a n 

Pa r t s .Ca t .
Com’dan yedek 

parça tedarikine 
devam edebilecekler.

Web sitesini 
kullanan 

müşterileriniz 
istediği tüm yedek 

parçaya bu siteden 
ulaşabilecek mi?
Müşterilerimiz, Cater-
pillar tarafından üretilen 
her türlü yedek parçaya 
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ulaşabilecek. Dolayısıyla, web sitesi Yel-
lowmark alternatifi olan parçaları da si-
pariş verme imkanı tanıyor. Ayrıca, iler-
leyen zamanlarda müşterilerimiz Parts.
Cat.Com üzerinden Borusan Cat B’Daha 
Exchange Programı kapsamındaki parça-

larımıza da ulaşabilecekler. (Bu program 
Borusan Cat olarak, orijinal CAT yedek 
parçalarla komple revizyon yaptığımız 
komponentleri ve ayrıca makine parça-
lamamızdan çıkan kullanılır durumdaki 
yedek parçaları içermektedir.) Bu alter-

natif ürün grubumuz da siparişe hazır ol-
duğunda web sitesinden müşterilerimize 
tekrar haber verilecek.

Stoklarınızı neye göre 
belirliyorsunuz?
Stoklarımızı müşterilerimizin muhtemel 
ihtiyaçlarını ve güncel taleplerini baz 
alarak yıllık planlamalarımız doğrultu-
sunda belirliyoruz. Süreç içerisinde müş-
terilerimizden aldığımız geri bildirimler 
ile yeni güncellemeler yapabiliyoruz. 
Kısacası, saha ihtiyacına kanalize, inte-
raktif bir stok yönetimimiz var. Parts.
Cat.Com’da müşterilerimiz tüm stokla-
rımızdaki parçaları görebiliyorlar. Yurtiçi 
depolarımızda ve Caterpillar stoklarında 
yer alan tüm parçalar müşterilerimizin 
de siparişine açıktır.

Müşteri tarafından sipariş edilen 
ürün stoklarınızda bulunmuyorsa 
burada süreç nasıl işliyor?
Müşterilerimiz, web sitesi üzerinden 
parça siparişi verdikleri andan itibaren biz 
arka planda sipariş sürecini yürütüyoruz. 



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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Seçilen ürün, yurtiçi stoklarımızda bu-
lunmuyor ve yurtdışı stoklara düşüyorsa 
gerekli işlemler operasyon ekiplerimizce 
tamamlanıyor. Şayet sipariş edilen parça 
Caterpillar stoklarında da bulunmuyorsa 
(üretime düşüyorsa) ya da üretimden 
kaldırılmışsa müşterilerimizle iletişime 
geçerek, müşteri talebi doğrultusunda 
hareket ediyoruz.

Siparişler kaç gün içerisinde 
müşteriye ulaşıyor?
Yurtiçi depolarımızda bulunan siparişler 
deponun konumuna göre 1-4 gün, Bel-
çika stoklarında 4-5 gün, Amerika stokla-
rında ise 10-25 gün arasında müşterile-
rimize teslim ediliyor. Sevkiyat sırasında 
yaşanabilecek olası aksaklıkları ve yurtdı-
şından gelen parçaların gümrük işlemle-
rini de göz önüne alarak teslim sürelerini 
min-max aralığında belirtiyoruz.

İnsanların dışarıya çıkmakta 
çekindiği bu günlerde müşterileriniz 
tarafından gördüğünüz ilgi nasıl?
Müşterilerimiz de önlemlerini artırarak 
işlerine devam ediyor. Bu nedenle iletişi-

mimiz kesintiye uğramadan sürüyor. Sa-
hada desteğimize ihtiyaç duyulduğunda, 
teknik ekibimiz tüm gerekli tedbirleri 
alarak müşterilerimizin yanında olmaya 
devam ediyor.

Online yedek parça satışının 
müşteriye ve size avantajlarından 
bahseder misiniz?
Online yedek parça satışı ile Borusan Cat 
garantisindeki tüm yedek parça stoklarımızı 
müşterilerimize açarak; güvenli, pratik ve 
hızlı sipariş imkanı sunuyoruz. Parts.Cat.
Com Caterpillar tarafından onaylı tek online 
alışveriş platformudur. Müşterilerimiz bir 
yandan istedikleri yedek parçayı anında si-
pariş vererek zamandan tasarruf ederken; 
diğer yandan operasyon ekiplerimizin arka 
plandaki kontrolleriyle daha güvenilir bir on-
line alışveriş deneyimi yaşamış oluyorlar. 
Online alışveriş ile müşterilerimizin fayda-
lanabileceği bir diğer imkan ise istenilen 
adrese ücretsiz teslimattır. Online sipariş-
lerde, en yakın satış ofisimizden ya da talep 
edilen şantiye bölgelerinden parça teslima-
tımızın yanı sıra müşterilerimizin belirttiği 
ofis adreslerine de teslimat yapabiliyoruz. 
Online yedek parça satışını geliştirmemizin 
bizim adımıza en değerli kazanımı ise müş-
terilerimize dijitalleşen dünya ile uyumlu 
bir hizmet sunabilmek ve yaptığımız işe 
değer katmaktır. İnternet alışverişinin ha-
yatı kolaylaştırdığı çağımızda, Borusan Cat 
olarak müşterilerimize yeni bir çözümle el 
uzatabilmek bizim için çok kıymetli. Ayrıca 
dönemsel olarak kampanyaya giren yedek 
parçalarımızı, müşterilerimiz Parts.Cat.
Com siparişlerinde de kampanyalı fiyat-
lardan alabiliyor. Kampanya fiyatlarından 
yararlanmak için sipariş geçmeden önce 
satış danışmanları ile iletişime geçmeleri 
yeterlidir. Tüm imkanlarımızla müşterileri-
mizin çözüm üretmeye devam edeceğiz.
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Case’in yerli 
üretim T serisi 
kazıcı yükleyicileri 
sahalara indi

TürkTraktör, Ankara Fabrikası’nda üretmeye başladığı 
Case T serisi kazıcı yükleyicilerle kullanıcılarının 
ihtiyaçlarını yüksek teknolojiye sahip özellikler 
ile karşılıyor. Düşük yakıt sarfiyatı ile yüksek 
performans sağlayan T serisi kazıcı yükleyiciler, 
değişken debili pistonlu pompa ve yeni eğimli bom 
tasarımı ile dikkat çekiyor
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2013 yılından bu yana Case İş Makine-
leri’nin Türkiye distribütörlüğünü yürüten 
TürkTraktör, Avrupa’nın 7, dünyanın ise 

11’inci büyük pazarı olan Türkiye iş makineleri 
sektörüne Ankara fabrikasında üretilen yerli ka-
zıcı yükleyicilerini sunmaya başladı. Şirket, bu 
üretimle pazarın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil 
eden ve en çok talep edilen ürünler arasında 
yer alan kazıcı yükleyici taleplerini, katma değeri 
yüksek yerli ürünlerle karşılıyor.

dış hava sıcaklığı, rakım seviyesi, yağ sıcaklığı 
gibi birçok farklı veriyi değerlendirerek, her 
piston hareketinde ideal zamanda ve ideal mik-
tarda yakıtı silindirler içerisine gönderiyor. T 
serisi kazıcı yükleyicilerin motor soğutma siste-
minde bulunan 6 adet radyatör, viskoz gövdeli 
soğutucu fan tarafından soğutuluyor. Viskoz 
gövdeli fan motorun soğuk olduğu ilk çalıştırma 
esnasında devreye girmeyerek motorun hızlı 
bir şekilde ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasını 
sağlıyor. Motor, ideal çalışma sıcaklığına ulaştı-
ğında ise soğutucu fan devreye girerek makine 
üzerindeki hiçbir sıvının daha yüksek sıcaklıklara 
çıkmasına izin vermiyor. Kazıcı grubu fonksiyon-
ları arasında yer alan ‘tek tuş rölanti sistemi’, 
kısa süreli molalarda yakıt avantajı sunuyor. 
1500-1600 d/d gibi sabit devir kazıcı grubu 
çalışmalarında kısa süreli mola vermek gerek-
tiğinde tek tuş rölanti sistemi sayesinde motor 
rölanti devrine geliyor. Tekrar işe dönmek ge-
rektiğinde butona bir defa daha basarak motor 
daha önceden o kazı işlemi için ayarlanmış olan 
devrine kolayca geri alınabiliyor.

Değişken debili pistonlu pompa
Hidrolik sistem tasarımında standart olarak de-
ğişken debili pistonlu pompa kullanan Case T 
serisi kazıcı yükleyicilerde sadece hidrolik fonksi-
yonlar devreye alındığında hidrolik yağ akışı sağ-
lanıyor. Yol yürüyüşü gibi hidrolik hiçbir fonksi-
yonun çalışmadığı durumlarda pistonlu pompa 
kendini uyku pozisyonuna alarak sisteme yağ 
akışı gönderimini bırakıyor. Kazıcı veya yükleyici 
fonksiyonları ile iş yapılmak istendiğinde pistonlu 
pompa işin zorluğunu algılayan yük algılama 
sistemi sayesinde sadece ihtiyaç miktarında 
hidrolik yağı sisteme pompalıyor. Bu sayede 
her zaman ideal hidrolik güç makine üzerinden 
sağlanırken, yüksek bir yakıt ekonomisi de elde 
ediliyor. 

Yeni eğimli bom tasarımı
Yükleyici grubunda 1.15 metreküp 6 
fonksiyonlu kova ile müşterilerine sunulan 
T serisi kazıcı yükleyicilerde sarsıntısız yü-
rüyüş sistemi, otomatik kova toplama ve 
tesviye modu standart özellik olarak bu-

lunuyor. Kazıcı grubunda yeni eğimli bom 
tasarımı sayesinde daha derine kazı çalış-
maları gerçekleştirebilen bu makinelerde 
teleskopik arm ve kırıcı tesisatı özellikleri 
de farklı çalışmalar için fonksiyonel bir yapı 
kazandırıyor. Kabin içerisinden bir buton ile 
kontrolü sağlanan elektro-hidrolik bom kilidi 
kazıcı grubunun yol ve iş konumu arasında 
hızlı ve kolay bir şekilde geçişini sağlıyor.

Yüksek performans ve 
düşük yakıt sarfiyatı
Kullanıcılarına düşük yakıt sarfiyatı ile yüksek 
performans sunan Case T serisi kazıcı yükle-
yicilerin üzerinde yüksek basınçlı common rail 
yakıt enjeksiyon sistemine sahip FPT marka 
motorlar bulunuyor. Yakıtın 1600 bar gibi 
yüksek bir basınca kadar sıkıştırıldığı bu sis-
temde, yakıt tanecikleri çok ince bir şekilde 
buharlaşıyor ve her bir yakıt taneciği yüksek 
verimlilikte yanarak mekanik enerji üretilme-
sini sağlıyor. Yüksek basınçta sıkıştırılan ya-
kıtın silindirler içerisine ne zaman ve ne kadar 
miktarda gönderileceğine, motor üzerinde 
bulunan elektronik bir bilgisayar karar veriyor. 
‘Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)’ adı verilen bu 
parça motor üzerinden topladığı yakıt sıcaklığı, 

Kullanışlı ergonomik 
kabin özellikleri

• 10 adet kabin üstü çalışma aydınlatmaları 
(Sağ-Sol Yan Aydınlatma)
• 360° görüş sunan geniş cam yüzey alanı
• Yüksek performanslı klima sistemi
• 2 farklı joystick kullanım seçeneği (ISO-SAE) 
• 4 yönlü ayarlanabilir joystick konsolları
• Ayarlanabilir joystick bilek dayamaları
• Elektro-hidrolik bom kilidi
• Tek tuş rölanti sistemi
• İster yarım ister tam pozisyonda açılabilir yan 
camlar
• Kolay temizlenebilir havuz tipi paspas
• Farklı çok sayıda saklama bölmesi



0322 394 3900
www.ceylift.com
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İnşaat sektörüne 
koronavirüs engeli
GlobalData, Türkiye’nin inşaat tahmininin Covid-19 nedeniyle düşürülme ihtimali 
olduğunu söyledi

Türkiye’de inşaat sektöründeki 
üretimin, 2019’daki % 9,2’lik 
derin bir daralmanın ardından 

2020’de% 3,2 oranında artması 
bekleniyordu. Fakat, Covid-19 virüs 
salgını nedeniyle veri ve analiz şirketi 
GlobalData, önümüzdeki aylarda du-
rumun kötüleşmesi durumunda, tah-
minin aşağı doğru gözden geçirilmesi 
muhtemel olduğunu söylüyor. Global-
Data Ekonomisti Moustafa Ali, “Tür-
kiye, koronavirüsün etkisi kötüleştikçe 
ekonomiyi desteklemek için adımlar 
attılar. Türkiye’de para ve maliye po-
litikasında bir rahatlama yaşanırken, 
hükümet ve merkez bankası yükselen 
salgının ortasında iş ve pazarları gü-
vence altına almaya çalışıyor” dedi. 
17 Mart’ta Türk Merkez Bankası kilit 
faiz oranını 100 baz puan düşürerek 
yüzde 9,75’e indirdi ve virüs salgını 
nedeniyle likidite ile mücadele eden 
işletmelere verilen kredileri destek-
lemeye yönelik tedbirler açıkladı. Ali 
şu sonuca varıyor: “Türkiye Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki 
ekonomik koşulların kötüleşmesi ne-
deniyle 15,5 milyar ABD doları mali 
teşvik paketi açıkladı. Paket, virüs 
salgını nedeniyle mücadele eden işlet-
meleri desteklemeyi hedefleyecek ve 
iç havayolları üzerinde yüzde 18’den 
yüzde 1’e indirilen KDV ile vergi indi-
rimlerini içerecek. Turizm, turizm ve 
otomotiv sektörleri için vergi ödeme-
leri önümüzdeki altı ay ertelenecek. 
İnşaat sektörünün salgının sonucu 
olarak acı çekmesi bekleniyor. Çalı-
şanlar şantiyeye giremezlerse, pro-
jelerin durdurulması muhtemeldir. 
Ancak, Türkiye net bir petrol ithalat-
çısı olduğundan, petrol ve diğer emtia 
fiyatlarındaki keskin düşüşlerin sek-
tördeki büyümeyi desteklemesi bekle-
niyor” dedi.
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Dünya iş makineleri sektörünün 
Covid-19 karşı aldığı önlemler!
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Covid-19 
salgını nedeniyle neredeyse tüm sektörler zor bir süreçten 
geçiyor. Bu dönemde üretimden hizmet sektörüne kadar 
birçok şirket, virüse karşı önlem ciddi önlemler alıyor 
ve almaya da devam ediyor. Koronavirüsten etkilenen 
dünya inşaat ve iş makineleri sektöründe de durum çok 
farklı değil. Virüse karşı önlem alan bazı iş makineleri 
üreticileri esnek üretime geçiş yaparken bazıları da 
fabrikadaki üretimine ara verdi. Her yıl ve iki yılda bir 
kez aynı tarihlerde düzenlenen önemli fuarlar ertelendi, organizasyonlar iptal 
edildi. Şirketlerin büyük çoğunluğu home office çalışma sistemine dönerken 
okuma alışkanlığının yaygınlaştığı şu dönemlerde pazarlama faaliyetlerine ağırlık 
vermeye başladı. Makina Market olarak İngiliz yayın partnerimiz KHL ile birlikte 
dünya iş makinesi sektöründe yer alan kuruluşların Covid-19 virüsüne karşı 
aldığı önlemleri sizin için araştırdık
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Mezatçı Ritchie Bros, koronavirüs pande-
misinin neden olduğu dünya çapında büyük 
toplantılarla ilgili artan endişeler nedeniyle 
çevrimiçi katılımda bir artış bekliyor. Sonuç 
olarak, yerinde açık artırmalarında geçici 
değişiklikler yapıyor. 

Terex Corporate, 18 Mart’ta COVID-19 ile 
ilgili bir açıklama yayınladı, üretimin devam 
ettiğini ancak ekip üyelerinin, müşterile-
rin ve toplulukların güvenliğini sağlamak 
için adımlar atılmış olduğunu açıkladı. 
Açıklamada “Terex’te birinci önceliğimiz 
güvenlik. Küresel bir organizasyon olarak, 
coronavirus COVID-19’dan Çin, İtalya ve 
Washington Eyaletindeki (ABD) lokasyonlar-
dan büyük ölçüde etkilenenler dahil olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde üretim ve 
destek tesislerimiz var. Müşterilerimizin ve 
tedarikçilerimizin de yakından virüsün işlet-
meleri üzerindeki olası etkisinin izlenmesi, 
durumun değişme hızı hızlanmakla birlikte, 
ürünlerimizi üretmeye ve müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına hizmet vermeye devam 
ederken ekip üyelerimizin, müşterilerimizin, 
tedarikçilerimizin ve toplulukların sağlığını ve 
güvenliğini korumak için önlemler alıyoruz.”

Haulotte, L’Horme, Loire’deki Fransa 
merkezli üç üretim tesisinin geçici 
olarak kapatıldığını duyurdu; Creusot, 
Saône ve Loire ve Reims, Marne. 
Ancak dağıtım ve hizmet faaliyetlerinin 
devam edeceğini söyledi.

Komatsu, Çin’de ekskavatör satışlarının 
(6. sınıf ve üzeri) Ocak ayında yıllık% 
35, Şubat ayında ise% 67 düştüğünü 
açıkladı.

JCB, dünya çapındaki Coronavirus 
pandemisine yanıt olarak İngiltere’de-
ki tüm üretim tesislerinde üretimi 
durdurdu ve “küresel talepteki ben-
zeri görülmemiş bir azalmaya” neden 
olduğunu söyledi.

Ritchie Bros, virüs 
nedeniyle sanallaşıyor

Terex, COVID-19 
bildirimini yayınladı

Haulotte, Fransa 
üretimini durdurdu

Çin’de 
Komatsu satışları

JCB, 
İngiltere üretimini durdurdu

Volvo Group açıklamasına göre: 
“Covid-19 salgınının sonuçları Volvo 
Grubunu etkiliyor ve Mart ayının 
ortalarından itibaren Grup üzerinde 
önemli bir finansal etki riski var.”

Volvo, finansal etkinin 
altını çiziyor

Almanya merkezli ekipman üreticisi 
Wacker Neuson, küresel Coronavi-
rus krizi ışığında üretimin azalaca-
ğını açıkladı - bazı tesisler yaz tatil-
lerine erken başlıyor ve çeşitli kısa 
süreli çalışma modelleri uygulandı.

İngiltere İnşaat Mühendisliği Müteahhitler 
Birliği (CECA), güvenli bir şekilde ve Halk 
Sağlığı İngiltere (PHE) kılavuzuna uygun 
olarak yapılabilirse, İngiltere’deki inşaatın 
devam edebileceği konusunda hükümete 
tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Wacker Neuson 
planları duyurdu 

CECA, İngiltere inşaatı 
‘güvenle yapılırsa 

devam edebilir’ diyor
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Fransız telehandler ve erişim üreticisi 
Fransa’daki operasyonlarının 17 Mart’ta 
kapatıldığını ve ayın geri kalanında kapalı 
kalacağını söyledi. Buna yedek parçalar, 
müşteri desteği ve bazı merkezi işlevler 
dahil değil.

Şirket, ABD ve Meksika’daki üretim 
operasyonlarını 30 Mart’tan 10 
Nisan’a kadar kapatmayı planladığını 
ve 13 Nisan’ı yeniden açmayı plan-
ladığını söyledi. Fransa’da üreticinin 
operasyonları 6 Nisan’a kadar devam 
edecek. Ancak Çin’deki üretim tesisi 
tam olarak faaliyette ve küresel kapa-
site hedeflerine ulaşmak için üretimi 
artırıyor. Romanya’daki fabrikası da 
açık ancak sınırlı kapasiteye sahip.

9-11 Haziran 2020’de Hollanda’nın 
Maastricht kentinde yapılması planla-
nan platform fuarı APEX ve Uluslara-
rası Kiralama sergisi (IRE), COVID-19 
salgını nedeniyle 8 ila 10 Eylül tarihleri-
ne ertelendi.

Ammann, dünya çapında Covid-19 
salgınına rağmen, parça ve ürün 
teslimatlarının şimdiye kadar yolunda 
olduğunu söyledi. “İşletmenin açık” 
kaldığını belirten şirket, Çin’in Şan-
gay kentindeki fabrikasının salgını 
nedeniyle haftalarca kapatıldıktan 
sonra tam faaliyete geçtiğini söyle-
di. Bununla birlikte, İsviçre merkezli 
üretici, üretim zorlukları yaşayan 
diğer işletmelerden farklı olmadığını 
belirtti.

Skyjack, bu hafta Illinois Valisi’nin 21 
Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yü-
rürlükte olan ve tüm zorunlu olmayan 
işletmelerin faaliyetlerini durdurma-
sını gerektiren acil bir “evde kalma” 
emri vermesiyle bir aksilikle karşı-
laştı. Skyjack’in Kuzey Amerika satış 
sonrası parçaları ve ürün destek 
operasyonları St. Charles, IL’de bu-
lunuyor. Şirket 23 Mart’ta “kapsamlı 
bir incelemenin” ardından Skyjack’in 
St. Charles konumunun “zorun-
lu” olarak kabul edilen bir işletme 
sınıflandırmasına tabi tutulduğunu ve 
böylece şirketin faaliyetlerine devam 
edeceğini belirledi.

Manitou, Fransa 
operasyonlarını kapattı

JLG, ABD’de geçici olarak 
kapanacak, Çin’i artıracak

APEX ve Uluslararası 
Kiralama Fuarı, Eylül 

ayına ertelendi

Amman, esnek 
üretimi benimsiyor

Skyjack’in Illinois parça 
merkezi açık kalacak

Başlangıçta 24 ve 25 Eylül 2020 için planlanan Wirtgen, 15 ve 16 Nisan 2021’de Alman-
ya’daki Benninghoven tesisinde gerçekleştirilecek “Teknoloji Günleri” etkinliğini erteledi. Şirket 
yaptığı açıklamada, “Wirtgen Grubu koronavirüs ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edi-
yor. Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir, bu nedenle 
bu durumu sorumlu bir şekilde ele almamız bizim için son derece önemlidir” dedi.

Wirtgen Teknoloji Günleri’ni erteledi



A WIRTGEN GROUP COMPANY

Wirtgen Ankara · Ankara Cad.No. 223 Bahcelievler Mahallesi · Konya-Ankara Yolu 3.km · 06830 Gölbasi - Ankara
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Taviz vermeksizin iyi
HD+ TANDEM SILINDIRLER
YOL YAPIM PROFESYONELLERI

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Son derece üretken HD+ serisi tandem silindirler şantiyenize yüksek sıkıştırma 
performansı ve olağanüstü sıkıştırma kalitesi getirir. Bunun yanı sıra mükemmel çevre görüşüyle birlikte içgüdüsel 
kullanma kolaylığı sunmaktadırlar. Alman Makinaları - Made in Germany.
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Skyjack, COVID-19 ile ilgili olarak şu 
anda yüz yüze iletişimin sınırlı oldu-
ğunu belirten bir açıklama yayınladı, 
ancak şirket ile telefon ve e-posta 
yoluyla iletişim sağlanabiliyor. Başkan 
Ken McDougall “Sonuçta, aksaklığın 
derecesini ölçmek hala zor. Etkileri 
ve sonuçları tam olarak göremiyoruz 
çünkü virüs her gün yeni alanları 
etkiliyor” dedi.

Motor üreticisi Cummins, müşteri-
lerine devam eden pandemide onları 
destekleyebileceğine ve desteklemeye 
devam edeceğine dair güvence verdi. 
Müşterilere yönelik bir açıklama 
yapan Cummins Dağıtım Avrupa 
Genel Müdürü Alok Joshi, “Cummins, 
Dünya Sağlık Örgütü ve bölgedeki 
hükümet kuruluşlarının durumunu 
ve raporlarını veya gereksinimleri-
ni izlemeye devam ediyor. Ayrıca, 
müşterilerimizi ve çalışanlarımızı 
virüsten korumak için uygun önlemle-
ri aldığımızdan emin olmak için Global 
Kriz Müdahale Ekibimizi etkinleştirdik” 
dedi.

Putzmeister Brezilya, Coronavirus 
krizine rağmen ticari operasyonu ve 
yedek parça temini ile devam ettiğini 
açıkladı. Bu arada şirket siparişlerin 
sadece uzaktan ele alınacağını belir-
tiyor. İstisnai durumlar nedeniyle şir-
ket, Brezilya hükümetinin uyguladığı 
olası ulaşım kısıtlama önlemlerine ek 
olarak bileşen imalat ülkeleri ile Bre-
zilya arasında birçok lojistik kanalının 
kapalı olması nedeniyle teslimatlarda 
gecikmeler olabileceğini söylüyor.

Skyjack’te yüz yüze 
iletişim yok

Cummins, 
müşterilere güven veriyor

Putzmeister 
Brazil açıklaması

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu 
(NDRC) yetkilisine göre Çin, ‘anahtar pro-
jelerin dışında yüzde 90 inşaatına yeniden 
başladı

Palfinger Kuzey Amerika, Coronavirus 
salgını sırasında “iş için açık” kalacak, ancak 
çalışanlarının ve müşterilerinin korunma-
sına yardımcı olacak ve aynı zamanda 
faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacak 
önlemler de getirdi.

İngiltere’nin vinç ve platform şovu 
Vertikal Days ertelendi. 13 ve 14 
Mayıs tarihlerinde gerçekleşece-
ği için Donington yarış pistindeki 
etkinlik henüz onaylanmayan bir 
tarihe taşınacak. Organizatör, 
olası alternatif tarihlerin zaten aynı 
yerde rezerve edildiğini söyledi. 
Pandemiğin önümüzdeki iki ila üç 
hafta içinde gelişme şekline göre 
nihai bir karar verilecek ve bu süre 
zarfında katılımcılar ve ziyaretçiler 
ile istişareler yapılacak.

Çin’de hayatın normale dönmeye 
başlamasıyla Şanghay Horizon gibi 
kiralama firmalarının faaliyet seviyele-
rinin toparlandığı görülüyor. Bununla 
birlikte, birçok ülke koronavirüs kriziyle 
mücadele ediyor. Bu nedenle bu böl-
gelerdeki kiralama şirketlerinden en 
son güncellemelerin bir kısmı burada 
bulunabilir.

Çin inşaatı ‘hızlandırıyor’

Palfinger, iş için açık

Vertikal Days 2020 ertelendi

Kiralama haberleri

Avrupa İnşaat Endüstrisi Federas-
yonu (FIEC), COVID-19 krizi yoluyla 
inşaat sektörünü desteklemek için 
AB Komisyonu’ndan derhal harekete 
geçilmesi çağrısında bulundu. Üyeleri 
28 ülkede 32 inşaat derneği olan Fe-
derasyon, AB’nin, COVID-19’un işini 
askıya almak zorunda olan şirketlere 
verilen cezaları ortadan kaldırmak 
için bir mücbir sebep olarak kabul 
edilmesini sağlaması gerektiğini ve 
işin artan maliyetlerini karşılamak 
için Avrupa fonlarını artırılmasının 
gerektiğini söyledi

FIEC, inşaat için acil 
destek çağrısı yapıyor
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JLG tarafından yapılan açıklamada “Bu 
belirsizlik döneminde ekip üyelerimizin 
güvenliği ve refahı bizim önceliğimiz 
olmaya devam ediyor. Bir organizasyon 
olarak, hızla gelişen bu durum sıra-
sında ekip üyelerimizi ve tesislerimizi 
korumak, virüsün potansiyel yayılmasını 
sınırlamak ve işimiz üzerindeki etkisini 
azaltmak için birçok önleyici tedbir al-
dık. Şu anda tesislerimizde üretim iler-
lemeye devam ediyor. Ekip üyelerimizin, 
iş dünyamızın ve toplulukların yararına 
bilinçli kararlar alabilmemiz için durumu 
izlemeye devam edeceğiz” dedi.

RCB Plataformas, COVID-19’un ülkede ya-
yılmasıyla ortaya çıktıkça müşterilerden karı-
şık bir tepki yaşıyor. Filosunda 350 MEWP 
ile Sao Paulo şehrine yakın bir şubenin 
yöneticisi olan Marcello Plonski, dünyanın 
birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkenin zaten 
bir yavaşlama yaşadığını ve bazı müşteri-
lerin sözleşmelerini feshetmek istediğini 
söyledi ve şunları ekledi: “Biraz garip bir 
durum çünkü hala yeni kiralar talep eden 
ve talep eden müşterilerimiz var”

Avrupa çapında erişim kiralama şirketi, 
iş yapmaya devam ederken kıtadaki 
çalışan ihtiyaçları ve farklı yasal koşullarla 
karşı karşıya kaldı. Mateco, bazı ülkelerin 
komşu ülkelerle sınırlarını kapattığını ve 
daha fazla önlem alınması muhtemel 
olduğunu söyledi. Mateco Group CEO’su 
Armin Rappen, “Bu gelişme işimizi de etki-
liyor. Aynı zamanda bu durumun Mateco 
üzerindeki olumsuz ekonomik etkisini en 
aza indirmeye ve müşterilerimiz için orada 
olmaya çalışıyoruz” diyor. 

JLG, üretime devam ediyor Brezilyalı kiralama şirketi 
COVID-19’a göre ayarlandı

Mateco sınır ötesi 
zorluklarla karşılaşıyor

Türkiye merkezli platform üreticisi 
ELS LIFT, diğer Avrupa ülkelerin-
de de aynı büyüyen kısıtlamalarla 
karşılaştığından hala üretimini 
sürdürüyor. ELS Kurumsal İletişim 
Uzmanı Büşra Örs, “Koronavirüsün 
(COVID-19) etkisi şirketimizde sınırlı 
olmasına rağmen, toplumumuzu, 
özellikle bayilerimizi, tedarikçilerimizi 
ve müşterilerimizi etkilemeye devam 
ediyor” dedi.

ELS üretimini sürdürüyor

United Rentals CEO’su Matt Flan-
nery, şirket web sitesinde müşteri-
lere, çalışanlarını ve müşterilerini 
koronavirüsün yayılmasına karşı 
korumak için aldığı önlemleri özet-
leyen bir mektup yayınladı. Şirket, 
‘el sıkışma yok’ politikasını benim-
semiş, öz-yalıtımı teşvik etmekte 
ve gerekli olan politikaya sınırlı bir 
seyahat gerçekleştiriliyor.

İngiltere erişim ekipmanı üreticisi Niftylift, 
İngiltere üretim tesislerini üç hafta boyun-
ca kapattığını duyurdu. “İngiltere Başbaka-
nı’nın 23 Mart’ta yapılması gerekmeyen 
işler hakkındaki açıklaması ışığında Niftylift, 
İngiltere Hükümeti tarafından dikilen 3 
haftalık kapanma doğrultusunda İngiltere 
üretim tesislerini geçici olarak kapattı. 
Bu durumun neden olabileceği aksaklıklar 
için özür dileriz, ancak bu zor zamanlarda 
önemli servis ve yedek parça desteği 
sağlamaya devam edeceğiz.

Çalışanları ve 
müşterileri korumak

İngiliz üretici Niftylift, geçici 
olarak fabrikayı kapatıyor
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İş makinesi satışları, yılın ilk 
2 ayında yüzde 50 arttı
İMDER, tarafından açıklanan tahmini pazar rakamlarına 
göre Şubat ayında 252 adet yeni iş makinesi 
satıldı. Bu rakamlarla birlikte yılın ilk iki ayında 
satışı yapılan makine sayısı geçen yıla göre yüzde 50,9 
artışla 522 adede ulaştı
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Geçtiğimiz yıllarda ülke genelinde ya-
şanılan ekonomik problemler nede-
niyle zor günler yaşayan iş makinesi 

sektörü, 2020 yılına olumlu bir giriş yaptı. 
Geçen yıla göre hareketli günlerin yaşan-
dığı sektörde Türkiye İş Makinaları Dist-
ribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) 
tarafından açıklanan tahmini rakamlara 
göre Ocak ayında 270 adet makinenin sa-
tışı yapıldı. Şubat ayı içerisinde satılan yeni 
iş makinesi sayısı ise geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 26 artarak 252 adet oldu. 
Yılın ilk 2 ay genelindeki satışlar ise geçen 
yılan göre yüzde 50,9 artış göstererek, 
522 adede ulaşmış oldu. 2020 yılının ilk 
iki ayına olumlu bir başlangıç yapan Türkiye 
iş makineleri sektöründe Mart ayı satış ra-
kamlarında tüm dünyayı etkisi altına alan 
ve insan sağlığını tehdit eden Covid-19 
(Koronavirüs) nedeniyle düşüş yaşanması 
bekleniyor.

İstif makineleri sektörü
Öte yandan İstif Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Derneği’nin (İSDER) açıkla-
dığı tahmini rakamlara göre şubat ayında 
Türkiye’deki toplam depo ve istif makineleri 
pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
13 artarak 434 adede ulaştı. Forklift satış-
larındaki artışa rağmen ilk 2 aydaki toplam 
satışlar, depo içi ekipmanlarda yaşanan da-
ralma nedeniyle yüzde 19,3 azalarak 908 
adet oldu.
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“Sigorta, ücret karşılığında 
riskini satmaktır”
Türkiye’de en fazla iş kazası yüksekte çalışmalarda meydana geliyor. 
Kaza sonucunda oluşabilecek zararları gidermenin tek yolu ise sigortadan 
geçiyor. Tehlikeli meslekler kategorisinde yer alan vinç ve platform kiralama 
sektöründeki sigortala oranı ise yüzde 19 seviyelerinde ilerliyor. Makina 
Market olarak sektörü sigortalayarak kiralama şirketlerinin risklerini üstlenen 
Fidancılar Sigorta Genel Müdürü Orhan Fidancı ile bir 
araya gelerek, sigortayı, neden sigorta yaptırılması 
gerektiğini ve yaşanan iş kazalarında sigortanın 
önemini konuştuk

Kiralama şirketleri sizce 
neden sigorta yaptırmalı?
Öncelikle sigortanın ne olduğuna bakmak 
gerek. Sigorta, bir ücret karşılığında ba-
şımıza gelecek olan riski satmaktır. Vinç 
ve platform kiralama işletmeleri de riskli 
ve tehlikeli sayılan meslekler kategorisinde 
faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Kiralama fir-
maları, yaptıkları işi kesinlikle küçümseme-
meli. Bugün sektörde yaşanan bir iş kaza-
sında eğer ölüm var ise ortama hasarımız 
1 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. 
İşte bu yüzden risklerimizi belirli bir ücret 
karşılığında satmak için ve oluşabilecek 
zararlara karşı önlem almak için mutlaka 
sigorta yaptırmalıyız.

Peki, sigorta yaptırırken 
nelere dikkat edilmeli?
Sigorta yaptırırken bazı kriterleri göz önünde 
bulundurmalıyız. İlk önce ne iş yaptığımızı ve işi-
mizin risk oranını çok iyi bilmeliyiz. Bu kriterlere 
göre de şartlarımıza uygun sigortayı yaptırma-
lıyız. Sigorta şirketleri, bir poliçe düzenlerken 
“İşletme yaptığı işlerde tüm tedbirler alınıyor 
mu? Risk minimize ediliyor mu?” diye bakıyor. 
Buna göre fiyatlandırma yapıyor ve riski satın 
alıyor. Sigorta şirketleri, eğer ortadaki riski 
göze alamıyorsa sigorta yapmaktan vazgeçer. 
Örneğin; Vinç ve platform sektörü riskli sayılan 
işler kategorisinde yer aldığı için şu anda sek-
törünü sigortalayan şirketlerin sayısı oldukça 
az. Bu risk konusunu rakamlarla açıklayacak 

Orhan Fidancı - Fidancılar Sigorta Genel Müdürü
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olursak; 2018 yılında sektörde 44 tane kaza 
yaşandı. Bu kazaların sonucunda 27 kişi haya-
tını kaybetti ve 61 kişi yaralı var. Bu kazaların 
sigorta şirketlerine maliyeti ise 35 milyon oldu. 
Az öncede belirttiğim gibi sektör çok riskli ve 
hasar değerleri de oldukça yüksek.

Sektörün riskli olduğunu 
belirttiniz. Fidancılar Sigorta 
olarak neden bu riski göze 
alarak sektöre giriş yaptınız?
Sektörde sigorta konusunda çok müca-
dele verdik. Artık poliçemizi de bizi de Tür-
kiye genelinde tanıyorlar ve biliyorlar. Şu 
anda çok şükür yoğun talepler alıyoruz. 
Tabi sektörde rakiplerimizde ortaya çık-

maya başladı. Rekabet iyidir ama rekabet 
demek benim malımı çalıp onu sunmak 
veya insanları aldatmak değildir. Rekabet, 
yapılanın üstüne iyi şeyler ilave edip bir 
şeyler katmaktır. 

Teminatlardan bahsetmişken sektöre 
sunduğunuz poliçenizin kapsamı nedir?
Vinç sektörü yük taşıma, kaldırma ve aktarma, 
platform sektörü ise insanların yüksekte gü-
venli çalışması için insanları yükseklere erişi-
mini sağlıyor. Tüm bu çalışma sırasında sepet 
veya bom kırılması, halat kopması, taşınan 
ürünün hasar görmesi gibi durumlarda tüm 
masrafları karşılıyoruz. Çoğu firmanın kam-
yonu ve TIR’ı bulunuyor. Bunlar aynı zamanda 
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nakliyatçılık da yapıyor. Bizim poliçemizde kendi 
araçlarıyla nakliyat yapanlar da teminat altına 
alındı. Bunun yanında makine düştü ve ölümlü 
bir kaza meydana geldi ve taşınan malzeme 
zarar gördü teminatımız bunu da kapsıyor. 
Çevre kirliliği ve hukuksal koruma teminatımız 
da var. Açıkçası poliçemiz tüm maddi ve ma-
nevi tazminatları karşılıyor.

Sigorta hangi durumlarda 
geçersiz oluyor?
Tabi sigortanın geçersiz olduğu bazı is-
tisnai durumlar bulunuyor. İşletmeler, 
tüm tedbirleri alarak işini en iyi şekilde ya-
pacak, eğer ortaya çıkan bir olumsuz bir 

durum varsa da sigorta şirketi olarak o 
noktada biz devreye gireceğiz. Sigortanın 
geçersiz olduğu durumları şöyle açıklaya-
bilirim: Tonaj üstü çalışma, uygun halat 
ve sapan kullanılmama, operatörün G 
belgesinin olmaması, moment varsa gü-
venlik sisteminin iptal edilmesi ve barların 
yükseltilmesi durumunda sigorta geçersiz 
olur. Bunları yapmadığınız sürece sigorta 
sizin bütün ihtiyacınızı karşılar ama daha 
çok kazanayım düşüncesiyle tonaj üstü 
çalışmalar, uygunsuz halat kullanmalar, 
belgesiz ve yeteri kadar bilgi ve tecrü-
beye sahip olmayan operatör çalıştırılması 
durumunda sigorta risklerin hiç birini 
karşılamaz.

Sigortalı müşterilerinizin başına 
herhangi bir iş kazası geldiğinde 
öncesi ve sonrasında izlenmesi 
gereken yollar nelerdir?
Tüm müşterilerime mutlaka şunu söylüyorum. 
Bir kaza yaşandığında hangi saat hangi gün 
olursa olsun mutlaka bize ulaşın. Müşterimize 
kaza nasıl oldu? Ölü veya yaralı var mı? Ölü 
veya yaralı yoksa düşen malzemenin eni ve 
boyu ne kadar? Bu durum trafiği ve çalışmayı 
engelliyor mu? diye soruyoruz. Çünkü bunları 
hepsi bizim için çok önemli kriterler. Diğer si-
gorta şirketleri genelde her şey yerinde kalsın 
gelip görmemiz gerekiyor diyorlar. Eğer bugün 
özel bir eksper ile çalışmıyorsanız dosyanın 
açılması, eksperin atanması ve eksperin oraya 
intikali İstanbul içinde ertesi güne sarkar, İs-
tanbul dışında ise 2 -3 günü bulur. Biz dosya 
açmadan işlemlere başlıyoruz. İstanbul içinde 
aynı gün, dışında olduğunda da ertesi gün olay 
yerindeyiz. Kaza yaşandığında biz müşterimizin 
yanında durup, bir nevi psikolojik olarak destek 

verdikten sonra onları rahatlatıp olayı kendi 
üzerimize almaya çalışıyoruz. Kazada ölü veya 
yaralı varsa oranın kolluk kuvvetleri geliyor, 
SGK’ya iş kazası bildiriliyor ve yaralı acil olarak 
hastaneye sevk ediliyor sonrasında mahkeme 
olayları başlıyor. Mahkemenin sonuçlanmasını 
bekleriz. Çünkü bizim için en önemli sonuç 
kusur oranlarıdır. O kusur oranlarını bekleriz ve 
bu oranlar çıktıktan sonra sigortalımızın kusur 
oranına göre ne çıkıyorsa tazminatı onun öde-
mesini yaparız. Fakat kazada ölü ve yaralanma 
yoksa bir makine devrildiyse öncelikle hemen 
olay yerinden makineyi kaldırttırırız. Eksperimiz 
makinenin ilk önce tamir edilip edilmeyeceğine 
bakar. Tamir edilebiliyorsa bunun için fiyat tek-
liflerini toplar. Eğer makine pert olduysa onun 
eş değerinin araştırmasını yapar, muafiyetler 
varsa düşülür, kalan kısım kişiye ödenir. Biz de 
dosya kapatılması bir hafta, paranın ödenmesi 
de 1 hafta olmak üzere 15 günde müşteri-
mizin sorunlarını çözmüş oluyoruz.

Yaşanan bir kazada müşterinizin 
kusurlu olup olmadığını neye 
göre belirliyorsunuz?
İlk önce makinenin diyagramına bakarız. O 
metrede o tonaj diyagramın içinde mi değil 
mi? Sonrasında halat kontrolü yaparız. 
Halat normal ise halatın sertifikasını ve fa-
turasını isteriz. Operatörün sigortalı olup 
olmadığını inceleriz. O firmanın elemanı mı 
değil mi? G belgesi var mı yok mu? Maki-
nenin periyodik bakımı yapılmış mı? Eğer 
bunlarda sorun yoksa hasarı üstleniyoruz.

Sigorta şirketi olarak iş kazalarının 
önüne geçmek için önerileriniz nelerdir?
Vinç ve platform sektörü, mühendislik ve 
ince hesaplamalar gerektiren bir işi üstle-
niyor. Tüm firmalar önce ne iş yaptıklarını 
ve tehlikelerinin ne olduğunu bilmesi gerek. 
Örneğin; vinç ve platform sektöründe tele-
fonla makine için fiyat teklifi veriliyor ve ki-
ralaması yapılıyor. Bu iş böyle yapılmamalı. 
Proje alanına gidilmeli, makinenin nasıl ve 
nerede çalışacağı görülmeli. Müşteriler 
genellikle daha az para ödemek için ağır 
yükleri küçük tonajlı makinelerin taşıyabi-
leceğini belirtiyor. Bir diğer önemli konu 
ise makinenin kurulacağı alanın kesinlikle 
kontrol edilmesi gerek. Makinenin halatı, 
halatlıktan çıkmış ama hala kullanılıyor ve 
‘Bir şey olmaz’ deniliyor. Ayrıca makine 
kiralanırken tüm ayrıntıların detaylı bir 
şekilde sözleşmede yer alması gerekiyor. 
Müşterinin kaç ton makine talep ettiği ve 
tüm iş detayları sözleşmelere kesinlikle ya-
zılmalı. Eğer işle ilgili bir sorun çıkarsa, en 
azından ortada yazılı bir belge kalmış olur.
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AHS Vinç 
müşterileriyle buluştu
Manitowoc çatısı altındaki Potain Kule Vinçleri’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörlüğünü üstlenen 
AHS Vinç, düzenlediği etkinlikle müşterileriyle 
bir araya geldi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği 
etkinlikte Potain’in kule vinçlerle ilgili teknolojik 
gelişmeler ve teknik bilgiler paylaşıldı

Potain kule vinçlerinin Türkiye’deki 
tek yetkili temsilcisi olan AHS 
Vinç, kısa süre içerisinde satış, 

satış sonrası hizmetler, yedek parça ve 
servis tarafında yürütülen başarılı çalış-
malarla şirket için yapılanmasını tamam-
ladı ve İstanbul Ataşehir’de bir otelde 
düzenlenen etkinlik ile müşterilerinin 
karşısına çıktı. Etkinliğe tüm AHS Vinç 
ekibinin yanı sıra, Potain yetkililerinden, 
Satış Müdürü Ahmed Talhimet ve Satış 

Sonrası Hizmetler Müdürü Christophe 
Chatonnet ile çok sayıda davetli katıldı.

Potain ile başlangıç hikayesi
Etkinlik AHS Vinç Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Sofuoğlu’nun açılış konuşması ile 
başladı. Potain’in Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olarak hizmet vermek için 
yola çıktıklarını belirterek konuşmasına 
başlayan Ahmet Sofuoğlu, müteahhitlik 
sektöründen kule vinç sektörüne geçiş hi-

kayesini şu sözlerle anlattı: “Uzun yıllardır 
Türkiye’nin farklı bölgelerine müteahhitlik 
hizmeti verdik. Bu dönem içerisinde de 
bir arkadaşımız sayesinde Potain marka-
sıyla tanışma imkanım oldu. O dönemde 
aslında kule vinç alma fikrimiz hiç yoktu, 
sadece Sinan Bey ile tanışmaya gittik. 
Tanışıp, geri döneriz fikriyle hareket ettik 
ama bir anda kule vinç satın alıp, geri 
döndük. Ardından Potain kule vinçlerini 
kullanmaya başladık ve memnun kaldık. 
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Sonrasında kule vinç sayılarımızı artırdık. 
Tabi o dönemlerde müteahhitlik hizmeti 
çok hızlıydı. Özellikle baraj inşaatlarında 
önemli projelerde yer aldık. Fakat Türki-
ye’de inşaat sektöründe dalgalanmalar 
yaşanmaya başlayınca mevcut parkımız-
daki kule vinçleri kiralamaya karar verdik.” 
“Hizmet için yola çıktık”
İlk etapta Ankara ve İstanbul’da kule vinç ki-
ralamaya başladıklarını aktaran Sofuoğlu, “Bu 
dönemde vinçleri kiraladığımız müşterilere 
ziyaretler gerçekleştirdik. Bir İstanbul ziyare-
timde Sinan Bey’i de ziyaret ettim ve kiralama 
sektörüyle ilgili konuşmalar gerçekleştirdik. O 
esnada Sinan Bey’e elimizde çok sayıda kule 
vincin olduğunu ilettim ve Fransızlara bir teklif 
götürsek nasıl olur diye konuşmaya başladık. 
Bu görüşmenin ardından Fransızlara bir tek-
lifte bulunduk. Tabi zaman çok hızlı geçti, 
görüşmeler neticesinde Potain yetkilileri de 
yeni oluşumla beraber bu işe devam edeceği-
mize kanaat getirmiş olacaklar ki 2019 yılının 
Aralık ayı itibariyle distribütörlük anlaşmasını 
imzalayarak, müşterilerimize hizmet vermek 
amacıyla bu yola çıkmış bulunduk. Bu yolda 
beraber çalışacağımız tüm arkadaşlarımıza 
Sinan Bey nezdinde çok teşekkür ediyorum.” 

Potain ile yola devam
Yaşanan sıkıntılardan dolayı Potain distribütör-
lüğünde bir hat değişikliğine gidildiğini belirten 
AHS Vinç Yetkilisi Sinan Türeyen ise “Bugün 

yaptığımız davet ile çok sayıda dost kazandı-
ğımızı görmüş olduk. Birçok müşterimizle 
aramızda dostluk ilişkileri gelişmişti. Bu her 
şeyden daha çok önemli bir durum. 33 se-
nedir kule vinç sektörü içerisinde yer alıyorum. 
Normalde bırakıp gitmemiz lazım ama bu 
kadar birikmiş bilgiyi ne yapacağız? Potain ile 
o bilgileri tekrardan bir araya getirip, yepyeni 
bir organizasyonla yola devam edelim istedik. 
Ahmet Bey’in anlattığı hikayedeki gibi yollarımız 
kesişti. Daha sonra bir araya geldik ve Fransız-
larla beraber yola tekrar devam etme kararı 
çıktı” ifadelerini kullandı.

Yeni oluşum ve yeni ekip 
Piyasaların çok durgun olduğu bir dönemde 
böyle bir işe giriş yaptıklarını aktaran Sinan 
Türeyen, hiçbir zaman umutsuzluğa kapıl-
madan, inandıkları doğrular ve meslek etik-
leri ile çalışmalara devam edeceklerini söy-
ledi ve şunları ekledi: “Hepimizin bildiği gibi 
piyasa talihsiz bir durgunluktan geçiyor. Her 
zaman olduğu gibi bu sefer de durgunluktan 
en çok inşaat sektörü etkileniyor. Fakat, bu 
sakinlik bizim için bir avantaj oldu. Herkeste 
bir bıkkınlık oluşmuş vaziyette ama biz eki-
bimizle beraber umutları yeniden canlan-
dırıp, yüksek bir heyecan ve motivasyonla 
yola çıktık. Yola çıktığımızda bizimle be-
raber birçok kişinin de heyecanlı olduğunu 
gördük. Konu sadece kule vinç meselesi 
değil. Yeni oluşumlar çoğu insanda yepyeni 

heyecanlar oluşturuyor. Bu durum bize çok 
büyük destek oldu. Bizleri tanıyan kişilerin 
bu oluşumu duydukları anda gösterdikleri 
ilgi ve alaka, bize ciddi anlamda motivasyon 
kaynağı oldu. Böyle olunca bu olumlu hava 
ekip içerisinde de güzel sonuçları ortaya 
çıkardı. Ekibimiz zaten kendi alanında tec-
rübeli ve deneyimli bir ekip. Dolayısıyla bu 
oluşumu kurmak, düşündüğümüzden daha 
kolay oldu. Bir araya geldik. Neyi, nasıl ya-
pacağımızı konuştuk. Ekibimizde yer alan ar-
kadaşlarımızın tamamı işini nasıl yapacağını 
çok iyi biliyor. Bu organizasyonun bu kadar 
kısa sürede uyum içinde kurulup, çalışabilir 
hale gelmesi, işimizi ne kadar çok sevdiği-
mizi gösteriyor. Müşterilerimizden destek 
görmeye başladık. Yeni şantiyelere ihtiya-
cımız vardı. Hemen onlar oluştu ve yeni he-
yecanlarla yola çıktık. Hayatta hiçbir zaman 
umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çalıştığınız 
ve yaptığınız işte etik değerlere sahip çıkmak 
çok önemli. AHS Vinç olarak daima müşte-
rilerimizin yanında yer alarak, inandığımız 
doğrular ve mesleki ilkeler doğrultusunda 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Açılış ko-
nuşmalarının ardından Potain Kule Vinçleri 
yetkilileri Christophe Chatonnet ve Ahmed 
Talhimet tarafından davetlilere Potain’in yeni 
ürünleri, teknolojileri ve üretim tesislerindeki 
yeni gelişmelerle ilgili önemli bilgiler aktarıldı. 
Etkinlik daha sonra soru-cevap bölümüyle 
sona erdi.

AHV Vinç ve Potain ekibi
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Onarım ve yeniden inşa
Dünyanın altyapısında büyük gelişmeler yaşanırken, OEM’lerin yol yapım 
ekipmanının bu görevlere uygun olmasını sağlamak için neler yaptığını inceledik

Altyapı, dünyanın her köşesinde hızla yaş-
lanıyor, büyük ölçekli yeni projelerden 
bahsetmemek için kapsamlı onarım ve 

yeniden yapılanma gerekiyor. Yapılacak çok iş 
ile yol yapım ekipmanı zorluğa bağlı olmalı ve 
bunun bir parçası kullanım kolaylığı ve yüksek 
performans ve kalite sonuçları sağlayan akıllı 
özellikler üzerinde odaklanmalı. Her inşaat 
yapısı gibi, teknoloji de yol yapım ekipmanları 
ve yöntemleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. 
Bir zamanlar yüksek teknoloji veya ekstra 
olarak düşünülen şey, kısmen inşaattaki vasıflı 
işçilerin sıkıntısı nedeniyle artık bir zorunluluk 
haline geliyor ve OEM’ler (Orijinal Ekipman 
Üreticileri) bu beklentilere cevap veriyor. John 
Deere Üretim Sistemi Müdürü Ryan Layton 
“İşgücü piyasası sıkıntısı endişe kaynağı ol-
maya devam ediyor” dedi ve ekledi: “Müşteri-
lerimiz yoğun çalışma programlarını yönetmek 
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zorunda kalırken, 
a y n ı zamanda vasıflı 
çalışanları kısa bir arzdan da koruyor ve elinde 
tutuyor. Bir üretici olarak, müşterilerimize bu 
zorluğun yönetilmesine yardımcı olacak bir 
çözüm sunmamız gerekiyor. Bu çözümlerden 
biri, sınıf kontrolü gibi teknolojiye devam eden 
yatırım ve liderliktir. Teknoloji, yeni operatörler 
için öğrenme eğrisini en aza indirerek operas-
yonu kolaylaştırıyor. John Deere SmartGrade 
gibi sınıf kontrol çözümleri, her seviyedeki ope-
ratörlerin makine performansını ve üretimini 
optimize etmesine yardımcı oluyor. Bu ne-
denle, daha fazla müşteri kalite kontrol dona-
nımlı makineleri seçiyor ve OEM’ler bu talebe 
dayalı olarak fabrikada daha fazla entegre çö-
zümler sunuyor.”

Temizleyin ve kazın
Yol yapımı süreci, temizleme ve kazı ile başlar 
ve bunun için dozerler, ekskavatörler ve mo-
torlu greyderler en iyi makineler olarak kar-
şımıza çıkıyor. Layton, “Azaltılmış kuyruk salı-
nımlı ekskavatörlerimiz, yol yapımında yaygın 
olarak olduğu gibi, yol yapımcılarının sadece 
bir şerit kapatmasına izin veren bir dizi işi 

dar alanlarda verimli bir şekilde işlemek için 
idealdir. Sektörün en büyük PAT bıçağına ve 
SmartGrade’e sahip 950K dozerimiz, çok 
fazla kiri hızlı ve doğru bir şekilde taşımak için 
harika bir çözümdür. Ayrıca kısa süre önce 
SmartGrade tam entegre olan motorlu grey-
derimizi hassas derecelendirme için direksiz 
bir sistem sağladık” dedi. John Deere’in daha 
büyük makineleri, müşterilerin makinelerinin 
nasıl ve nerede kullanıldığını ve çalışma sü-
resini etkileyebilecek olası servis sorunlarını 
görmelerini sağlayan telematik platformu 
JDLink ile standart olarak geliyor. Layton, 
“Bu özellik sayesinde bayi, makineleri aletlerle 
uzaktan izleyebildiği için daha proaktif olabilir. 
Daha sonra, makinenin çalışmama süre-
sini önlemek veya azaltmak için hızlı hareket 
etmek için gereken bilgilere sahip olurlar. 
John Deere Connected Support, John Deere 
ile ekipmanlarımızı izlemek için yorulmadan 

çalışan bayilerimiz arasında daha iyi işbirliği 
yaratarak çalışma süresini artırır. Bu, müş-
terilerin daha kârlı olmalarını sağlar ve inşaat 
proje programlarındaki potansiyel gecikmeleri 
azaltır” dedi. Maliyet azaltma konusunda Do-
osan Infracore North America, paletli ekska-
vatör serisini yeni DX170LC-5 ekskavatör ile 
genişletti. 17 metrik model, 80.000-lb’nin 
altına düşüyor. ABD’de daha ucuz ulaşım için 
brüt araç ağırlık derecelendirme limiti. Yeni 
ekskavatör boyutu, özellikle hafif kazı proje-
leri gerçekleştiren küçük ve orta ölçekli mü-
teahhitler için daha kolay nakliye sağlıyor. Bu 
model, şantiyeye gidip gelirken özel bir taşıma 
izni alma ihtiyacını azaltıyor. Kleingartner, 
Doosan Infracore Kuzey Amerika Pazarlama 
Müdürü, “Yük değerleri değişir, bu nedenle 
makinelerin kamuya açık yollarda, köprü-
lerde, otoyollarda ve eyaletlerde taşınması 
için hazırlık yapmadan önce, sahiplerin yükün 
ağırlığı, genişliği, uzunluğu ve yüksekliği ile ilgili 
federal, eyalet ve yerel yasaları ve düzenle-
meleri kontrol etmeleri gerekir.” DX170LC-5 
ekskavatör, daha küçük Doosan DX140LC-5 
ve DX140LCR-5 modellerinden bir adım öte, 
ancak DX180LC-5 kadar büyük değil. Klein-
gartner. “Hafriyatçı müşterilerimizin, Doosan 
ekskavatörlerinden bekledikleri performansı 
korurken nakliye maliyetlerini en aza indirmele-
rini sağlamak için bu boyut sınıfında bir model 
sunmanın çok önemli olduğunu düşündük” 
diye ekledi.

Sıkıştırma memnuniyeti
İşletme maliyetlerini düşürmek ve kârlılığı ar-
tırmak inşaat boyunca en önemli öncelikler 
ve OEM’ler ekipman kazananlarının ve opera-
törlerinin bu amaçla hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olmak için çalışıyor. Ammann’da 
Silindir Uzmanı Klára Entlerová’ya göre, bu-
günkü ekipmanın operatörün rahatça kulla-
nabileceği ve çevre dostu olduğu gibi, yüksek 
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kaliteli sonuçlarla maksimum performans 
sunması bekleniyor. Ağır asfalt ve toprak 
kompaktörlerinin yanı sıra silindirler, titreşimli 
plakalar, ek kompaktörler ve hendek silindirleri 
gibi hafif ekipmanlardan oluşan Ammann sıkış-
tırma makineleri, tüm hedeflerin karşılanma-
sını sağlamak için akıllı teknolojiyi kullanılıyor. 
Önemli bir teknolojik ilerlemenin Ammann 
Silindir Uzmanı (ACE) olduğu söyleniyor ve bu 
da operatörlerin iş sahasının başka bir alanına 
geçmeden önce sıkıştırmanın sağlandığını 
doğrulamasına yardımcı oluyor. ACE toprak ve 
asfalt silindirlerinde bulunuyor ve genellikle ha-
vaalanı ve otoyol inşaatı gibi kalite hedeflerinin 
gerekli olduğu büyük projelerde kullanılıyor. 
Entlerová, “ACE, işletme sahiplerinin işletme 
maliyetlerini azaltmasına ve sonuçta kârlılık-
larını artırmasına yardımcı oluyor. Sıkıştırma 
hedeflerine ulaşıldığını doğrulayarak ve fazla 
sıkıştırmayı önleyerek kaliteyi artırır. Sistem, 
dikkat edilmesi gereken alanları sıkıştırmak ve 
gerekmeyen noktaların ötesine geçmek için 
zaman harcadığını garanti eder. Bu, makine-
lerin gereksiz geçişlerine son vererek işçilik, 
yakıt ve makine aşınmasında tasarruf sağlar” 
dedi. ACE, daha küçük silindirlerde mevcut. 
Ammann APH ve APR Titreşimli Plaka Kom-
paktörleri, APA Eklenti Kompaktörleri ve ARR 
Hendek Silindirlerini içeriyor - makinenin tipine 
ve boyutuna göre değiştiriliyor.

Kontrolü ele almak
Yönetilmesi daha kolay olan inşaat makine-
leri üretiliyor. Çünkü müşterilerin beklentileri 
budur ve performans ve üretkenliğe izin veren 
de budur. Örneğin Volvo İnşaat Ekipmanından 
(Volvo CE) yeni 2.5m tabanlı P8820D ABG 
finişer, operatörün tam kontrolünü sağlayan 
Elektronik Finişer Yönetimi (EPM3) sistemine 
sahip. Tüm düğmeler kontrol sistemine birleş-
tiriliyor ve gece vardiyaları için arka aydınlatma 
ile kolay kullanım için düzenleniyor. EPM3, 

işten işe tutarlı asfaltlama kalitesini sağlamak 
için bireysel projeler için özelleştirilmiş ayarları 
saklayan bir ayarlar yöneticisi ve operatörü ge-
rekli veya planlanmış bakıma karşı uyaran bir 
servis aralığı yöneticisi gibi entegre işlevlere 
sahip. İsteğe bağlı Volvo Co-Pilot tarafından 
desteklenen Pave Assist, tümü operatörün 

şekilde yaklaşmalarını ve boşaltma hunisine 
boşaltmalarını sağlamak için görsel sinyaller 
sağlayan uzaktan kumandalı ışık çubukları ile 
geliştirildi. Bu, malzeme tedariğinde daha az 
kesinti, malzeme dökülmesinde azalma ve 
daha tutarlı mat kalitesi ile sonuçlanmalı.

Kolay yapar
Dünyadaki tüm ekipman ekstralarına 
sahip olmak, operatör bunları kullanmak 
istemiyorsa bir şey ifade etmiyor. 
Ekipman performansı ve operatör verim-
liliği açısından sadelik ve kullanım kolay-
lığı son derece önemli. Dynapac’ın yeni 
F1250C finişeri, F1200C’nin yerini alıyor 

hayatını kolaylaştırmak, asfaltlama sürecini 
belgelemek ve mat kalitesini artırmak için 
tasarlanmış bir Malzeme Yöneticisi, termal 
Profil ve Hava Durumu Görünümü gibi bir dizi 
dijital araç sunuyor. Asfaltlama verimliliği, şir-
kete göre, opsiyonel Smart Dock - damper sü-
rücüsüne, mümkün olan en güvenli ve en etkili 
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ve gelişmiş operatör ve makine kontrolü 
sunan kompakt finişerler için bir sonraki 
kontrol sistemlerine sahip. Genel yük-
seltmeler arasında daha yüksek bir güç 
motoru (67-74 HP) ve yeni geliştirilen 
burgu ve palet sistemleri yer alıyor. Yeni 
operatör panosu entegre elektrikli şap 
ısı kontrolü içeriyor. Ayrıca, F1250C, 
işletim deneyimini daha da geliştiren 
en yeni kablosuz uzaktan kumanda tek-
nolojisine sahip olacak. F1250 finişerin 
bir diğer önemli özelliği ise yeni ön 

uzatma VF240VE Şap Hidrolik uzatmalı 
VF240VE, 3.88 ila 7.33 fit arasında 
temel asfaltlama genişliğine sahip. 
Uzantılar, serme genişliği koşullarındaki 
bir değişikliğe hızlı tepki vermek için ana 
şapın önüne monte ediliyor. Bu sektör-
deki endüstri liderlerinden biri, şirketin 
finişerleri çok çeşitli projelerde kullanılan 
Vögele. Super 1800 3i ve biraz daha 
kompakt Super 1600-3i, güney Alman-
ya’daki iki işte kullanıldı. Karlsruhe’deki 
bir kentsel yolun rehabilitasyonu üzerine, 

yeni oluşturulan asfaltlama ekibi, Super 
1600-3i’nin AB 500 TV Genişletme Şapı 
ile ilk kez çıktığını görmek istiyordu. Yük-
lenici Oettinger GmbH’nin ele aldığı ilk 
asfalt şantiyesiydi. İlk işlerinde, asfalt-
lama ekibi, kentsel yolun kısa bir bölü-
münde bir bağlayıcı ve yüzey rotası bı-
raktı ve 3.5m ile 3.8m arasında değişen 
bir genişlikte asfaltlama yaptı. Vogele 
Universal Class finişerlerde ErgoPlus 
3 bulunuyor. Operatörün platformunun 
yanı sıra finişer ve şapı da kapsıyor, 
operatör konsolları ve Otomatik Sınıf ve 
Eğim Kontrolü için Vogele Sistemi Nivelt-
ronic Plus’ı içeriyor. Vogele literatürüne 
göre, konsollar mantıksal olarak düzen-
lenmiştir ve sık kullanılan işlevler için 
basma düğmelerine sahip. Operatörler, 
iş eldivenleri giyerken bile düğmelere ba-
sıldığında hissedebilirler. Daha az sıklıkta 
yapılan ayarlar renkli ekran menüsünde 
çağrılabilir ve değiştirilebilir. Takımın ilk 
işinde bile yüksek hassasiyetli serme ge-
rekiyordu. ± 4 mm’lik bir doğruluk belir-
tildi. Oettinger GmbH serme ekibi, bu ge-
reksinimi karşılamak için iki Vogele çok 
hücreli sonik sensörü kullanmayı tercih 
etti. Temassız sensörler, tabanı refe-
rans olarak tarar. Bu, çok uzun zaman 
önce yeni nesil ve yüksek teknoloji olarak 
kabul edilecek bir sistem; şimdi bu sek-
törde çalışanlar tarafından bekleniyor.
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Pi Makina kule 
vinç: Türkiye’nin 
ilk yerli kule vinci
Türkiye’nin en önemli yerli iş makinesi 
üreticilerinden biri olan Pi Makine, ürettiği 
yerli kule vinçlerle dikkat çekiyor. 15 yıldır 
kule vinç üretimini yaptıklarını ve sektörün 
dinamiklerine hakim olduklarını ifade eden Pi 
Makina yetkileri, yerli kule vincin özelliklerini 
Makina Market dergisine anlattı 
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Pi Makina Kule Vinçleri 
Özellikleri
Pi Makina ürün gamındaki kule vinçlerin kule 

elemanları hidrolik tırmanma sistemine 
(kendi kendine yükselebilen) uygun olarak 
üretiliyor. İmalatı yapılan her kule vinç için 

makina emniyet yönetmeliğinde belirtilen 
statik ve dinamik yük testleri yapılıyor. Kaynaklı 

imalatta manyetik test ve ultrasonik test 
ile kaynak kontrolleri yapılıyor. 
İmalatta 6 ve 7 eksenli 
robotlar kullanılıyor. 

Kaynak robotları kali-
teli, standart ve hızlı imalat 
imkanı sunuyor. Pi Makine 
kule vincin operatör kabininde 
bulunan dokunmatik ekran bir 
çok önemli özelliği bulunuyor. İşte 

dokunmatik ekranın önemli özellikleri: Kara 
kutu (operasyon sırasında kaldırılan yükün 
ağırlığını, konumunu ve bu esnadaki rüzgar 
hızını kayıt altına alabiliyor. Çalışma sırasında 
kaldırılan yükün ağırlığı ve bom üzerindeki 
konumu rüzgar hızı ekranda görülebiliyor. Ek-
randan kolay kalibrason yapılabiliyor. Ek olarak 
dokunmatik ekran 5 farklı dilde (Türkçe, İngi-
lizce, Fransızca, Arapça, Rusça) kullanılabiliyor

Türkiye’nin ilk 
yerli kule vinci
15 yıldan uzun süredir kule 
vinç üretimi yaptıklarını 
ifade eden Pi Makina yetki-

lileri,  “Bu da bizi Türkiye’nin 
ilk yerli kule vinç üreticisi yap-

maktadır. Geçtiğimiz 3 yıldır ye-
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niden yatırımlarla üretimine ağırlık verdi-
ğimiz kule vinçler Türkiye’nin ve dünyanın 
birçok yerinde inşaatların vazgeçilmez 
birer parçası oldu. Yerli üretim kule vinç 
üreten iki firmadan biri olan Pi Makina 
ürettiği ürünlerle son senelerde özel-
likle Cezayir, Özbekistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Mısır, Rusya, Gürcistan, 
Kıbrıs, Gana, Senegal gibi ülkelerden ta-
lepler almaktadır” dedi. 

Pi Kule Vinçlerle beraber “Yerli 
Kule Vinç” algısı değişti.
 Üç yıl önce 600 dönümlük bir arazide 
kurdukları yüksek teknoloji içeren bir fab-
rika ile üretimlerine hız kazandırdıklarını 
ifade eden yetkililer, “Tamamen senkro-
nize, sistematik, mass production ya-

pısına uygun, robot kaynak sistemi ile 
kurulmuş; otomatik kumlama ve boya 
sistemi ile desteklenmiş komple kapalı 
seri imalat mantığına göre tasarlanmış 
bir üretim tesisidir. Yıllık 100 adet kule 
vinç kapasitesine kadar çıkan fabrikada 
mastlar kalıplarda hazırlanıp robotlarla 
kaynatılmaktadır. Neredeyse el değ-
meden üretmeye müsait bir imalat tek-
nolojisi kullanılmaktadır” şeklinde sözlerini 
sonlandırdı

Ar-Ge yatırımlarına 
önem veriyoruz
Bu fabrikamızın açılması ve piyasadan birçok 
talep gelmesi ile beraber yeni ürün tasarımla-
rına da ağırlık verdik. 8 tonluk vinç sınıfında ta-
mamen 1x7m mast ile yükselen piramit yapısı 

bulunmayan (PİKULE115) 69m de serbest 
duran vinçler ürettik. Yine 12 ton sınıfında 
75m bom 61 metre serbest duruşlu tünel 
kalıp, viyadük ayakları, baraj işleri için özel bir 
vinç ürettik ve pazara sunduk. Vinç 60m’de 
3 ton kaldırarak sektördeki büyük bir açığı ka-
pattı. 10 tonluk vinç sınıfında da serbest du-
ruşumuzu 50-55 metlerden 70m’lere ulaşan 
PİKULE145’leri ürettik. Pazarın ve müşteri-
lerin isteklerine göre şekillendirdiğimiz bir ürün 
gamımız oluştu. Kule vinç grubunda satışlara 
bağlı olarak bütçelerimizin %15’ini Ar-Ge’ye 
yatırarak hem ürün kalitelerimizi arttırdık hem 
de müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tut-
mayı başardık.

En çok kullanılan Pi Makina kule 
vinç makineleri

• Pi kule 110; maksimum kaldırma 
kapasitesi: 8 ton
Maksimum bom uzunluğu: 60 
Bom ucunda maksimum kaldırma 
kapasitesi: 1,25 ton
• Pi kule 140; maksimum kaldırma 
kapasitesi: 10 ton
• Maksimum bom uzunluğu: 60 m
Bom ucunda maksimum kaldırma 
kapasitesi: 1,6 ton
• Pi kule 185; maksimum kaldırma 
kapasitesi: 10 ton
Maksimum bom uzunluğu: 66 m
Bom ucunda maksimum kaldırma 
kapasitesi: 1,6 ton
• Pi kule 225; maksimum kaldırma 
kapasitesi: 12 ton
• Maksimum bom uzunluğu: 75 m
• Bom ucunda maksimum kaldırma 
kapasitesi: 1,5 ton
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İntek, Orta Asya’nın 
büyük cami projesinde
İntek Kalıp ve İskele Sistemleri, Orta Asya’nın en büyük camisi olacak olan 
Nur-Sultan Büyük Cami Projesi’nin çözüm ortağı oldu.  Projede İntek’in İnteva 
perde kalıp sistemi ve tırmanma konsolları kullanıyor

Kazakistan’ın Nur-Sultan şehrinde 
yer alan ve Ana Yükleniciliğini 
Sembol Uluslararası Yatırım’ın 

yaptığı  Nur-Sultan Büyük Cami Projesi, 
sahan, haram ve minareler olmak üzere 
3 ana kısımdan oluşuyor. Orta Asya’nın 
en büyük camisi olma özelliğine sahip 
olan yapı, günümüz modern mimarisi ve 
Kazak motiflerinin bütünleştiği tasarımı 
ile Nur-Sultan şehrinin simgelerinden 
biri olması hedefleniyor. 4 adet mina-

Proje detayları
Projenin Adı:  Nur-Sultan Büyük Cami Projesi
Yatırımcı:  Astana 20 Devlet fonu
Ana Yüklenici:  Sembol Uluslararası Yatırım 
Projenin Yeri: Nur-Sultan, Kazakistan
Başlama Tarihi: Ocak 2019
Bitiş Tarihi: Aralık 2020   

resi bulunan caminin her bir minare yük-
sekliği 135 metre. Ayrıca yapıda 3500 
otomobil kapasiteli kapalı otopark, vip 
alan, ibadet salonu ve abdesthaneler yer 
alıyor. Güncel inşaat alanı 62.390 met-

rekare olan Nur-Sultan Büyük Cami,  sa-
dece bir dini merkez olmayacağı güzelliği 
ile gelen turistlerin ilgi odağı olacağı dü-
şünülüyor. Kazakistan için oldukça simge 
bir öneme sahip olacak cami projesinde 
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İntek Kalıp ve İskele Sistemleri tercih edildi. Projede minare 
yapımları için İntek’in İnteva perde kalıp sistemi ve tırmanma 
konsolları kullanılıyor. İnşaatına Ocak 2019’da başlanılan pro-
jenin 2020 yılının sonlarına doğru bitirilerek ibadete açılması 
planlanıyor. 

Projede Kullanılan İntek Kalıp 
ve İskele Sistemleri
Minare perdeleri için İNTEVA ahşap kirişli perde-kolon kalıp 
sistemi kullanılıyor. Minareler yükseldikçe perde ölçülerinde 
görülen farklılıklar için optimum çözüm sağlanıyor. Minare dış 
perde kalıpları için Tırmanma Konsolu 240 HR sistemi kul-
lanılmış. Tırmanma konsolu 240HR; tırmanma dikey kuşağı, 
ayar başlığı ve gezgin profili vasıtasıyla perde kalıbı ile tır-
manma konsolunun birlikte taşınmasına olanak sağlıyor. Tır-
manma konsolu profili üzerine monte edilmiş olan kremayer 
çark dişlisi sonrasında kalıbın tırmanma konsolu üzerinde 
beton yüzeyinden 70 cm geriye açılmasını sağlayarak demir 
bağlanmasına ve kalıp yüzeyinin temizlenmesine, yağlanmasına 
olanak tanıyor.  Minare iç perde kalıpları için Tırmanma Kon-
solu 150A sistemi kullanılmış. Tırmanma Konsolu 150A tır-
manma cıvatası vasıtasıyla betona güvenli olarak sabitleniyor. 
İki veya daha fazla konsol birbirine boru kelepçe ile bağlanıyor. 
Konsolların üzerine ahşaplar monte edilerek stabil bir platform 
oluşturuluyor. 150A tırmanma konsolları perde kalıbı ile be-
raber veya ayrı ayrı taşınabiliyorlar. 4 adet minareden biri tu-
ristik minare olarak isimlendirilmiş. Bu minare içerisinde mer-
diven ve asansör yükselmekte olup iç perdeler için özel çözüm 
uygulanmış. İç perdelerde, alan yeterli olmadığı için tırmanma 
konsolları kullanılması yerine şaft platformu sistemi kullanılmış. 
Şaft platform kirişleri, asansör boşluklarında perde kalıplarının 
oturacağı ve işçilerin bu bölgede emniyetle çalışabileceği bir 
platform oluşturulması için dizayn edilmiş. Şaft platform kiriş-
lerinin uçlarına şaft platform kafaları ve üzerine tali kirişler ve 
ahşaptan oluşan platform monte ediliyor. 

Projede kullanılan İntek Kalıp ve İskele Miktarları: 
Turistik Minare Perde Kalıbı İNTEVA:  A = 472 m2 - H = 450 cm 
Turistik Minare Tırmanma Konsolları 240HR: 24 adet 
Minare Dış Perde Kalıbı İNTEVA: A = 102,6 m2 - H = 300 cm (3 takım)
Minare Dış Perde Kalıbı Tırmanma Konsolları 240HR: 24 adet
Minare İç Perde Kalıbı İNTEVA: A = 70,5 m2 - H = 300 cm (2 takım)
Minare İç Perde Kalıbı Tırmanma Konsolları 150A: 16 adet

Tırmanma konsollarının yerleşimi 

Tırmanma konsollarının yerleşimi 

Plan görünüm

Kesit görünüm     
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Üniversitelilerin kariyer 
hayali, Doka Türkiye
Kalıp iskele sektörünün önemli oyuncularından biri olan Doka Türkiye, Yeditepe 
Üniversitesi’nin Kariyer Günleri’ne katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerlerine 
nasıl devam etmeleri konusunda mühendislik öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Doka 
Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, tecrübe ve kariyer ilişkisine vurgu yaparak, sadece 
tecrübe kazanmanın tek başına kariyere etki etmediğini ve kariyeri etkileyen birçok 
faktörün olduğunun altını çizdi. Özatay ayrıca Doka Türkiye’de kariyer yapmak isteyen genç 
mühendisler içinde önemli bilgiler verdi

Kariyer günlerine verdiği önemle dikkat 
çeken Doka Türkiye, son olarak Ye-
ditepe Üniversitesi Kariyer Festival-

leri’ne katıldı. Festivalde genç mühendis 
adaylarına bir sunum yapan Doka Türkiye 
Genel Müdürü Ender Özatay, kariyer yap-
manın püf noktalarını üniversitelilerle pay-
laştı. Soru-cevap şeklinde ilerleyen sunuma 
keyifli anlar yaşandı. Sunama kendi kariyer 
hikayesini anlatarak başlayan Özatay, son-
rasında öğrencilere çeşitli sorular sorarak 
kariyer basamaklarının nasıl tırmanılması 
ve hangi noktalara dikkat edilmesi konu-
sunda önemli bilgiler verdi. İnşaat sektö-
rünün artık dijitalleştiğini ve bunun iyi takip 
edilmesi gerektiğini ifade eden Özatay, öğ-
rencilere Tekla ve Revit programlarını çok 
iyi düzeyde öğrenmeleri gerektiğinin altını 
çizdi. Tecrübe ve kariyer arasındaki ilişki 
üzerine üniversitelilerle soru-cevap şeklinde 
bilgi paylaşan Özatay, sanılanın aksine tec-

rübenin tek başına kariyer için yeterli olma-
dığını ifade etti. Özatay, “Kariyerin sadece 
tecrübeye bağlı olduğunu düşünmeyin, tec-
rübe edindikçe kariyerinizde bir yükselme 
olacağını da hayal etmeyin. Bütün odak 
noktanız tecrübe edinmek olmasın” dedi. 
Kariyeri tecrübenin dışında etkileyen birçok 
önemli faktör olduğunu belirten Özatay, 
“Eğer tecrübe edinirken bir süre sonra 
yeni şeyler öğrenmeye ara verirseniz ve öğ-
renmeye nokta koyarsanız, kariyerinizinde 
gelişmesi durur. O nedenle pozisyonunuz 
ya da yaptığınız iş ne olursa olsun devamlı 
bir şey öğrenmeye çalışmak kariyeri geliş-
tirmek için bir çok fırsatı karşınıza çıkartır” 
şeklinde ifade etti.

Yeni teknoloji ve bilgisayar 
programlarının önemi
Türkiye’de 189 inşaat fakültesinin bulun-
duğunu ve yaklaşık 11 bin öğrencinin bu 

yıl inşaat fakültesinden mezun olacağını 
belirten Özatay, “Çok rekabetçi bir ortam 
var. Bu nedenle kendinizi rakiplerinizden 
bir adım öne çıkaracak bir takım farklı-
lıklar yaratarak mezun olmasınız” dedi. 
Mezun olurken çok donanımlı olunması 
gerektiğinin altını çizen Özatay, mezun 
olurken mutlaka ve mutlaka Tekla ve 
Revit programlarına hakim olunması ge-
rektiğini vurguladı. Gittikleri her yerde bu 
iki programın karşılarına çıkacağını ifade 
eden Özatay, “Doka olarak yıl sonundan 
itibaren 2 boyutlu tasarım yapmamayı 
daha ileri bir teknolojiyi kullanmayı plan-
lıyoruz. Bu dijital dönüşüme kendinizi ha-
zırlayın, bu nedenle bu iki programı çok iyi 
öğrenin” dedi. Öğrencilere mezun olduk-
larında hangi alanda çalışmak istedikle-
rini belirlemeleri ve kariyerlerini ona göre 
ilerletmeleri gerektiğini belirten Özatay, 
inşaat mühendislerinin konut, köprü gibi 
farklı tipolojideki yapıların şantiyelerinde 
ya da yapı malzemeleri firmalarında satış 
elemanı, operasyon sorumlusu gibi farklı 
alanlarda çalışabileceklerini aktardı. 
Özatay, Kendinizi bir işin en iyisi olarak 
görüp öğrenmeyi bırakmayın. Daima yeni 
şeyler öğrenin” dedi. Girişimci olmak is-
teyenlerin mutlaka ortaya farklı bir fikir 
koyması gerektiğini ifade eden Özatay, 
“Çok çalışmanız gerekiyor. Hayatınızdaki 
bütün başarıları çalışarak elde edebilir-
siniz. Birçok eksiği çalışarak kapatırsınız. 
Ama çalışırken iş ve aile hayatının den-
gesini bozmamaya özen gösterin. Bir ho-
biniz mutlaka olsun. Edindiğiniz hobiler, 
iş hayatı ile aile hayatında bir denge sağ-
lamanıza olanak sağlayacaktır” şeklinde 
ifade etti.

Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay
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kından konuşurken, hapşırırken 
veya öksürürken tükürük damlaları 
ile) veya virüs bulaşmış yüzeylere 
ve ardından ağıza, buruna veya göz-
lere dokunulmasıyla bulaşmaktadır. 
Bununla birlikte, bazı temel kural-
lara uyulması virüsün yayılmasını 
önlemektedir. Türkiye Hazır Beton 
Birliği, ERMCO üyesi diğer ülkelerle 
birlikte, virüsün sektör çalışanla-
rımıza bulaşma riskini en aza indirmek 
amacıyla ilgili ülkelerde sağlık otoritele-
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Araştırma

Hazır Beton Sektörü 
için COVID-19 Salgını 
Korunma Rehberi
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve geçtiğimiz 3 aylık sürede 
tüm dünyayı etkileyen virüs salgını ile hem Türkiye hem de dünya yoğun bir 
mücadele veriyor. Bu bağlamda Türkiye Hazır Beton Birliği, ERMCO üyesi diğer 
ülkelerle birlikte, virüsün sektör çalışanlarına bulaşma riskini en aza indirmek 
amacıyla ilgili ülkelerde sağlık otoritelerinin önerileri ile hazırladığı salgından 
korunma rehberini okuyucularımıza sunuyoruz

Bilindiği üzere, yeni korona virüsü 
(COVID-19), özellikle ileri yaştaki 
insanlarda ciddi komplikasyonlar 

oluşturması muhtemel, yakın zamanda 
ortaya çıkan bir virüstür. 
Enfekte kişi, semptom-
ları olmasa bile 14 güne 
kadar bulaşıcı olabilmek-
tedir. Virüs, enfekte bir 

kişiyle yakın 
kişisel temas 
yoluyla (ya-

rinin önerileri ile hazır beton sektöründe 
yapılan uygulamaları derlemiştir. 



Araştırma

Transmikser operatörleri 
ve  pompa operatörleri 
1. Ellerinizi sık sık en az 30 saniye sabun ve 
suyla yıkayın. Sabun ve suya erişim o an 
mümkün değilse, el dezenfektanı 
veya kolonya ile düzgün bir şekilde 
elinizi dezenfekte edin ve ilk fır-
satta yukarıda belirtilen şekilde 
yıkayın. 

2. Fiziksel temastan 
kaçınarak selamlaşın 

(el sıkışmayın, sarılmayın 
veya öpüşmeyin) ve etkile-
şimde bulunduğunuz her-
kesten güvenli bir mesafede 

(en az 2 metre uzaklıkta) 
durun. 

3. Eğer öksürür veya hapşırırsanız, yalnız 
olsanız bile ağzınızı tek kullanımlık 

mendille veya mendil yoksa dir-
seğinizin içiyle kapatın. Yoksa 
başkalarının kullanabileceği 
eşyaları veya ekipmanları 
kirletebilirsiniz.

4. Grip benzeri belirtileriniz 
varsa, tesise gitmeden önce 

yetkili yöneticinize bildirin. Çalışma 
esnasında COVID-19 ile ilgili semptomlardan 
herhangi biri (yüksek ateş, kuru öksürük veya 
solunum güçlüğü) ortaya çıkarsa, derhal tesis 
yöneticisine bilgi verin ve ilgili sağlık birimine 
(ALO 184) başvuruda bulunun. 

5. Sık sık su için ve yeme-içme 
için kullanılan eşyaları 
(bardak, tabak, çatal, bıçak 
vb.) ortak kullanmayın. 

6. Her vardiya değişiminde 
anahtarlar, telefonlar, pompa 

kumandası vb. kullanılan bütün 
ekipmanları alımda ve teslimde dezen-
fekte edin.

Transmikser 
1. Transmikser kabininin 
içinde temizlik ve hijyeni sağ-
layın, direksiyon simidini, sık 
kullanılan kolları ve düğmeleri, 

koltukları ve genellikle ellerinizle 
dokunduğunuz her şeyi temizleyin 

ve dezenfekte edin. Bu öneri her var-
diya değişikliği olduğunda da geçerlidir.

2. Kabinin havalandırılarak temizlenmesi tav-
siye edilir (en az 10 dakika).
3. Sürüş sırasında, havalandırma için camları 

zaman zaman aralayın.

4. Kolonya veya dezenfektan 
bulundurun.

5. Size özel olarak teslim edil-
memiş kişisel ekipmanı kesinlikle 

kullanmayın.

Tesiste betonun yüklenmesi ve 
şantiye sahasında boşaltılması 
1. Yüz maskeleri ve iş güvenliği gözlükleri dâhil 
olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanı daima 
bilinçli kullanın. Bunun çok önemli olduğunu 
unutmayın. 

2. Faturalar ve irsaliyeler gibi dokümanlar, 
ayrıca transmikser kumanda kolları, arka 
olukları veya başkasının dokunmuş olabileceği 
herhangi bir yer ile teması eldiven kullanarak 
yapın. Eldiven kullanılsa bile, yüzünüze kesin-
likle dokunmayın ve işiniz bittiğinde eldivenleri 
güvenli bir yere bırakarak ellerinizi sabun ve 
su ile yıkayın. 

3. Genel olarak kalabalıklardan kaçının ve 
dinlenme odalarında, yemek odalarında ve ça-
lışma alanlarında en az mesafe kuralına uyun. 
Yan yana otururken araya mesafe bırakın. 

4. Mümkün mertebede transmikserin içinde 
vaktinizi geçirin. Aracın içinde kalmanız ve ge-
rekli hijyen önlemlerini almaya devam etmeniz 
kişisel izolasyonunuz için daha iyidir. Bir şey 
yemeden önce ellerinizi sabunla yıkamalısınız. 

5. Kişisel koruyucu ekipman, 
kalem vb. eşyalarınızı kim-
seyle paylaşmayın. 

6. Müşteriler dâhil kimseye, 
hortumlar ve oluklar vb. 
transmikser ve pompa parça-
larına dokunmamasını temin edin.

Beton üreticileri için öneriler 
1. Sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyun ve per-
sonelinizi bilgilendirin. 

2. Risk altındaki (60 yaş üstü, diyabet, so-
lunum vb. rahatsızlıkları olan) çalışanları tespit 
edin ve maruziyetlerini en aza indirmek veya 

ortadan kaldırmak için tedbir alın. Özellikle 
vardiya değişikliklerinde, araçları ve çalışma 
aletlerini dezenfekte etmek için dezenfeksiyon 
ekipleri oluşturun. 

3. Sürücü-müşteri etkileşimini en aza in-
dirmek için irsaliye teslimine yönelik uygula-
malar yapın. Her çalışana bir hijyen seti (de-
zenfektan, sabun, kolonya vb.) verin. 

4. Tesisdeki personelin elini dokunabileceği 
kapı tokmağı veya tutamaklarla teması en 
aza indirecek uygulamalar yapın. Personele 
zaman zaman el yıkamasını hatırlatmak için 
sistemler (örneğin her 2 veya 3 
saatte özel bir alarm) kurun. 

5. İnsanların toplandığı 
yerlerde daha fazla hava 
sirkülasyonuna izin ve-
recek ve aralarında en az 
mesafeyi temin edecek şe-
kilde (örneğin açık alanda irsa-
liye teslimatı) organizasyon yapın. 

6. İnsanların işlerinde kesinlikle gerekli ol-
mayan yerlere erişimini engelleyin ve müm-
künse işleri ayırın. 

7. Mümkün olduğunca, personel 
yoğunluğunu en aza indirmek 
için vardiyalar oluşturun ve 
idari personele evden ça-
lışma imkânı verin. 

8. Mümkün olan her 
yere, açıklayıcı bilgilendirme 
broşürleri asın ve personel 
için COVID-19 eğitimleri başlatın. 

9. Çalışanların vücut sıcaklığını ölçmek 
için tesis giriş ve çıkışlarında temassız 
termometreler bulundurun. 

10. Tesiste sosyal izolasyon protokol-
leri ve COVID-19 belirtileri olan kişilerin 

evlere veya hastanelere nakil prosedür-
lerini oluşturun. 

11. Kesinlikle gerekli olmadıkça çalışanlar 
hariç tesise girişi sınırlayın. 

12. Daha fazla güncel bilgi için, bilgi ve vide-
oların bulunduğu güvenilir kaynaklara ulaşın. 
Örneğin: 
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), farklı sağlık örgütlerinin bildirdiği bilgilere dayanarak, COVID-19 salgınından etkilenen ülkelerde beton sektöründeki 

çalışanların korunmasına katkıda bulunmak için uzmanların önerilerini derleyerek bu rehberi hazırlamıştır. THBB, ERMCO ve bu rehbere katkıda bulunan uzmanlar, rehberin ve etkilerinin sorumlu-

luğunu almamaktadır; rehber yalnızca bilgi amacıyla yayımlanmıştır. Rehberin hazırlanması için FIHP, ERMCO, NRMCA, Hormigón Express (Panama), Melón Hormigones (Şili), MixtoListo (Guatemala), 

Concret-Mix (Paraguay), Praeventio (Kolombiya), ANEFHOP (İspanya) Cemex Colombia ve Concretos Argos’a uygulamalarını paylaştıklarından dolayı teşekkür ederiz. Kaynak: www.thbb.org/haberler/

hazir-beton-sektoru-icin-covid-19-salgini-korunma-rehberi
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Daha kesin bir bilim
Teknoloji, insan hatası potansiyelini ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan tutarsızlıkları azaltıyor

Beton, ilk olarak Romalılar tara-
fından bugün dünyanın en eski 
ve en dayanıklı yapılarından ba-

zılarını inşa etmek için kullanıldı. Tarif 
o zamandan beri çok fazla değişmese 
de, bu çok yönlü ve her yerde bulunan 
maddeyle çalışmak için kullanılan yön-
temler büyük ölçüde farklı. Betonu ka-
rıştırmak, dökmek, çalışmak ve bitirmek 
en kesin bilimlerden daha affedici, ancak 
her yönden ne kadar hassaslık olursa, 
sonuçlar o kadar iyi olacak. Bunu göz 
önünde bulundurarak, bugünün beton 
ekipmanları otomasyona doğru insan 
hatasını denklemden uzaklaştıran derin 
bir hareket görüyor. Sonuç, daha az 
hata, daha fazla üretkenlik, daha düşük 
maliyet ve daha yüksek kaliteli sonuçlar 
vaat ediyor. Aşağıda, Şubat ayında Las 
Vegas, ABD’deki World of Concrete 
2020’de görülen bu eğilimin bazı örnek-
leri veriliyor.

Karıştırma basitleştirildi
Hacimsel beton karıştırma kamyonları, 
şantiyelerde verimliliği arttırmak için 
uzun bir yol kat etmektedir ve bugün 
telematik kullanımı ile verimlilikleri ar-
tıyor. Geleneksel olarak, bu makineler 

bir insanın karışımı işin ihtiyaçlarına göre 
manuel olarak ayarlamasını gerektiriyor. 
İnsan öznelliğinin tutarsızlıklara ve hatta 
hatalara neden olabilmesi dışında bu iyi 
sonuç veriyor. Bu endişeleri gidermeye 
yardımcı olmak için, Cemen Tech tüm 
volumetrik beton karıştırıcıları için bulut 
tabanlı üretkenlik çözümleri telematik 
paketi olan Accu-Pour Office ve Mobile’ı 
sunuyor. Cemen Tech CEO’su Connor 
Deering, “Bu gerçekten insan hatası 
unsurunu ortadan kaldırıyor” diyor ve ek-
liyor: “Karışım tasarımını iki yoldan biriyle 
takabilirsiniz. İstif aracının üzerindeki 
kontrol paneline gidip girebilir veya table-
tinizde Accu-Pour yazılımımızı kullanabilir 
ve daha sonra istif aracının kontrol pa-
neliyle iletişim kurabilir. Her iki durumda 
da operatör bir karışım tasarımı seçer, 
başlat tuşuna basar ve makine tamamen 
kendini ayarlar.” Deering, Cemen Tech’in 
sipariş, raporlama ve faturalama süreç-
lerini kolaylaştırmak için Accu-Pour yazı-
lımına birkaç yeni özellik entegre ettiğini 
söylüyor. En önemlisi, Accu-Pour şimdi 
sipariş verme sürecini kolaylaştırarak 
kredi kartı ödemelerini işleme yeteneği 
sunuyor. Ek yazılım özellikleri, hacimsel 
beton karıştırıcı sahiplerinin ve operatör-

lerinin manuel veri girişini ortadan kaldır-
masına, doğruluğu artırmasına ve fatura 
oluşturmak ve e-posta ile göndermek 
için müşteri verilerinden yararlanma-
sına yardımcı oluyor. Kullanıcılar ayrıca 
Accu-Pour müşteri veritabanı ile satış 
süreçlerini kolaylaştırabilir, özel rapor-
lama oluşturabilir ve müşteri verilerini 
ve ödeme geçmişini depolayabilir. Dee-
ring, Accu-Pour Office ve Accu-Pour Mo-
bile’ın gerçek zamanlı olarak birlikte ça-
lıştığını söylüyor, bu nedenle bilgi birime 
ve sonra doğrudan ofise geri dönüyor. 
Sipariş verildikten sonra, sevk AP para-
metresine iş parametrelerini giriyor. AP 
Mobile daha sonra bu parametreleri alır 
ve tüm bilgileri miksere kablosuz olarak 
gönderiyor. Operatör dökümü tamam-
lıyor, bundan sonra tüm üretim verileri 
analiz için otomatik olarak AP Office’e 
geri gönderiliyor.
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Kaldırım basitleştirilmiş
Beton karışımın kapları hiçbir yerde kaldı-
rımdan daha belirgin değil. Küçük hatalar 
büyük sorunlara neden olabilir ve çok fazla 
zaman ve paraya mal olabiliyor. GOMA-
CO’nun beton kayar kalıp finişerleri artık 
isteğe bağlı dokunmatik ekran üzerinde 
kontrol ve izleme için yeni Navigator yazı-
lımına sahip. Dokunmatik ekran finişere 
zemin seviyesinde monte edilebilir ve zemin 
personeline finişerin performansında ayar-
lamalar yapma ve GOMACO Pürüzsüzlük 
Göstergesi (GSI), yan çubuk yerleştiriciler, 
bağlantı çubuğu yerleştiriciler ve güç geçişi 
için yapılandırma ayarları yapma olanağı 
sağlıyor. Yer personeli finişer için yükseklik 
ve yönlendirme sapmalarını izleyebiliyor ve 
hassasiyetleri kontrol etmek için gereken 
ayarlamaları yapabiliyor. Gezgin, GSI ile 
birlikte hareket halindeyken kaldırım düz-
günlüğünü izlemek için bir sistem. Gezgin 

içindeki bir GSI ekranı, gerçek zamanlı ye-
relleştirilmiş pürüzlülük grafiği veya bir si-
mülasyon kullanılarak dört adede kadar GSI 
izinin asfaltlama düzgünlüğünün izlenmesini 
sağlıyor. Finişerin hız ve seyahat bilgilerinin 
yanı sıra, taşeronların makine hızını, en üst 
düzey sürülebilirlik için kayar şekilli profil ile 
ilgili olarak döşeme düzgünlüğü ile ilişkilen-
dirmesine olanak tanıyan finişer başlatma 
ve durdurma olaylarını günlüğe kaydediyor.

İyi titreşimler
Beton düz işlerde, vibratörler genellikle 
döküldükten sonra, zaman içinde yüzeyin 
yapısal bütünlüğünü tehlikeye atabilecek 
hava boşluklarını ortadan kaldırmak için 
kullanılıyor. Bu basit tek kişilik araçlar bile 
bilgisayarlaşmanın sağlayabileceği fayda-
ları fark ediyor. Bu amaçla, Minnich Ma-
nufacturing, asfaltlama vibratör izlemeyi 
basitleştirmek için şirketin yeni Auto Vibe 
CC’yi içeren 50cc gazlı sırt çantası beton 
vibratörünü tanıttı. Minnich Manufactu-
ring’in Pazarlama Müdürü Şefi Rob Min-
nich’e göre, yeni Auto Vibe CC vibratör 
izleme sistemi, ağır otoyol ve havaalanı 
asfaltlama işlemleri sırasında hidrolik as-
faltlama vibratör takibini basitleştirmek için 
tasarlandı. Yeni, yüksek görünürlüklü, her 
türlü hava koşullarına dayanıklı dokunmatik 
ekranlı monitör, kolay gezinme sunuyor. 
Tüm elektrik bağlantılarında kolay bağlantı 
ve servis için Deutsch kablo demeti konek-
törleri bulunuyor. Şirket, kaldırım vibratör 
sisteminin kurulumunun kolay olduğunu ve 
saha desteği için Minnich Manufacturing’e 
uzaktan erişime sahip olduğunu iddia ediyor 
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ve şunları söylüyor: “Beton müteahhitlerinin 
ve beton kaldırım denetçilerinin kaliteyi en 
üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için 
en son yeniliklerimizi açıklamaktan heyecan 
duyuyoruz,” 

Test testleri…
Beton karıştırıldıktan, döküldükten, iş-
lendikten ve bitirildikten sonra, genellikle 
mukavemet ve bütünlük açısından test 
edilmesi gerekir; bu süreç bile otomas-
yonun faydalarını görüyor. Nova Ven-
tures tarafından yakın zamanda satın 
alınan Controls Group, 250.000 lbf ila 
1.000.000 lbf kapasiteli çok çeşitli tam 
otomatik beton sıkıştırma makineleri su-
nuyor. Tüm modeller, operatör hatalarını 
ortadan kaldırmaya ve sonuçların yöneti-
mini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için 
yüksek düzeyde doğruluk ve tekrarlanabi-
lirlik için tasarlanmış otomatik kontrolör-
leri entegre ediyor. Kontroller, Pilot veya 
Sihirbaz Otomatik kontrolörleri ile silindir 
testi için standart modeller sunuyor. Se-
rinin zirvesi Automax Pro, tablet benzeri 

7 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip 
kompakt bir bilgisayarlı otomatik sistem. 
Şirket ayrıca bağımsız otomatik kontrol 
cihazları ve güç üniteleri yelpazesi ile si-
lindir testlerinin tam otomatik kontrolünü 
de sunuyor. Tüm Kontrol Grubu test ma-
kinelerinde kullanılabilirler ve çoğu gele-
neksel test makinesine uyarlanabiliyor. 
Genel Müdür Andrea Morotti,  “Son 
gelişmemiz bağlantı fonksiyonumuzdur. 
Tarihsel olarak, makinelerimiz laboratu-
arda sadece bir ekipman parçasıydı. Ope-

ratör verileri manuel olarak girer, verileri 
manuel olarak çıkarır. Ancak nesnelerin 
interneti ve bulut fonksiyonu sayesinde 
ekipmanlarımızı harici sisteme açmaya 
başladık. Artık bir barkod okuyucu ile veri 
girişi ve çıkışı artık herhangi bir manuel 
işlem gerektirmiyor” dedi. Sonucun tüm 
paydaşlar için daha fazla zeka olduğuna 
dikkat çeken Morotti, “Artık tüm verileri 
entegre etmek için laboratuvarın yönetim 
yazılımı ile makinemiz arasında bir iletişim 
köprüsü oluşturuyoruz. Her şey otomatik” 
diye açıkladı

Ayrılmak
Betonun diğer tarafı elbette yıkımıdır ve 
bunun için Hilti, dünyanın ilk akülü kırıcı 
TE 500-A36 olduğunu iddia ettiği şeyle 
yenilik yapmak için adımlar atıyor. Oto-
masyonun bir örneği olmasa da Hilti’nin 
pil gücü ile ilgili çabaları, yalnızca bu kez 
daha az operatör yorgunluğu yaratarak 
insan hatasını azaltma konusundan bah-
sediyor. Beton ve duvar kırma ile ilgili zor-
luklar için özel olarak tasarlanan Hilti’nin 
TE 500-A36, inşaat profesyonellerine 
akülü bir çözümün hareketliliği ve üret-
kenliği ile kablolu bir kırıcının gücünü ve-
riyor. Hilti Ürün Yöneticisi Andrew Beard, 
“Bu sadece pil değil. Hilti, 36 volt en iyi 
lityum iyonu ile desteklenen dokuz voltluk 
bir saat pili sektördeki hücre teknolojisine 
müteahhitlere benzersiz bir erişim sağ-
lıyor” dedi.
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