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editörden

Melih Apa
melih.apa@apayayincilik.com.tr

Eminim dergimizin kurucusu ve fikir babası Kazım Apa yıllar önce 
kendi karakalem çizimleriyle ilk Makina Market dergisinin tasarımını 
yaparken bu günlere gelineceğini hayal bile etmiyordu. A5 ebadında, 
siyah/beyaz basılmış (Sadece ön kapak renkli ) o dergi bugün 25 
yılı geride bırakıyor. Dile kolay gelse de tam tamına “ Çeyrek asır.” 
Herhangi bir dergi 25 yıl yaşayabilir ama özellikle bir sektörel 
derginin böyle uzun soluklu olması çok önemli. İş ve inşaat makineleri 
sektöründe bunu başaran ilk ve tek derginin Makina Market olduğu 
zaten hiç tartışılmaz. Başka sektörlerde de bunu başaran bir dergi var 
mıdır bilemiyorum. 

Biz bu 25 yıl boyunca üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık, çabaladık, 
sorunlardan yılmadan, övgülerden şımarmadan çalıştık ki zaten 
yapılması gereken de buydu. Bu sektöre katkılarımız olduğundan 
da eminim. Bir şekilde daha önce kimsenin yapmadığı şeyleri 
gerçekleştirdik. Türkiye’de iş ve inşaat makineleri sektörünün ilk 
kataloğu, ilk uluslararası konferansı, ilk uluslararası yayınlarla iş 
birliği ve benzeri etkinlikler. Her şeyden önemlisi de sizlerin bize olan 
güvenini asla sarsmadık, suiistimal etmedik. Kısacası, biz bu 25 yılda 
iyisiyle ve kötüsüyle sizlerle birlikte yol aldık.

Bu 25 yılı sizlerle yaşadığımız için, sizlerin de bizi asla yalnız 
bırakmadığınız için sektörümüze tekrar teşekkür ediyorum. 
 
Daha nice yıllara… 

MAKİNA MARKET 25 YAŞINDA
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ZF Friedrichshafen AG, gerekli tüm düzenleyici kurulların onayını 
alarak ticari araç teknolojisi tedarikçisi olan WABCO'yu bünyesine 
başarıyla resmen dahil etti. Daha önce New York Menkul Kıymetler 
Borsasında (NYSE) yer alan WABCO hisseleri derhal geçerli olacak 
şekilde halka açık işlemlerden kaldırıldı. WABCO'nun ZF'ye 
entegrasyonunun başlangıcına işaret eden bu satın alım, iki endüstri 
liderini ticari araç teknoloji geliştiriminde müşteri odaklı bir güç 
merkezi olma vizyonunda birleştiriyor. WABCO'nun gruba katılımının 
ardından, ZF'nin odak noktasında müşteri beklentileri doğrultusunda 
ticari araç hizmet portföyünü genişletmek olacak. ZF Friedrichshafen 
AG'nin CEO'su Wolf-Henning Scheider, "İki başarılı firmanın 
birleşmesi sayesinde ticari araç sistemleri teknolojisi alanında 
inovasyon ve kapasite açısından yeni bir boyuta geçilecek. Birbirini 
mükemmel bir şekilde tamamlayan ürün gamımız ve yeterliliklerimiz 
sayesinde üreticilere ve filolara küresel çapta eşi benzeri görülmemiş 
çözümler ve hizmetler sunabileceğiz. Lojistik sektörünün büyük 
zorluklarını ve fırsatlarını birlikte ele alacak olmaktan dolayı heyecan 
duyuyoruz." şeklinde konuştu. Sözlerine şöyle devam etti: "Bu 
birliktelikle müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için 
katma değer yaratacağız. Gerçekleşen bu satın alım, şirketimizin 
tarihindeki önemli bir kilometre taşı niteliğindedir. Bu sayede, 
ulaştırma alanlarındaki güç aktarımı ve dijitalleşme değişimi 
süreçlerini istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
kararına göre iş ve tarım makinelerinin de aralarında bulunduğu 800’den 
fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. İş makinelerinde bugünden itibaren 
geçerli olan ek vergi oranları tüm dozerler, yükleyiciler, ekskavatörler ve kazıcı 
yükleyiciler imin yüzde 5, silindirler için ise yüzde 10 oranında uygulanacak. 
Ek vergi kararından etkilenecek iş makineleri şu şekilde açıklandı: Raylı taşıyıcı 
vinçler, buldozerler, greyderler, lastik tekerlekli yol silindirleri, diğer yol silindirleri, 
lastik tekerlekli yükleyiciler, paletli yükleyiciler, paletli ekskavatörler, lastikli 
ekskavatörler, bekoloder, merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar.

Nazkılınç Nakliyat, başta ayçiçeği, mısır, buğday olmak üzere 
dökme yük taşımacılığı yapıyor. İlk Renault Trucks aracını 2002 
yılında alan Nazkılınç Nakliyat, son olarak filosuna yeni 2020 
model Renault Trucks T460 çekiciyi katıyor. Ağırlıklı olarak 
Adana-İstanbul ve Adana-Samsun güzergahlarında işlenmeye 
hazır gıda ürünlerinin depolardan fabrikalara nakliyesini 
gerçekleştirdiklerini belirten Nazkılınç Nakliyat firma sahibi 
Mehmet Kılınç, zaman zaman 2.El Renault Trucks çekiciler de 
aldıklarını belirtiyor. Kılınç; “Filomuzu yatırımlarımıza göre 2.El 
ve sıfır Renault Trucks çekiciler ile yeniliyoruz. Her iki şekilde 
de araçlarımızdan çok memnunuz. Yakıt tasarrufu ve hafif  şasi 
ağırlığıyla yüksek yük kapasitesi sağlaması nedeniyle Renault 
Trucks çekicileri tercih ediyoruz. Yakıt tasarrufunun üzerine 
artan yük kapasitesi maliyet avantajı sağlıyoruz. Aksi takdirde 
karlılığımız çok düşük oluyor. Araçların performansı, sürücü 
konforu ve düşük bakım giderleri de tercihimizi belirleyen 
diğer avantajlar. Daha önce 2.El olarak aldığımız Renault Trucks 
Premium çekiciler ile 800.000 km’yi hiç sorunsuz gördük” 
şeklinde açıkladı. Renault Trucks çekicileri yakıt tasarrufu 
açısından uzun süre gözlemleme şansına sahip olduklarını 
belirten Mehmet Kılınç; “Filomuzda aynı konfigürasyonlara sahip 
diğer aracımızla Renault Trucks çekilerimizi farklı koşullarda uzun 
zaman karşılaştırdık. Her durumda Renault Trucks aracımız ile 2 
puanlık bir yakıt tasarrufu gözlemliyoruz. Bu da önemli bir fark” 
diye belirtti.

ZF, WABCO alımını tamamladı İş makinelerine ek gümrük 
vergisi getirildi

Yeni Renault Trucks  
T çekicisi teslim edildi
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TAİD Başkanı İlhami Eksin, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
hayatın durma noktasına geldiği 
bu günlerde yollarda çalışmak 
zorunda olan sürücülerin riski 
en aza indirmek için kabin 
dezenfeksiyonu uygulamalarını 
öneriyor. Yaşadığımız bu 
olağanüstü günlerde bazı 
sektörlerin hayati öneminin bir 
kez daha anlaşıldığına dikkat 
çeken Eksin, insanların evlerine 
kapandığı bu dönemde gıda, ilaç 
ve yardım gibi malzemelerinin 
bir yerden bir yere taşınması 
işlemlerinin aksamadan devam 
etmesi için pek çok fedakar 
insanın görevlerine devam 
ettiklerini belirtti. TAİD Başkanı 
İlhami Eksin yaşanan bu süreçte 
devletimizin her türlü tedbiri 
aldığını hatırlatarak “Başta 
sağlık çalışanlarımız olmak üzere 
bu süreçte pek göz önünde 
olmayan ama aslında çok önemli 
işler yapan gizli kahramanlar 
bulunmakta. Bu süreçte yollarda 
direksiyon sallayarak çalışmak 
durumunda olan sürücülerimizin 
yanı sıra bu araçların yollarda 
gitmesi için her türlü desteği 
veren satış sonrası çalışanlarının 
gerek kendi gerekse yakın 
çevresi ve toplumun sağlığı 
açısından virüsün yayılmasını 
önlemek adına kendi tedbirlerini 
titizlikle uygulamalıdır.” 
şeklinde konuştu. Bu 
dönemde servislere gelen 
araçların dezenfekte edilerek 
işleme alınmasının önemini 
belirten Eksin, sürücülerin de 
araçlarını kullanırken kişisel 
hijyenin yanı sıra özellikle 
kabinde sürekli ellerini temas 
ettirdikleri yerlerin temizliklerini 
yapmalarının öneminin altını 
çizmektedir. Eksin aynı zamanda 
direksiyon simidi, 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 halinde olunan yerlerin düzenli 
olarak dezenfekte edilmesinin yaşadığımız salgın sürecinin çok daha 
kısa sürede atlatılması için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Hizmet odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini yürüten Temsa İş 
Makinaları’nın distribütörlüğünü yaptığı Komatsu Forklift, 
dayanıklılığı ve zorlu koşullarda göstermiş olduğu performans 
sebebiyle kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören FD-30T-17 modeli 
için fiyat ve ödeme avantajı sunduğu bir kampanya başlattı. FD-
30T-17 dizel forklift için 27.500 € fiyatı üzerinden 12 ay sıfır faizle 
leasing imkanı sunan kampanyayı başlatan Komatsu, ekonomik 
koşulların zorlayıcı olduğu bu dönemde müşterilerine destek olmayı 
hedefliyor. 30 Haziran’a kadar devam edecek olan kampanya leasing 
için anlaşmalı kurumlarla dosya masrafsız koşullar sunuyor. Gücü ve 
dayanıklılığıyla yıllara meydan okuyan ve arıza vermeden uzun yıllar 
kullanılabilen Komatsu FD-30T-17 dizel forklift, sunmuş olduğu yakıt 
verimliliği, düşük bakım maliyeti ve yüksek performansı sayesinde 
işletme maliyetlerini minimize ediyor. Komatsu fokliftler 3 yıl/3000 
saat garanti ve avantajlı bakım paketlerini de beraberinde sunuyor.

Çin İnşaat Makineleri Birliği (CCMA) verilerine göre, Çinli 
OEM’lerin ekskavatör satışları, Mart ayında rekor seviyelere 
ulaştı. CCMA’ya göre, toplam ekskavatör satışları geçtiğimiz 
ay yıllık yüzde 11.6 artışla 49.408’lik rekor seviyeye ulaştı. 
Bu toplamın büyük bir kısmı yurt içi olup, Mart ayında Çin’de 
46.610 adet satıldı. İhracat için satılan ekskavatörler çok 
daha az sayıda 2.798 adet oldu. Çinli OEM’ler için ilk çeyrekte 
ekskavatör satışları, ihracatın neredeyse % 35 artmasına rağmen, 
2019&#39;un ilk çeyreğine göre% 8,2 azaldı. Ülkenin yılın ilk 
çeyreğinde Covid-19’un patlak vermesinden nasıl etkilendiği göz 
önüne alındığında satışlardaki düşüş şaşırtıcı değil - satışların 
sadece % 8,2 oranında azalması, Mart ayının rekor satışlarından 
kaynaklanıyor.

TAİD, sürücülerini hijyen için uyardıKomatsu dizel forklift kısa bir süreliğine 
avantajlı fiyat ve koşullarla satışta

Rekor ekskavatör satışları

12

KISA KISA



HABER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Komatsu PC210-ilan®.pdf   1   20.05.2020   12:03



  www.wirtgen.com/concrete-paving

A WIRTGEN GROUP COMPANY

Çığır açan 
çok yönlülük.

SP 25 / SP 25i: İster yekpare profiller için ister beton kaplamalar için olsun, WIRTGEN in kayar kalıplı beton 
finişeri SP 25 / SP 25i, çok yönlülük ve maliyet etkinliği anlamına gelmektedir. Kalıp makinenin şase içine veya 
dışına her iki tarafına da yerleştirilebilir. Şase içi yerleştirme uygulamasında 3.50 m genişliğe kadar beton 
plaka serilebilir. Teknoloji liderinin yenilikçi çözümlerinden yararlanın.

 www.wirtgen-group.com/ankara

WIRTGEN ANKARA Mak.San.Tic.Ltd.Şti · Bahcelievler Mah Ankara Cad No:223 · Gölbaşı · Ankara · Tel.: 0312 485 39 39 

WIRTGEN Türkei_W_SLIPFORM_PAVING_01_A4.indd   1 21.02.17   10:14

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından tanıtılan Beton 
Sürdürülebilirlik Konseyinin belgelendirmeleri devam ediyor. 
Konseyin Belgelendirme Kuruluşu olan KGS’nin yaptığı denetimler 
sonucunda İBB iştiraki İSTON’un Hadımköy Fabrikası, CSC belgesi 
almaya hak kazandı. “Altın” seviyesindeki bu belgeyi Avrupa 
Hazır Beton Birliği ve THBB Başkanı Yavuz Işık, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu’na takdim etti. Belgenin takdimi için 2 Haziran 2020 
tarihinde İSTON’da bir tören düzenlendi. Bu belge Avrupa Hazır 
Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz Işık tarafından İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSTON Genel 
Müdürü Ziya Gökmen Togay’a takdim edildi.

Bingöl İl Özel 
İdare Genel 
Sekreterliğine, 
13 milyon 720 
bin TL'ye mal 
edilen yeni 25 
adet iş makinesi 
için korona 
virüs (Kovid-19) 
tedbirlerine 
göre hizmete 
girme töreni gerçekleştirildi. 25 adet iş makinesinin 13 milyon 720 bin TL'ye mal 
edildiğini belirten Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "16 iş makinemiz, 5 arazi aracımız 
ve 4'de hizmet aracımız olmak üzere toplamda 25 aracımızı filomuza katmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 325 köyümüz, 818 mezramız ve burada ikamet eden 
91 bin vatandaşımız var. Bu koca alanın yol ağı da 3 bin 400 kilometre. Yaz-kış 
demeden, gece-gündüz demeden 7/24 vatandaşına hizmet sunma gayreti içinde 
olan bir özel idare söz konusu. Dolayısıyla özel idarenin eli kolu da hepinizin 
malumu üzere bu iş makineleri" dedi. Açılışa telekonferansla bağlanan AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, "İl özel idaremiz bugüne kadar Bingöl'e 
çok güzel hizmetler yaptı. İnşallah filosuna kattığı iş makineleriyle hizmetine 
devam edecek. Geçtiğimiz dönemlerde teknik eleman olarak da güçlendirilmişti, 
şimdi bu iş makineleriyle güçlendiriliyor. Bir taraftan da hükümetimizin KÖYDES 
programları kapsamında, diğer programları kapsamında özel idaremize sağladığı 
finansal imkanlar var. Bütün bunlarla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük 
ve güzel hizmetler göreceğiz" şeklinde konuştu.

Teksan, 2019 yılında çalışmalarına 
başladığı Teksan Değişim Yönetimi (TDY) 
sistemi ile tüm iş süreçlerinde verimliliğe 
odaklanıyor. Sürekli gelişimi önceleyen 
bütünleşik bir model olan TDY, üretimden 
lojistiğe, satıştan pazarlamaya kadar 
tüm birimleri kapsıyor. Operasyonel 
mükemmellik ile verimliliği artırmak, 
ürün ve hizmet kalitesinde yüzde 100 
müşteri memnuniyeti sağlamak, geleceğin 
üst düzey yönetici ve lider adaylarını 
yetiştirmek gibi hedeflerle şekillenen 
sistem birkaç yıl içinde Teksan’ın pazar 
payını ciddi oranda yükseltecek. Üst 
yönetimle birlikte tüm çalışanların dahil 
olduğu Teksan Değişim Yönetimi sistemi 
kapsamında 2019 yılında 17 bin saatlik 
eğitim verildi. Değişime ve gelişime olan 
inancı ile enerji çözümleri sektöründe 
çeyrek asırdan fazla zamandır hizmet veren 
Teksan, Değişim Yönetimi ile rekabette bir 
adım öne geçiyor. Teksan Değişim Yönetimi, 
şirketin tüm üretim-lojistik süreçlerini 
iyileştirirken kalite, verimlilik, güvenlik ve 
teslimatın sürekli olarak geliştirilmesine 
imkan sağlıyor. 2019 yılının ortalarında 
başlayan sistem, şirketin tüm birimlerindeki 
çalışanlarının da dahil olduğu bir 
mükemmeliyet ekosistemi yaratmayı ve 
verimliliği maksimum seviyeye çıkarmayı 
hedefliyor. Yalın Üretim temelleri ile 
şekillenen ve 10 yıllık bir sürece göre 
planlanan Teksan Değişim Yönetimi’nin 
dört ana direğini “iş güvenliği”, “kalite”, 
“maliyet” ve “teslimat” oluşturuyor.

İSTON Hadımköy Fabrikası 
“Altın” seviyesine yükseldi

Sosyal mesafeli törenle 
25 yeni iş makinesi hizmete girdi

Teksan, maksimum 
verimlilik hedefi ile 
büyüyecek 
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Çığır açan 
çok yönlülük.

SP 25 / SP 25i: İster yekpare profiller için ister beton kaplamalar için olsun, WIRTGEN in kayar kalıplı beton 
finişeri SP 25 / SP 25i, çok yönlülük ve maliyet etkinliği anlamına gelmektedir. Kalıp makinenin şase içine veya 
dışına her iki tarafına da yerleştirilebilir. Şase içi yerleştirme uygulamasında 3.50 m genişliğe kadar beton 
plaka serilebilir. Teknoloji liderinin yenilikçi çözümlerinden yararlanın.

 www.wirtgen-group.com/ankara
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Hyundai İş Makineleri, Türkiye pazarında aktif olarak yer almak için 
Hasel İş Makinaları ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Hyundai 
Construction Equipment tarafından yapılan yazılı açıklamada İlk 
500 Türk şirketinden biri olan Hasel ile bir anlaşma imzalanarak, 
Türkiye pazarında önemli bir adım atıldığı belirtildi. Hyundai İş 
Makineleri Denizaşırı Satışlar Takım Lideri Kim Byung-soo, yapılan 

İş makineleri konusunda tüm dünyaya bilgi tedariki sağlayan ve sektöre 
referans oluşturan basın kuruluşu KHL Group, her yıl yenilenen ve iş 
makineleri üreten en büyük global firmaların sıralandığı uluslararası “Yellow 
Table 2020” listesini açıkladı. Firmaların yıllık satış cirosuna göre belirlenen 
listede Hidromek bu yıl 50’inci sırada yer aldı. Yellow Table listesine 7’inci 
kez girme başarısını gösteren Hidromek, bu listeye giren ilk ve tek Türk 
şirketi olma unvanını taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hidromek 
Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, şunları söyledi: “Kuruluşunun 42’inci yılını 
kutlayan Hidromek’in Yellow Table listesinde bir kez daha yer aldığını 
mutlulukla öğrendik. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, 

Hyundai İş Makineleri’nin Türkiye distribütörü "Hasel" oldu

Hidromek 7’inci kez ‘dünyanın en büyükleri’ arasında

kapsamlı bayilik anlaşmasının Hyundai’nin Türkiye pazarında 
yeniden güçlü şekilde yer almasını sağlayacağını belirtti ve şunlar 
söyledi: “Türkiye’deki pazar hali hazırda oldukça durgun. Bununla 
birlikte ilk yılımız olmasına rağmen 80 ila 100 adet makine satışı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ise pazar payımızın % 
8-10 mertebelerine ulaşmasını ümit ediyoruz.”

müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, iş birliği içinde olduğumuz 
üniversite ve kuruluşlar ile tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Önümüzdeki yıllarda Yellow Table listesinde daha üst sıralara tırmanmayı 
hedefliyoruz. Hidromek olarak, AR-GE, tasarım ve üretim gücümüzle, küresel 
endüstrideki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Bugün 6 kıtada 100’den fazla 
ülkede makinelerimiz çalışıyor. Bir yandan 80’in üzerinde ülkeye yayılan 
bayi ağımızı genişletirken, bir yandan da ürün gamımızı çeşitlendirmeyi; 
böylece müşterilerimizin taleplerini tek elden karşılamayı temel önceliğimiz 
olarak belirledik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş makineleri 
sektöründe çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz.”

KISA KISA



Gelişimi yaşa.

Liebherr Makine Ticaret Servis Ltd. Şti.
Orhanlı Mahallesi Katip Çelebi Caddesi No:17 
Tuzla - İstanbul, Türkiye
Tel. : +90 216 453 1000 
http://www.liebherr.com

Liebherr Lastik Tekerlekli Yükleyiciler 
L 550 XPower® - L 586 XPower®

  Liebherr-Power-Efficiency (LPE) ve Liebherr-XPower güç aktarma sistemi sayesinde  
% 30’a varan yakıt tasarrufu sağlanmaktadır

  Hareket için gereken kuvvetin hidrostatik ve mekanik tahrik sistemi arasında bölüştürülmesi 
maksimum dayanıklılık sağlar

  Tüm bakım ve kontrol noktalarına güvenli, rahat ve hızlı ulaşım sayesinde zaman ve paradan 
tasarruf sağlanmaktadır
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SNH İnşaat, 
Wirtgen ile kaliteli 
yollar inşa ediyor
SNH İnşaat, Anadolu Otoyolu Çeltikçi Kavşağı ile Susuz 
Kavşağı arasındaki üstyapı iyileştirme ve onarım 
faaliyetlerine devam ediyor. Projede Wirtgen’in asfalt 
kazıma makinesi, Beninghoven’in asfalt plenti, Vögele’nin 
finişer ve besleyicileri ile Hamm’ın silindirlerini 
kullanan firma, Wirtgen Ankara’nın çözüm ortaklığı 
ile asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Türkiye ve çevre coğrafyalarda altyapı ve üstyapı inşaat 
projelerinde yer alan SNH İnşaat, 2019 yılında ihalesini 
üstlendiği Anadolu Otoyolu Çeltikçi Kavşağı ile Susuz Kavşağı 

arası muhtelif kesimlerde üstyapı iyileştirme ve büyük onarım 
inşaatındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında 
35 kilometrelik yolun asfaltmasını gerçekleştiren firma, sahip 
olduğu geniş makine parkı ile yol yapımını sorunsuz ve kesintisiz 
gerçekleştiriyor. Asfaltlama çalışmasında Wirtgen Ankara ile çözüm 
ortaklığı yapan SNH İnşaat, projede Hamm’ın 5 adet silindiri, 
Wirtgen’in 1 adet asfalt kazıma makinesi, Beninghoven’in ECO 4000  
asfalt plenti, Vögele’nin 3 adet finişeri ve 2 adet Vögele MT 3000-2 
Offset besleyici ile hummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle projede 
ilk defa kullanılan 2 adet Vögele MT 3000-2 Offset besleyiciler 
ile, sürekli malzeme transfer ederek, finişerin durmadan serim 
yapmasını sağlıyor. 55 derece sağa ve sola hareket edebilen hareketli 
konveyör sayesinde tek bir besleyiciyle yan yana çalışan 2 adet 
finişeri beslemek mümkün.

Aralıksız serim
35 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmasında kalitesi yüksek ve 
teknolojik makinelerle çalıştıklarını belirten SNH İnşaat formeni 
Kasım Aktaş, özellikle Vögele’nin besleyicisini kullanmaya 
başladıktan sonra finişerlerle sürekli serim yapabilme imkanına 
sahip olduklarını söyledi. Yaklaşık 35 yıldır asfalt sektöründe faaliyet 
gösteren ve 6 yıldır SNH İnşaat’ta formenlik yapan Kasım Aktaş, 
“Her zaman çalışmaktan gurur duyduğum bir makine parkı var. 
Bundan dolayı tüm projelerimizi sorunsuz olarak en kısa sürede 
tamamlıyoruz. Bu projede de 35 kilometrelik yolun asfaltlamasını 
en hızlı şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Asfaltlama 
çalışmasında yol makineleri ürün grubunun en iyi markasının 1 adet 
asfalt kazıma makinesini, 1 adet asfalt plentini, 3 adet finişerini, 
2 adet besleyicisini ve 5  adet silindirini kullanıyoruz. Bu projede 
yeni bir sisteme geçiş yaparak, Vögele marka finişerlerimizi yine 
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Vögele’nin besleyicisi ile besleyerek asfalt serimine başladık. Artık 
besleyici kullanarak, finişerlerimizle aralıksız, konforlu ve düzenli bir 
şekilde serim yapabiliyoruz” dedi. Kasım Aktaş, Covid-19 nedeniyle 
çalışma sırasında makinelerin temizliğine önem vererek, maske 
taktıklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini de sözlerine ekledi.

Düşük yakıt tüketimi ve nakliye kolaylığı
SNH İnşaat’ın yol makineleri ürün grubunda Wirtgen Grubu’nda 
yer alan markaların dışında herhangi bir marka ile çalışmadığına 
dikkat çeken Vögele Ürün Satış Müdürü Yaşar Özçınar, “SNH İnşaat, 
gerçekleştirdği başarılı çalışmalarla başta Türkiye olmak üzere 
çevre ülkelerde de adını duyuruyor ve önemli projelere imza 
atıyor. Bu projelerde de özellikle yol grubu makinelerinde tercihini 
Wirtgen’den yana kullanıyor. Biz de Wirtgen Ankara olarak SNH 
İnşaat’a gerekli olan tüm hizmeti aksatmadan sunuyoruz” dedi ve 
SNH İnşaat tarafından ilk defa kullanılan Vögele MT 3000-2 Offset 
besleme makinesiyle ilgili şunları söyledi: “Vögele MT 3000-2 
Offset besleyiciler, kamyonların getirdiği malzemeyi homojen olarak 
karıştırıp, ısıtılan konveyör bandına aktarıyor. Malzeme buradan da 
finişerin üzerine takılan hazneye gönderiliyor. Böylelikle finişer, 
kesintisiz olarak sürekli serim imkanı sunuyor ve sonuç olarak daha 
pürüzsüz bir asfalt elde ediliyor. Vögele besleyicilerimizin düşük 
yakıt tüketimi, kullanıcılarına büyük tasarruf sağlıyor. MT 3000-2 
Offset, 1 saatte 13 litre yakıt tüketiyor. Rakipleri ise 1 saatte 46 litre 
yakıt tüketiyor. Ayrıca makine, lowbedlerle rahatlıkla özel bir izin 
alınmadan taşınması ile kullanıcılarına nakliye avantajı da sunuyor.”

Önce eğitim…
Wirtgen Ankara bünyesinde yer alan tüm makinelerin SNH İnşaat 
tarafından kullanıldığına dikkat çeken Wirtgen Ankara Teknisyeni 
Resul Demir, “SNH İnşaat, tek marka ile çalışıyor ve tek bir yerden 
servis hizmeti alarak, işlerinin daha hızlı ve sorunsuz olmasına 
olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı. Anadolu Otoyolu Çeltikçi 
Kavşağı ile Susuz Kavşağı arasındaki üstyapı iyileştirme ve onarım 
faaliyetinde ilk defa kullanılan Vögele MT 3000-2 besleyicisiyle ilgili 
operatörlere eğitim verdiklerini belirten Resul Demir, konuşmasına 
şu şekilde devam etti: “Müşterilerimize makineyi teslim ederken 
eğitim veriyoruz. Teknisyen arkadaşlarımızla beraber daima 

Resul DEMİR 
 Wirtgen Ankara Servis Formeni

Kasım AKTAŞ 
 SNH İnşaat Formeni

müşterilerimizin yanındayız. Satış sonrası tarafındaki hizmetlerimizi 
eksiksiz olarak sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada en önemli konu 
eğitim. Bu nedenle gerekli olan tüm eğitimleri müşterilerimize 
sağlıyoruz. Aynı zamanda sahip olduğumuz WiTOS programı 
sayesinde makinenin çalışmasını ve arızasını sürekli takip ederek 
gerekli olan tüm konularda anında müdahale ediyoruz.” 

Saatte 1200 ton malzeme transferi
Projede kullanılan Vögele’nin besleyicisiyle ilgili teknik bilgiler de 
aktaran Resul Demir, Vögele MT 3000-2 Offset’in saatte 1200 ton 
malzeme transferi sağlayıp, finişerin durmadan serim yapmasını ve 
çalışmalardaki hataları minimum düzeye indirmesini sağladığını 
söyledi. Demir, “Vögele MT 3000-2 Offset ile finişer durmadan serim 
yapmaya devam ediyor ve makine sürekli finişeri besliyor. Normalde 
asfalt yüklü kamyon finişere yaklaştığı zaman makine duruyor, 
kamyon yanaşıyor ve devam ediyor. Daha sonra durup kalkarak, 
serim gerçekleştiriliyor ama bu durup kalkmalardaki hataları 
besleyici ile ortadan kalkıyor. Finişerin durmadan serim yapması ve 
yol konforunun en üst seviyede tutulması için kullanılıyor” şeklinde 
konuştu.
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İş makineleri “DİMSAY” 
ile dijital kimlik kazanıyor
İş makineleri sektörüne yönelik Dijital İş 
Makinesi Saha Yönetimi (DİMSAY) yazılımını 
geliştiren Envepo, şantiye alanlarında iş 
makinelerinin doğru bir şekilde  
yönetilmesini ve sahadan gelen tüm 
verilerin depolanarak analiz edilmesini 
sağlıyor. DİMSAY ile iş makinelerine 
dijital bir kimlik kazandıran 
şirket, makine sahiplerinin 
maliyetleri azaltıp, verimliliği 
üst düzeye çıkarıyor
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Milenyum çağı ile 
inanılmaz bir ivme 
kazanan dijitalleşme, 

tüm insanlığın hayatını 
kolaylaştırdı. Gelişen 
teknoloji ile dijitalleşen tüm 
veriler daha kolay erişilir, 
yorumlanabilir ve paylaşılır 
oldu. Bankacılık, lojistik, 
inşaat ve sağlık olmak 
üzere hayatın her alanında 
etkisini artıran dijitalleşme, 
son yıllarda iş makinesi 
sektöründe de görülmeye 
başladı ve araç takip sistemi 
ürünleri üzerine yoğunlaşan 
Envepo Yazılım tarafından 
DİMSAY geliştirildi. Makina 
Market olarak Envepo Yazılım Bilgi Teknolojileri 
Müdürü Olcay Sonat bir araya gelerek, iş 
makinesi operasyon süreçlerinin hızlı olarak 
doğru bir şekilde yönetilmesi ve sahadan gelen 
verilerin depolanarak geçmişe dönük analizler 
sunan DİMSAY’ı ele aldık.

Öncelikle Envepo’yu tanıyabilir miyiz?
Envepo, 10 yılı aşkın bir tecrübe sonucunda 
temelleri GPS Takip sistemi ürünleri üzerine 
kurulan bir firmadır. Saha operasyonunda 
oluşan eksiklikler, işletmelerin lojistik 
operasyonlarında oluşan problemlerin çözülmesi 
için geliştirilen Araç Takip Sistemi ürünleri 
firmamızın temellerini oluşturmaktadır. Big Data 
yönetimi ve İOT cihazları ile entegre çözümler 
sunmamız müşterilere avantaj sağlamaktadır. 
Envepo, bilgi birikimini SAAS ve özel yazılım 
çözümleri ile sahada bulunan makine ve ekip 
koordinasyonlarını sağlayan, yazılımları üreten 
ve müşterilerinden gelen ihtiyaçları belirleyerek 
İOT Teknolojik ürünleri entegre ederek, inovatif 
çözümler sunmaktadır. Envepo, Çanakkale 
Teknopark yerleşkesinde devlet destekli 
olarak yazılım ürünleri geliştirmek, İstanbul 
Ataşehir’de de pazarlama ve destek hizmetlerini 
sağlamak amacıyla iki farklı lokasyonda faaliyet 
göstermektedir.

Envepo Yazılım’ın faaliyet alanları nelerdir? 
Çalışmalarınızdan detaylıca bahseder misiniz?
Müşteri odaklı ürünler geliştirerek işletmelerin operasyon, üretim 
ve tedarik süreçlerinde geliştirdiği Bulut tabanlı yazılımlar ile akılcı 
çözümler sunmaktadır. Faaliyet alanı olarak İOT ürünleri ile entegre 
ürünler geliştirme konusunda tecrübeli ve müşteri problemlerini 
çözme noktasında yeteneklidir. İOT ürünleri ile entegre olarak özel 
yazılım çözümlerinin avantajlarını da müşterilerine katma değerli 
ürünler olarak sunabilmektedir. Ayrıca firmamız kendi geliştirdiği 
ürünler ile farklı sektörde bulunan kullanıcılar için yazılım çözümleri 
sunmaktadır. Bunlar arasında;

GPS Araç Takip Sistemleri (Turuncu Araç Takip)
Araçların gün içinde yaptığı tüm aktivitelerin kayıt altına alındığı bir 
platform. Kontak, hız, günlük kilometre ve tüm süreçler kayıt altına 
alınmaktadır.

Araç Kiralama Yazılımı (Ecarsis)
Araç kiralama firmalarının operasyon süreçlerinde ihtiyaç duyduğu 
tüm istasyonlar bulunmaktadır. Sözleşmeler, faturalar, muhasebe 
kayıtları.

Saha Ekip Yönetimi (Ekip.io)
Saha ekiplerinin iş süreçlerinin yönetildiği bir yazılım. Görev 
tamamlama, Konum bilgisi, Ziyaret, teknik servis ve tüm saha 
aksiyonları kontrol edilmektedir.

İş Makinesi Saha Yönetimi (Dimsay)
İş makinelerinin sahada yaptığı tüm 
operasyon süreçleri kayıt altına alınmaktadır. 
Arıza bildirimleri, makine çalışma saatleri, 
operatör bilgisi, yakıt veren personel bilgisi 
gibi birçok saha verisi Dimsay üzerinden 
yönetilebilmektedir.

Envepo olarak iş makinesi sektörüne 
adım atarak yeni bir yazılım 
gerçekleştirdiniz. İş makinesi 
sektörüne giriş fikri nasıl ortaya çıktı?
Aslında o kısım çok enteresan oldu. Araç takip 
sistemleri olarak şantiyeye ilk girdiğimizde 
iş makinelerinin takibini gerçekleştiririz 
diyorduk. Fakat zamanla operasyonun 
yapısını incelediğimizde makine çalışma 
sürelerinin düzenli kaydının tutulamaması, 
checklistlerin kağıtlara manuel olarak kayıt 
altına alınması, arızalanan iş makinesinin 
uzun zaman çalışmaması, yakıt tüketimlerinin 
kontrol edilememesi ve olaylara sonuç odaklı 
bakılamaması gibi eksikleri gördük. Ekibimiz ile 
beraber bu sektör için oluşturduğumuz DİMSAY 
fikrini çıkardık. Şu anda tüm süreçler de dijital 
ortama geçtik. Maliyetlerin 
azaldığını, verimliliğin 
üst düzeye çıktığını 
görmek bizleri mutlu 

ediyor. Tabi ki bu süreçlerde GPS Takip 
ürünleri ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarını 
belirlememiz de büyük etken oldu.

İş makinelerinin arıza 
yönetimlerinin etkili ve 
sonuç odaklı yönetilmesi ve 
süreçlerin dijital ortamda 
depolanarak analiz edilmesini 
sağlayan iş makinesi yönetim 
yazılımı DİMSAY’ı geliştirdiniz.  
DİMSAY sistemi nedir? Ne işe 
yarar? Bize DİMSAY’ı detaylıca 
anlatır mısınız?
DİMSAY, iş makinesi operasyon 
süreçlerinin hızlı olarak doğru bir 
şekilde yönetilmesi, sahadan gelen 
verilerin depolanarak geçmişe dönük 
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analizler yapılırken gelecek içinde işletmelere öngörüler sunan bir 
yazılımdır.

İş Makinesi Dijital Kimlik
DİMSAY ile saha operasyonunun tamamını dijital bir yapıda 
yönetebilirsiniz. Her makine, takip cihazı veya QRKOD etiketleri 
ile bir kimliğe kavuşur. Tüm operasyon bu kimlik kartı ile takip ve 
analiz edilir. Tüm işlemler operatörler, teknik ekip ve yakıt veren 
personeller tarafından anlık olarak merkeze resimler, açıklamalar ve 
acil durumları ile iletilir.

Saha Verilerinin Toplanması Analiz Edilmesi
Şantiye alanlarında 7/24 yoğunluğun olduğu çalışma ortamlarıdır. 
Çoğu firma çift vardiya ile projeleri teslim etmek için zamanla yarışır. 

DİMSAY bu değerli zamanın çok daha verimli kullanılabilmesi 
için sahada anlık olarak verileri alır. Operatörler üzerinden gelen 
iş makinesi durum bilgileri sürecin hızlı ve koordinasyonlu 
işletilmesine büyük katkı sağlar. Ayrıca alınan tüm veriler 
dijital ortamda depolandığı için geçmişe dönük olarak analiz 
yapabileceğiniz gibi gelecek içinde öngörülerde bulunmanıza imkan 
verir. DİMSAY ile Makine Dijital Kimlik Bilgisi üzerinden birçok veriye 
ulaşabilirsiniz. Kısaca başlıklar halinde özetleyecek olursak; operatör 
bilgileri, operatörün ay içinde toplam çalışma saati, operatörün 
makine bazlı çalışma saati, hangi makinede arıza bildiriminde 
bulunduğu, hangi lokasyonda çalışma yaptığı, hangi makinede 
kaç saat çalıştığı, makine bilgileri, makine konum bilgileri, Canbus 
Entegresi ile birçok dijital bilgi (Yakıt tüketimi, Çalışma süreleri, 
Hidrolik Basınçları vb.), çalışma süresi, arızalı bekleme süresi, parça 

değişim tarihleri, makine üzerindeki 
parçanın kalan kullanım saati, 
makinenin ne kadar yakıt aldığı, yakıtı 
makineye kimin teslim ettiği, yakıtı 
kimin teslim aldığı, iki tarih arası yakıt 
tüketimi, planlı bakım zamanları (250 
saat, 500 saat) bildirimleri, teknik 
birimler, ay içinde gelen arıza sayısı, 
arızaya müdahale zamanı, makine 
üzerinde değişen parçanın hangi 
personel tarafından işlem yapıldığı, 
yakıt veren personelin hangi makineye 
ne zaman yakıt verdiği ve verilen 
yakıtın miktarları analiz ediliyor. 
Kısaca DİMSAY ile farklı lokasyonlarda 
olan şantiye alanları izlenebilir, analiz 
edilebilir ve operasyon süreçleri 
çok daha hızlı ve basit bir şekilde 
yönetilebilmektedir.

DİMSAY programı nasıl 
çalışıyor?
Dimsay Bulut tabanlı olan bir 
yazılımdır. Saha Operasyon 
süreçlerinin izlenebilmesi Yazılım + 
Makinelerin Dijital Kimliği (GPS Takip 
Cihazları veya QRKOD) gerekliliği 
vardır. 

Dijital Kimlik
DİMSAY’da ilk aksiyonumuz iş 
makinelerin dijital bir kimliğe 
sahip olmasıdır. Bu tüm sürecin 
izlenebilmesi için gerekli olan ilk 
adımdır. Bu adımda kimlikler GPS 
Takip cihazları ile veya QRKOD olarak 
tanımlanmaktadır. 

GPS Takip Cihazları
Bu kısımda firmaların tercihine 
bırakıyoruz. Eğer firma iş 
makinelerinin konumunu görmek 
ve kontak durumlarını Canbus 
üzerinden araç parametre bilgilerine 
ulaşmak istiyorsa GPS Takip cihazlarını 
kullanması gerekli oluyor. Firmanın 
GPS takip cihazı varsa APİ ile 
entegrasyonlar sağlayarak konum 
bilgilerini ekranlara yansıtabiliyoruz.

QRKOD Entegrasyonu
Bazı firmalar GPS cihazları ile entegre 
çalışmasını istemiyorlar. Bu maliyet 
açısından veya farklı nedenler ile 
karşımıza çıkıyor. Bu durumda her 
makine için benzersiz bir dijital 
kod oluşturuyoruz. Tabi ki bu kod 
üzerinden konum bilgisi, kontak 
bilgisi, motor parametre bilgileri 
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alınamıyor. Bu kısımda operatörlerin verdiği bilgileri sisteme anlık 
olarak iletiyoruz.

Yazılım Ekranları (WEB | MOBİL)
Yazılım kısmı iki aşama üzerinden kurgulanıyor. 
Birinci aşamada operasyon merkezince 
kullanılacak olan Web alanları ikinci kısımda 
mobil uygulama üzerinden sahada bulunan 
ekiplerin kullanacakları arayüzler mobil kısmında 
müşteri talebi doğrultusunda farklı ekranlarda 
eklenebiliyor. Standart olarak operatör ekranı, 
teknik servis ekranı ve yakıt dolumu yapan 
personel ekranı bulunmaktadır. İhtiyaç halinde 
farklı ekranlar ile operasyon sürecine iş güvenliği 
birimleri gibi birçok departman eklenebilmektedir.

WEB Ekranları
Sahadan gelen verilerin analiz edilip raporla 
bildiği ekranlardır. Operatörlerden gelen 
arıza, makine saatleri, görsel resimler, açıklamalar, arıza durumları 
ayrıca teknik ekiplerden gelen değişen parçalar, görseller yakıt veren 
personellerden gelen yakıt miktarları, zamanlar ve ayrıca GPS takip 
cihazları üzerinden gelen konum ve motor parametre bilgileri web 
Ekranlarına anlık olarak iletilmektedir. Gelen değerli veriler ekranlarda 
istasyonlara bölümlenir. Arıza havuzu, araç bakım süreçleri, cheklist 
bilgileri vb. tüm veriler operasyon birimlerince takip edilir. Gelen bu 
verilere göre operasyon birimleri süreçleri yönetir ve organizasyonu 
sağlar. Örnek gelen arızaları şantiye bazlı görebilir, arıza statülerini 
değiştirebilir (parça bekliyor, çalışmaya engel arıza, teknik servis 
müdahale ediyor) bakım periyotlarına göre ilgili bakım ekiplerine 
bildirimde bulunabilir. Bunun yanı sıra DİMSAY üzerinden tüm 
personele eğitim ve bildirimler sunulabilir. Mobil uygulama üzerinden 
departman veya personel seçerek eğitim videoları, duyurular 
yönetilebilir. 

Mobil Ekranlar
Mobil ekranlar sahada alınan verilerin ilk kaynaklarıdır. Sahada 
bulunan personel gün içinde yaptığı aktiviteler arasında oluşan arıza 
süreçlerini, bakım zamanlarını, motor çalışma saatleri, yakıt bilgileri, 
teknik ekibin arıza bilgileri vb. birçok veri bilgisi saha ekiplerden 
alınmaktadır. Saha operasyonunda mobil uygulamayı operatörler, 
teknik ekipler ve yakıt veren personeller tarafından kullanılmaktadır. 
Operatörler; makine çalışma saatleri, cheklist, arıza durumu, arıza 
önceliği, görsel materyaller ve açıklamalar ile anlık olarak arıza 
bilgisi ve makine güncel bilgilerini merkeze iletirler. 
Teknik personel; merkez üzerinden açılan arıza kayıtlarının 
incelenebildiği ekranları vardır. Arızanın türü, arıza tarihi, görsel 

resimler ve lokasyon bilgilerine bu alandan ulaşır. Arıza ile ilgili 
işlemi yaptıktan sonra görevi kapatır. Yakıt veren personel; Sahada 
bulunan makinelerin yakıt ikmallerinin yapıldığı ekran üzerinden 
giriş yapar. Araç kimliğini okutarak yakıtı araca verir ve tüm veri 
bilgileri merkeze aktarılır. 

Program nasıl çalışır?
DİMSAY, mobil ve web platformaları üzerinden çalışmaktadır. Yazılım 
tamamı ile özelleştirilebilir bir yapıya sahip olup Müşteri ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilebilmektedir. 

WEB Kısmı
Web kısmında öncelikle kullanıcıların yetkilendirme, makine isimleri, şantiye 
isimleri, cheklist içerikleri, bakım zamanları gibi birçok parametre bilgisi 
operasyon birimlerince tanımlanmaktadır. 

(Mobil) Operatörler; Operatör, uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak 
kullanacağı makinin QRKOD veya GPS takip cihazı ile eşleşme yapar. Eşleşme 
sonrasında ilgili makine için gelen cheklist ekranını onaylar ve ardından aracın 
çalışma saatini mobil uygulama üzerinden giriş yapar.

Mobil; Operatör sürüş esnasında oluşacak arıza veya makinenin farklı nedenler 
ile durması durumunda mobil uygulama üzerinden arıza bildir ekranında; 
arıza türü, aciliyet durumu, açıklama ve görsel materyaller ile arızayı merkezi 
operasyon birimine iletir.

(Mobil) Saha Yardımcı Personel; Saha ekipleri makineler verdiği yakıt miktarları 
ve zamanları merkezi operasyon birimine anlık olarak iletilir.

(Web) Merkezi Operasyon Birimi; Operatörler ve saha ekiplerinden gelen 
arızalar merkezi operasyon ekranlarına anlık olarak iletilir. Arıza ile ilgili lokasyon, 

makine ismi, operatör ismi, arıza türü, zaman vb. birçok 
veri bilgisi arıza havuzu ekranına görev olarak eklenir.

(Mobil) Saha Teknik Arıza Ekibi; Merkezi birimler 
üzerinden gelen görev planlamaları mobil uygulama 
üzerinden bildirim olarak iletilir. Teknik ekip görev 
detaylarına göre iş planlamasını yaparak görevi 
tamamlar.

(Web) Merkezi Operasyon Birimi; Saha teknik arıza 
ekibinden gelen görev tamamlama bilgileri sisteme 
dahil edilerek Görev tamamlanır.

DİMSAY’ı kullanan işletmeler, tam olarak 
neleri kayıt altında tutabilecekler?

DİMSAY üzerinden firmalar öncelikli olarak saha 
operasyonun da gerçekleşen tüm aksiyonları kayıt altına alırlar. Makine arıza 
bilgileri, parça değişim tarihleri, parça değişime kalan tarihler, şantiye bazlı arıza 
oranları, operatör bazlı arıza bilgileri vb. birçok veri bilgisi kayıt altına alınır.

Bu sistemin iş makineleri sektörüne sağlayacağı faydalar 
nelerdir?
DİMSAY, iş makinesi sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olan bir 
platformdur. DİMSAY ile işletmelere analiz edilebilir veriler sunabiliyoruz. 
Saha operasyonu, maliyeti yüksek olan bir sektördür. Makine parça 
maliyetler, saha ekip maliyetleri gibi birçok giderlerin kontrolü ve analizi 
DİMSAY ile gerçekleştirilir. Sektörde bulunan firmalar için öngörüler 
sunabiliyoruz. Bir şantiye alanında geçmiş verileri analiz ederek parça 
değişimi olacak iş makineleri belirliyor ve ilgili şantiyeye hangi parça ne 
zaman gönderilmesi ve makinede ne zaman değişmesi gerekli olduğunu 
bildiriyoruz. Kısaca DİMSAY saha organizasyonunda mobil uygulamalar 
üzerinden değerli birçok veri bilgisini dijitalleştirerek işletmelere zaman 
ve operasyon süreçlerinde daha güçlü İş süreçleri oluşturuyor.

DİMSAY sistemi ile bir takım veriler toplanıyor. Bu verilerin 
güvenliği nasıl sağlanıyor?
KVKK Yönetmeliklerine uygun olan veriler depolanmaktadır. Mobil ve 
web uygulamalarında kullanıcılar kayıt olurken bu alanları onaylarlar. 
Ayrıca sunucularımız Türkiye içinde olup birden fazla sunucu üzerinden 
veriler depolanmaktadır. Talep edilmesi durumunda müşteriler ile 
yapılan sözleşmelerde müşteri kendi sunucularında kendi verilerini 
saklayabilmektedir.

DİMSAY, iş makinesi sektöründe 
dijitalleşmenin öncüsü olan bir platformdur. 

DİMSAY ile işletmelere analiz edilebilir 
veriler sunabiliyoruz. Saha operasyonu, 

maliyeti yüksek olan bir sektördür. Makine 
parça maliyetler, saha ekip maliyetleri gibi 

birçok giderlerin kontrolü ve analizi  
DİMSAY ile gerçekleştirilir.

Olcay SONAT
Envepo Yazılım Bilgi Teknolojileri Müdürü 
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Hidromek, 42’inci yılını kutluyor
Küresel iş makinesi sektörünün öncü isimlerinden Hidromek, kuruluşunun 42’inci yılında ilklere imza 
attığı sektörüne yön vermeye devam ediyor. AR-GE, tasarım ve inovasyon ile ürün gamını genişleten 
Hidromek, 6 kıtaya yayılan ihracat ağıyla iş makinesi ihtiyacını küresel ölçekte karşılamayı hedefliyor

Makine yüksek mühendisi Hasan Basri Bozkurt tarafından 
1 Mayıs 1978 yılında Ankara’da kurulan ve faaliyetlerine 
tarım traktörleri için ataşman üretimiyle başlayan Hidromek, 

kuruluşunun 42’inci yıl dönümünü kutluyor. Hidromek kurulduğu 
günden bu yana yatırımlarının tamamını öz sermayesi ile hayata 
geçiriyor.  

Türkiye’nin ilk iş makinesi Hidromek’ten
Türkiye’de üretilen ilk iş makinesinin üreticisi Hidromek, başarılarla 
dolu geçen 42 yılın ardından genişlettiği ürün gamıyla yurt içinde ve 
yurt dışında sahaya izini bırakıyor. Dördü Ankara’da, biri İzmir’de, biri 
de Tayland’da bulunan altı üretim tesisinde kazıcı yükleyici, hidrolik 
ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve toprak silindiri üretimi 
gerçekleştiren Hidromek, Ankara Sanayi Odası 1’inci OSB’deki 1.4 
milyon metrekareyi aşkın sanayi parseli üzerine kurulmakta olan 
Hidromek Üretim Üssü’nün inşaatına da devam ediyor. Türkiye’de 
bir ilke daha imza atan Hidromek, daha önce ithal ettiği şanzıman, 

aks, hidrolik redüktör ve hidrolik silindir gibi ana komponentleri, 
Hidromek Üretim Üssü’nde ilk olarak faaliyete geçirdiği komponent 
fabrikasında üretiyor.

Hidromek Yellow Table 2020 listesinde
Hidromek, dünyada iş makineleri üreten en büyük firmaların 
sıralandığı uluslararası "Yellow Table” listesinde yer alan ilk ve tek 
Türk makine üreticisi olarak da dikkat çekiyor. Yellow Table 2020 
listesinde yer alan Hidromek, bu yıl listeye 7. kez giriş yapmış 
bulunuyor. Hidromek, İMDER (Türkiye İş Makinaları Distribütörleri 
ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de 
son 11 yıldır kazıcı yükleyici, son 8 yıldır hidrolik ekskavatör ve son 2 
yıldır motor greyder satışlarında pazar liderliğini koruyor.

Yurt dışı ofisleri ve bayileri ile ihracat ağını 
genişletiyor
İspanya’da Hidromek WEST, Rusya’da Hidromek RUS, Tayland’da 
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HİDROMEK Construction Equipment Thailand (HCE)  ve Japonya’da 
Hidromek JAPAN firmalarını kuran Hidromek, yurt dışı ofisleri ve 
bayileri ile ihracat ağını genişletmeye devam ediyor. 80’den fazla 
ülkede yetkili bayisi bulunan Hidromek, yurt dışında 100’ün üzerinde 
satış ve servis noktası ile hizmet veriyor. Bugün 6 kıtada 100’den fazla 
ülkede 45 binin üzerinde Hidromek iş makinesi çalışıyor.

20 tasarım ödülü kazandı
Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyolarından “Hidromek Design 
Studio”yu kuran Hidromek, yenilikçi tasarıma sahip iş makineleri 
ile öne çıkıyor. Tasarımdaki gücünü; aralarında Red Dot Best of 
the Best, If Design, German Design, Automotive Brand Contest ve 
Good Design ödüllerinin bulunduğu uluslararası prestije sahip 20 
ödül ile tescilleyen Hidromek, sektöründe yeniliklere imza atmaya 
devam ediyor. Sektördeki teknolojik yenilikleri yakından takip eden 
Hidromek, geleceğin iş makinesi kategorisinde uzmanlaşmayı da 
hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda dünyanın ilk lastik tekerlekli 
yüzde 100 elektrikli ekskavatörünü geliştiren Hidromek, iş makinesi 
sektöründe müşterilerinin ihtiyaçlarını tek marka altında karşılama 
hedefi ile yeni ürünler geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 

“42 yıldır ilk günkü heyecanımızla çalışıyoruz”
Hidromek’in 42’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle açıklamada 
bulunan HİDROMEK Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, şunları söyledi: 
“Yaklaşık 2 bin kişilik ekibimizle, bayilerimizle, Hidromek makine 
sahipleri ve operatörlerimiz ile biz güçlü bir aileyiz. Başarının 
anahtarının azim olduğu inancıyla çıktığımız bu yolda 42 yıldır, 
ilk günkü heyecanımızla odağımızı değiştirmeden iş makinesi 
üretimine devam ediyor, faaliyetlerimizi pusulamız olan şirket 
değerlerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Dünyada kabul gören 
iş makinesi üreticilerinden biri olarak, yurt dışında 6 kıtaya 
genişlettiğimiz ihracat ağımızla Hidromek’in bayrağını 100’den 
fazla ülkede dalgalandırıyoruz. Ana hedefimiz olarak bir yandan bayi 
ağımızı genişletiyor, bir yandan da ürün gamımızı genişleterek ve 
üretimimizi artırarak müşterilerimizin taleplerini karşılıyor, küresel 
endüstrideki yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Bu vesile ile Kurucumuz 
Hasan Basri Bozkurt’u saygı, rahmet ve minnetle anıyor, onun açtığı 
yolda ve işaret ettiği doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca, 
Bozkurt ailesi olarak bu yolda her zaman birlikte yürüdüğümüz 
değerli çalışma arkadaşlarımıza, paydaşlarımıza ve dostlarımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Ahmet BOZKURT - HİDROMEK Genel Müdürü
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Yılın ilk dört ayında 
kaç adet makine satıldı?
İMDER tarafından açıklanan tahmini rakamlara göre 
Türkiye’de nisan ayında satışı yapılan yeni  
iş makinesi sayısı geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 22,9 artarak 279 adet 
oldu. Bu rakamlarla birlikte yılın ilk 
dört ayında satışı yapılan toplam 
makine sayısı ise 1.169 adede ulaştı

2019 – 2020 yılı ilk dört aydaki 
iş makineleri satış rakamları 

                   2019    2020
Ocak           146        270    
Şubat         200        252
Mart           251        368
Nisan         227        279

Toplam:    824      1.169

ARAŞTIRMA
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2019 yılında yaşanan ekonomik problemler nedeniyle zor günler 
geçiren ve 2020’ye olumlu bir giriş yapan Türkiye iş makinesi 
sektörü, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit 

eden Covid-19’dan olumsuz etkilendi. 2020’nin ilk dört ayında 
geçen yıla göre makine satışlarının kademeli olarak artış gösterdiği 
sektörde firmalar tarafından belirlenen satış hedeflerine koronavirüs 
engel oldu. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği 
(İMDER) tarafından açıklanan tahmini satış rakamlarına göre Ocak’ta 
270 adet, Şubat’ta 252 adet, Mart’ta 368 adet ve Nisan ayında 279 

adet iş makinesi satıldı. Nisan ayındaki satış rakamı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 22,9 artışı gösterdiği açıklandı. Bu rakamlara göre 
ise yılın ilk 4 ayındaki toplam satış adedi ise geçen yılın aynı aylarına 
göre yüzde 41,9 artışla 1.169 adet oldu.

İstif makineleri sektörü
Öte yandan İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği’nin 
(İSDER) açıkladığı tahmini rakamlara göre Nisan ayında Türkiye’deki 
toplam depo ve istif makineleri pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 
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İnşaat sektöründe 
drone kullanımı
Arjantin’de acil inşaatına başlanan modüler COVID-19 hastanelerinin yapımında drone teknolojisinden faydalanıldı. 
Dronlar havadan topladığı verilerle acil durum hastane inşaatını hızlandırdı

H astalara gerekli tedaviyi verebilmek amacıyla tüm devletler 
sağlık sistemlerini revize ederek gerekli durumlarda geçici 
COVID hastaneleri inşa etti. Son zamanlarda ikiye katlanan 

vaka sayısı nedeniyle Arjantin Hükümeti, 12 hastane kurulumuna 
onay verdi. Bayındırlık Bakanlığı, zamanlama açısından oldukça 
kritik olan acil durum hastanelerinin yapımını hızlandırmak amacıyla 
inşaat süresince son teknolojiye sahip dronlardan faydalandılar. 
Arazi ölçümünde bir insanın ölçümleme kapasitesinden kat kat 
daha hızlı bir şekilde ölçüm yapan dronlar, aynı zamanda inşaat 
yapılacak alanın gerçekle neredeyse birebir doğruluktaki haritalarını 
paylaştı. Hastanelerin her biri beton tabanlı ve 1100 m2’lik alan 
üzerine inşa edildi. Dronlar, arazi etüdünden proje denetimine kadar 
inşaatın farklı iş kollarına entegre edildi. Havadan görüntüleme ve 
DJI Terra’da bulunan işlem yazılımı sayesinde ölçüm görevlileri 2 
boyutlu ve 3 boyutlu dijital Ortomozaik Haritalar çıkardı. 

İnşaat sektöründe dronların önemi
Dijital Haritalandırma Programı ve dronlar inşaat endüstrisinin 
geleceğini yeniden şekillendirecek iki önemli adım. Özellikle 

acil durumlarda kullanımı elzem olan dronlar hastane projesinde 
kullanılarak zaman kazandırarak ülkenin COVID-19’a karşı açtığı 
savaşa yardımcı oldu. Böylelikle daha fazla insan hayatı kurtarıldı. 
Programın Yönetim Koordinatörü Monica Rivera da konuyla ilgili 
“Dronların inşaat sektöründeki önemi, bu projeyle bir kez daha altı 
çizilerek kanıtlanmıştır” dedi.
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Şantiyenin  
kahramanları: 

Hafriyat  
Ekipmanları

İş ve inşaat makineleri satışlarının 
büyük bir bölümü oluşturan “Hafriyat 
Ekipmanları” içerdiği çeşitli makine 
türleri ile şantiyelerin olmazsa 
olmazları arasında yer alıyor. Şehir içi 
hafriyat çalışmalarının yıllar içindeki 
seyri incelendiğinde kentleşmenin 
yoğunlaştığı son 20 yıllık süreçte, 
özellikle büyükşehirlerde kullanılan 
hafriyat makinelerinin de farklılaştığını 
görülüyor. Öyle ki; bundan 20 sene 
önce 20 tonluk bir ekskavatörün şehir 
içi hafriyatlarında yeterli olup üst sınıf 
olarak görüldüğü tarihten bugünümüze 
doğru geldiğimizde, bu standardın 30 
tona daha sonra AVM ve büyük toplu 
konut inşaatlarının yoğunlaştığı son 
yıllarda 45 tona kadar çıktığı görülüyor. 
Başta ekskavatörler olmak üzere kazıcı 
yükleyici ve lastik tekerlekli yükleyiciler, 
şantiyelerin kahramanları olarak 
sahadaki tüm iş yükünü omuzlamışçasına 
adeta karınca misali çalışıyor. Makina 
Market olarak sizler için Ascendum 
Makina, Borusan Cat, Enka Pazarlama, 
Hidromek, Temsa İş Makinaları, TSM 
Global ve TürkTraktör’ün pazara sunduğu 
“Hafriyat Ekipmanları”nı inceledik.

NOT: Dosya haber çalışmasındaki 
firmalara harf sırasına göre yer 
verilmiştir.

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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ASCENDUM MAKİNA
Ascendum Makina’nın satış ve satış sonrası güvencesiyle pazara sunulan 

Volvo İş Makinaları’nın 30 tonluk paletli ekskavatörü EC300DL ile 20 ton sınıfındaki lastik 
tekerlekli yükleyici modeli L120Gz, hafriyat ekipmanları pazarındaki dengeleri değiştiriyor

Türkiye’de 30 tonluk paletli ekskavatör pazarında önemli bir 
yere sahip olan Volvo EC300DL, maksimum üretim ve verimlilik 
için dizayn edilirken bütün üstün özelliklerinin yanı sıra Volvo 

kalitesi ve yakıt tasarrufundan da ödün vermiyor. Volvo EC300DL 
modelinde 6 silindirli Volvo D7 motor bulunuyor. Güçlü ve yüksek 
performansa sahip düşey sıra tip motor, elektronik kontrole, 
yüksek basınçlı dizel enjektörlere, dışarıdan soğutmalı egzoz gazı 
sirkülâsyonu sistemine (EGR), wastegate (bypass) hattına sahip 
turbocharger’a ve havadan havaya ara soğutma sistemine sahip. 
Standart olarak sunulan su ayırıcı yakıt filtresi, yakıtın içindeki nem 
ve benzeri maddelere karşı motora ilave koruma sağlıyor. Yine 
standart olarak sunulan yağ banyolu hava filtresi dış ortam tozlarını 

yüzde 90 oranında filtreleyerek motora temiz hava girişine 
yardımcı oluyor ve motorun ömrünü uzatıyor. Düşük devirlerde 

yüksek tork ise Volvo VACT motorların en büyük özelliği 
arasında yer alıyor. Bu sayede yakıt tüketim ekonomisi elde 

edilirken, motor ömrü de uzuyor. Volvo EC300DL, daha 
iyi yakıt tüketim ekonomisi sağlamak için Volvo “ECO 

mode” ile donatılırken, elektronik pompa kontrol 
tekniği ile ECO mode, kazma gücünü muhafaza ve 

kule döndürme torkunu maksimize ediyor. ECO 
mode 3 ana çalışma modda aktive edilebiliyor. 
Operatör; Genel (G1,G2,G3,G4), Ağır hizmet 
(H) ve Güç (P) modlarından birisini seçtiğinde, 
maksimum verimlilik için ECO mode hidrolik 
sistemi kontrol ediyor ve bu durumda hidrolik 
hız ve güçten bir kayıp yaşanmıyor. 

Yeni G4 modu, ara 
devirlerde 
çalışmayı 
daha kolay 
hale getiriyor 
ve çalışma 
verimliliğini 
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optimize etmeyi sağlıyor. Ayrıca Auto Idling- Otomatik Rölanti modu 
da yakıt tasarrufuna etki eden bir diğer standart donanım olarak öne 
çıkıyor.

Güçlü çalışma ortağı
Volvo EC300DL, çok yönlü hizmet uygulamaları için dizayn edildi. 
Fabrika montajlı orijinal kırıcı hattı, ekstra çalışma lambaları her türlü 
uygulamada çalışmayı kolaylaştırıyor. Bom ve arm (6.2 metre XD 
bom, 3.05 metre XD arm), alt takım ve ana şase artık daha güçlü ve 
mekanik yük/gerilimlerin eşit olarak dağıtılmasına yardımcı oluyor. 
Böylece her türlü uygulamada kullanılıyor ve ekskavatörün çalışma 
ömrü de uzamış oluyor. ROPS özellikli kabin + emniyet kemeri ile 
operatör güvenliği sağlanıyor. Volvo ekskavatörler de en çok dikkat 
edilen konu daha uzun ve rahat operatör çalışması için uygun 
ergonomi. Gösterge, Joystick, kumanda paneli ve koltuk yerleşimi 
tamamen operatörün en rahat şekilde çalışması için tasarlanıyor. 
Daha fazla çalışma zamanı için, Volvo EC300DL’nin servis ve 
bakımı ise çok kolay. Makinenin Elektronik Kontrol Ünitesinin 
(ECU), bakım aralıkları göstergesini takip özelliği sayesinde, 
operatörü, yağ seviyesi, yağ filtreleri ve su ayırıcısı seviyeleri 
hakkında bilgilendiriyor. Yeni elektro hidrolik kontrol sistemi 
(pozitif hidrolik sistem) ve ana kontrol valfleri her işe göre daha 
hassas hidrolik akışı sağlıyor. Ayrıca hidrolik devresindeki kayıpları 
azaltarak hidrolik çevrim zamanının daha iyi kontrol edilmesini ve 
daha az yakıt sarfiyatı sağlamayı başarıyor. Değişken debili aksiyel 
piston pompalar - 2 x 263 litre/dakikalık akış sağlıyor. Maksimum 
güvenli çalışma için yan ve geri görüş kameraları tüm D serisi Volvo 
ekskavatörlerde ise standart donanım olarak sunuluyor. Volvo’nun 
tüm ürün gruplarına uygun, yüksek kaliteli kovalar, hızlı ataşman 
değiştirme aparatları, Volvo tırnak ve aşınma elemanları gibi 
ataşmanların-sarf malzemelerinin yardımıyla, üretkenlik maksimuma 
çıkıyor. 

VOLVO L120Gz
Volvo’nun 20 ton segmentindeki modeli L120Gz bu sınıftaki en 
iddialı makineler arasında yer alıyor. Yeni L120Gz, markanın Z Bar 
bom yapısına sahip olan modelleri arasında bulunuyor. Hafriyat, 
altyapı ve inşaat çalışmalarında ihtiyaç duyulan kova koparma 
gücü kullanıcılarına sunan model, Ascendum Makina’nın Türkiye 
pazarındaki model seçeneğini artırmak amacıyla pazara sürüldü. 
Yük algılamalı hidrolik sisteme, güçlü ve dayanaklı Z-bar bom 
yapısı ve kusursuz şekilde eşleşen güç aktarma organlarına (Volvo 
Motor, Volvo Şanzıman ve Volvo Akslar) sahip olan L120Gz en zorlu 
koşullarda bile verimliliği arttırmak için tasarlandı. L120Gz’in en 
büyük özelliği ise yüksek kova koparma kuvveti sağlayan Z Bar 
bom yapısı. Güçlü Z Bar yapısını muhafaza edebilmek için bağlantı 
pimleri gres yağını yatağın içinde ve kiri dışarıda tutmak üzere 
çift keçeli olarak tasarlandı. 
Z-bar dışındaki en belirgin 
farklılıkların başında artırılmış 
hidrolik çalışma basıncı ve 
hidrolik akış kapasitesi geliyor. 
Daha fazla koparma gücü 
sağlamak için bu makinedeki 
hidrolik çalışma basıncı 
hem direksiyonda hem de 
ana hidrolikte, aynı sınıftaki 
muadillerine kıyasla daha 
yüksek. Volvo L120Gz, Volvo 
marka 245 HP gücünde 6 
silindirli, 7 litrelik, turboşarjlı, 
su soğutmalı bir D7E motor 
ile donatıldı. Düşük devirlerde 
yüksek tork üreten VACT 
motor teknolojisi ile hem 
daha güçlü hem de daha 
ekonomik bir çalışma yapmak 
mümkün. Motora giren 
hava ana filtrelerden (iç-dış 
kuru tip) geçmeden önce iri 
taneli tozları ve parçacıkları 
ayırmak için bakımı kolay 
sektörde tek ve Volvo patentli 

yağ banyolu hava filtresinden geçiyor bu işlem tozların yüzde 90 
oranında yakalanması sağlıyor. Böylelikle hem filtre ömürleri hem de 
motor ömrü uzuyor. Aynı zamanda yakıt tüketim ekonomisine katkı 
sağlamak amacı ile L120Gz’lerde 2 kademeli ECO PEDAL özelliği 
standart donanım olarak sunuluyor.

Dayanıklılık ve yüksek performans
Volvo HTE205B tam otomatik – powershift şanzıman sarsıntısız vites 
geçişleri ve hızlı çevrim süreleri için makine motor devri ve seyir hızı dahil 
tüm parametreleri uygun şekilde ayarlayarak optimum çalışma sağlıyor. 
Ön ve arka akslar (Volvo AWB 31/AWB 30) üzerindeki yağ soğutmalı 
ıslak disk frenler hassas kontrol ve uzun servis ömrü için üstün fren 
performansı sunuyor. Ön aks üzerindeki yüzde 100 diferansiyel kilidi 
kaygan saha koşullarında mükemmel çekiş oluşturuyor. Aks yağının 
aks içerinde sürekli sirküle olması hem aks bileşenlerin yağlanmasını 
ve korunmasını hem de aks yağının soğumasını sağlarken, böylece 
aks bileşenlerinin ve frenin hizmet ömrü uzuyor. Mükemmel güç ve 
dayanıklılığa sahip L120Gz, bunların yanı sıra rahat ve verimli çalışma 
için üstün operatör konforu sunuyor. Sektör lideri, ferah ROPS/FOPS 
özellikli Volvo kabinde ergonomik olarak yerleştirilmiş kontroller, 
ayarlanabilir direksiyon simidi standart olarak sunuluyor. Kaymaya 
karşı korumalı basamaklar ve dayanıklı korkuluğa sahip üç noktalı giriş 
merdiveni sayesinde operatörün kabine kolay erişimi sağlanıyor. İnce 
kabin direkleri ve kabini çevreleyen geniş alana sahip cam, verimli ve 
konforlu bir çalışma ortamı oluşturuyor. Standart olarak sunulan geri 
görüş kamerası daha güvenli bir operasyonu mümkün kılıyor. Kabin 
ve klima filtreleri operatör için temiz bir kabin içi ortam oluşturuyor. 
Aynı zamanda L120Gz bom-kova levye otomatikleri + şanzıman boşa 
alma özelliği (4 kademeli) + otomatik ve manuel kick down özelliği ile 
hızlı –hassas iş yapabilme imkânı sunuyor. Optimum performans için 
operatörün tüm gerekli bilgilere ve arıza teşhislerine sahip olduğundan 
emin olmak için, Volvo Contronics sistemi makine performansını gerçek 
zamanlı olarak izliyor ve kaydediyor. Yakıt seviyesi ve uyarı mesajları 
dahil bilgi kabindeki ekran vasıtasıyla aktarılıyor. Diğer tüm Volvolarda 
olduğu gibi makine ve operatör takip raporu MATRIS ve uydu takip 
sistemi CARETRACK L120Gz’de de standart olarak sunuluyor. L120Gz hızlı-
kolay servis ve bakım kontrolleri sağlayacak şekilde imal edildi. Motor 
bölmesine kolay erişim ve filtrelere zemin seviyesinden erişim düzenli 
kontrollerin daha hızlı yapılmasını sağlıyor. L120Gz standart (Genel 
amaç HD STE Pin-on 3,5m3 3000 mm B) kovanın yanı sıra taş-kaya- hafif 
malzeme, çakıl ve kum dahil işlenmiş malzemeyi elleçlemek, stoklamak 
ve yüklemek için optimize edilmiş bir kova ile de donatılabiliyor. 
Dayanıklı ve yüksek performanslı kovalarını desteklemek için Volvo uygun 
maliyetli, değiştirilebilir aşınma parçaları yelpazesi sunuyor. Kova ağız 
bıçağı, tırnak, adaptör ve segment yelpazesi ile müşteriler özel taleplerini 
karşılayabilmek için kendi makinelerini dizayn edebiliyorlar.
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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

w w w . r e n t h . c o m . t r





BORUSAN CAT
Borusan Cat, yüzde 30’a varan düşük yakıt tüketimi 
ve yüzde 20’ye varan daha az bakım maliyetleri gibi 

iddialı rakamların dikkat çektiği yeni nesil ekskavatörü 
320GC ve yüksek performanslı 950L lastik tekerlekli 

yükleyici modeliyle hafriyat alanında çalışmalarını 
sürdüren müşterilerinin işlerini kolaylaştırıyor
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Caterpillar, ekskavatör grubunda bir önceki seriye göre yüzde 30’a 
varan bu iddialı yakıt verimliliği rakamını sağlamak için makineler 
üzerinde önemli geliştirmeler yaptı. Cat ekskavatörlerde bugüne 

kadar ‘güç’ ve ‘eco’ modları bulunuyordu. Yeni seride bunlara ‘smart 
mode’ olarak adlandırılan yeni bir akıllı çalışma modu seçeneği 
eklendi. Hatta makineler her ilk çalıştırmada otomatik olarak bu modla 
başlıyor. Eco moduyla saatlik yakıt tüketimine, güç moduyla saatlik 
üretime odaklanılırken; smart modu ile ise birim litreyle en fazla üretim 
hedefleniyor. Motor ile hidrolik sistem yapılan işe göre otomatik olarak 
uyarlanıp yakıt tüketimi ve performans optimize ediliyor. Daha düşük 
motor devirlerinde daha yüksek hidrolik pompa basıncı ve debisi 
avantajıyla birim yakıt başına daha fazla üretim sağlanabiliyor. Örneğin, 
kazı yapmak için güç gerektiğinde motor devri otomatik olarak artarken, 
operatörün joysticklere verdiği tepkiye göre makina dönüşe geçildiğinde 
yine otomatik olarak düşebiliyor. 

Bakımlar daha kolay ve % 20 daha hesaplı
Bakım aralıklarının uzatılması, filtrelerin özellikleri geliştirilirken 
sayılarının azaltılması bakım maliyetlerine olumlu şekilde yansıyor. 
4000 saatlik bir çalışma süresi boyunca önceki modele kıyasla yarı 
yarıya daha az filtre değişimi gerektiği belirtiliyor. Birleştirilmiş filtre 
yerleri servis işlemlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Tüm yakıt 
filtreleri senkronize bir şekilde 1.000 saatte bir değiştiriliyor. Bakımı 
kolaylaştırmak için yağ ve yakıt filtreleri grup haline getirilmiş ve 
makinenin sağ tarafına alındı. Yeni hidrolik yağ filtresi daha yüksek 
filtreleme performansı, filtre değiştirildiğinde yağın temiz kalmasını 
sağlayan tahliye önleme valfleri ve 3.000 saatlik değişim aralığıyla daha 
uzun servis ömrü sağlıyor. Önceki filtre tasarımına göre %50 daha uzun 
değişim aralığı veriliyor. Yeni Cat hava filtresi, öncekine kıyasla iki kat 
daha fazla toz tutma kapasitesine sahip bulunuyor. 3 parçadan oluşuyor 
ve ön filtrelere yapıyor. Bu şekilde ikincil ve birinci filtrenin ömrü uzuyor. 

Operatörün performansını artıran, 
yormayan yeni kabin
Tüm yeni nesil Cat ekskavatör kabinleri operatörlerin daha konforlu ve 
güvenli şekilde çalışabilmesi için fabrikadan standart olarak anahtarsız 
çalıştırma, bluetooth ile senkronize kabin için konuşma, 8 inçlik 
dokunmatik ekran, otomatik klima, led farlar, devrilmeye karşı güvenlik 
sağlayan (ROPS), otomatik hidrolik ısıtıcı ve kolay kontrol edilebilir ters 
fan özellikleri ile sunuluyor. Korna dışında tamamı programlanabilen 
joystick düğmeleri, operatörün makineyi kendine en uygun şekilde 
kullanmasına olanak sağlıyor. Yeni gelişmiş viskoz bağlantılar, önceki 
modellere göre kabin titreşimini % 50’ye kadar azaltarak operatör 
yorgunluğunu azaltıyor. Kabinlerin alçak profilli tasarımı ve büyük 
ön, arka ve yan camlar ile operatörün ön ve yan taraftaki görüş açısı 
geliştirildi. Yeni koltuk ve kumanda kolu konsolu operatör yorgunluğunu 
önemli ölçüde azaltıyor. Tüm kontrol ünitelerini operatörün ön tarafa 
alındığı için arkaya dönemsine ve dikkatinin dağılmasına neredeyse hiç 
gerek kalmıyor. 

Cat 950L lastik tekerlekli yükleyici
Borusan Cat’in pazara sunduğu Cat 950L 
lastik tekerlekli yükleyicisinin motor 
gücü 195 kw/ 265 bg, kova kapasitesi, 
3.6 m3, çalışma ağırlığı 18.500-19 bin 
aralığında tasarlandı. Cat 950L’yi öne 
çıkaran en önemli özellikleri; yakıt 
verimliliği, yüksek performans, yüksek 
yükleme kapasitesi, operatör konforu 
ve dayanıklılık. Yakıt tüketimi olarak 
bir önce ki serilere göre % 10’luk bir 
avantaj sağlayan 950L, Güç yoğunluklu 
ACERT motor, güç ve torku gerektiğinde 
sağlayarak daha az yakıt tüketilmesini 
sağlıyor. Kilitler arası geçiş özelliği ile 
birleştirildiğinde kilit kavramalı tork 
konvertörü; yumuşak vites geçişleri, 
yüksek hızlanma ve eğimde hız sağlayan 
Cat 950L lastikli yükleyici,  yüksek 
kapasiteli tork konvertörü ile de daha 
yüksek kazı verimliliği sağlıyor. Ayrıca 
kolaylıkla yüklenebilen performans 
serisi kovalarda malzeme tutumunu 
(doldurma faktörü) iyileştiren ve çevrim 
süresini azaltan daha geniş bir ağız 
ve eğri yan plakaları bulunuyor. Aynı 
zamanda dayanıklı ve tümü orijinal Cat 
komponentleri ile makinanın sahada 
kalma süresi oldukça yüksek olan 950L, 
böylece müşterilere bakım ve onarım 
maliyetlerinde düşüş, sahadaki üretimde 
ise artış sağlıyor.
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ENKA PAZARLAMA
Enka Pazarlama, hafriyat sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarına farklı tonajdaki ekskavatör modelleri ZX300 
LCH-5A, ZX490H-5A, ZX 490 LCH-5A ve lastik tekerlekli yükleyici modeli Hitachi ZW 370 ile cevap veriyor

Enka Pazarlama tarafından Türkiye pazarına sunulan Hitachi ZX300 LCH-5A, 32,4 ton gelen çalışma ağırlığı ile 30 
ton sınıfında yer alıyor. 35 ton sınıfı komponentlerle sınıfını aşan performansa sahip olan Hitachi ZX300LCH-
5A, 40 tonluk ZX400 LCH-5A modeli ile aynı motor ve hidrolik pompayı kullanıyor. Bununla beraber, 45 

ton ve üstü olarak tanımlanan madencilik sınıfında Hitachi’nin daha önce kullandığı rejenerasyon valfi, 
operatör odaklı “DAHİ” HIOS III hidrolik sistemi gibi m3 maliyetlerinde devrim niteliğinde sonuçlar yaratan 
özellikleri de içinde barındırıyor. Yüksek güce sahip olan ve dayanıklı bir makine yapısının gerekliliğini 
göz önünde bulunduran Hitachi ZX300LCH-5A modelinde Hitachi ZX350LCH-5A’da kullanılan makara, 
piston ve şaseyi kullanarak yakaladığı üst tonaj performansı yine üst sınıf dayanıklılık standartları ile 
birleştirdi. Bu güç ve dayanıklılık, üretimi daha fazla arttırma imkanı sunduğu için, Hitachi ZX300LCH-
5A modelinde ihtiyaç olması halinde; sektör genelinde 30 ton sınıfında sunulan kova kapasitesinden 
daha büyük kapasitelere çıkabilme seçeneği kullanıcının alternatiflerine sunulabiliyor. Şehir içi 
hafriyatçısının geçmişte standartı olan 30 ton sınıfı paletli ekskavatör sınıfı bugünlerde Hitachi ile 
tekrar trend olacağını belirten Enka Pazarlama yetkilileri, “Hitachi ZX300LCH-5A, hafriyatçının 
artan üretim kapasitesi ihtiyacına karşılık vererek geleneksel 30 ton sınıfı ekskavatörlere göre 
%10-15 daha fazla üretim yapabilecek, bununla beraber kullandığı güncel patentli teknolojileri 
ile bir önceki seri ZX280LCH-3 modeline göre % 7-9 daha az yakıt tüketimi sunacak. Bu da 
günümüz şehir içi hafriyatçısının beklentisinin tam karşılığı oluyor. Hitachi uzun yıllardır 
sektörün trendini çizerken, yeni serisi ZX490LCH-5A modeli ile madencilik sektöründe 
belirlediği standartları, ZX300LCH-5A modeli ile de hafriyat sektöründe belirlemiş oldu” dedi.

Hitachi ZX490H-5A VE ZX 490 LCH-5A
Hitachi yeni 5A serisi ZX 490 H-5A ve ZX 490LCH-5A ile madencilik ekskavatör pazarının 
bakış açısını farklı ufuklara çevirmeyi başardı. 5A serisi ile Hitachi, ekskavatör yarışını 
sadece motor ve hidrolik teknolojisi yarışı olmaktan çıkarıp yepyeni bir olguya "operatör 
ve makine verimliliği" kavramına taşıdı. Yani hali hazırda sahip olduğu motor ve hidrolik 
verimliliğini bir adım öteye taşımakla kalmadı, aynı zamanda da operatör tercih ve 
performansının nihai işletme maliyetindeki payını gözeterek, yanlış çalışma modu 
seçiminin önüne geçen devrim niteliğindeki yeni çalışma sistemini geliştirdi. Bu 
sistemde operatörün çalışmasının başında seçtiği çalışma modu ne olursa olsun 
Hitachi, çalışma esnasında bir dizi veriyi takip ederek gerektiğinde çalışma modları 
arasında geçişi operatöre hissettirmeden yapıyor. Uzun süre kamyon bekleyen bir 
ekskavatörde en seri çalışma modunda çalışılması, işletme maliyeti açısından her 
ne kadar gereksiz ve yanlış olsa da, çok sık rastlanan bir durum olarak belirtiliyor. 
Ya da kamyonların sırada beklediği ve işin yetişmediği durumlarda ekonomi 
modunda çalışmak da buna benzer olabilir. Hitachi ZX 490H-5A ve ZX 490LCH-5A, 
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yanlış çalışma modu seçimini ortadan kaldıran yeni "DAHİ" 
sistemi ile sahibine daha çok para kazandırıyor.

Hitachi ZW 370
Hitachi ZW370 sınıfı yükleyiciler ağırlıklı olarak Türkiye 
pazarında mermer sektöründe kullanılmakla beraber artık 
günümüzde madenciler, taş ocakları ve büyük dekupaj 
müteahhitleri tarafından da tercih ediliyor. Ekskavatörün çok 
efektif olmadığı alanlarda 5,2 m3 kova kapasitesi ile 70 ton 
sınıfı bir ekskavatör gibi iş yapabilen Hitachi ZW370 ile taş 
ocaklarının taban kısmında patlatılmış malzemeyi yüklemede 
iyi sonuçlar alınıyor. Hitachi ZW 370 serisi yükleyiciler, 
üzerindeki Isuzu motor ile sorunsuz ve problemsiz olarak 
uzun yıllar çalışacak şekilde dizayn edildi. Makinede hızlı 
yükleme ve taşıma için LOCK UP standart olarak sunuluyor. 
Yeni Hitachi ZW 370 yükleyicinin üzerinde INTELLIGENCE 
(Akıllı-Zeki iletişim) yazılım sistemi bulunuyor. İş makinelerinin 
üzerinde birçok sistemler ve yazılımların bulunduğunu belirten 
Enka Pazarlama yetkilileri, tüm sistemlerin uyum içinde çalışması ve 
maksimum verim için hepsinin tek elden komut verecek olan yazılım 

ve sistemin çok önemli olduğunu belirtti ve konuyla 
ilgili şöyle açıklama yaptı: “Operatörün yüke 

bilinçsizce girmesi, makinenin zorlanması, fazla 
yakması, lastiklerin patinaj çekmesi vs. ile 

eskimesi demektir. Akıllı sistem ile 
makine karşısındaki yükü algılar, 

lastiklerin yeri tutmasını, 
patinaj çekmesi durumunu 

anlar ve operatörün 
yüke girmesi ile ilgili 

ekrandan uyarır. 
Karşıdaki güç, 

makinenin 
gücünü 

geçiyor ise kaldırma veya toplama ile devam etmesi konusunda 
operatörü uyarır, buna rağmen operatör aynı şekilde ısrar ederse 
motor devrini düşürerek, operatörün yeniden doğru şekilde yüke 
girmesi için hareket alanı yaratır. Veya yüklü bir durumda kovadaki 
malzemeyi bir yerden bir yere taşırken yolun eğim / meyil ve 
zemin engebe durumuna göre vites değişim aralıklarını farklı devir 
ve hızlarda yapabilir. Buradaki amaç yükün emniyetli ve en hızlı 
şekilde taşınmasıdır. Aynı şekilde aynı yoldan devam ettiğinde 
ise vites geçiş noktalarını şanzıman artık bilir. Makine çok düşük 
devirde dahi turbo kanatçıkları eğimlerini ayarlayarak sisteme 
daha çok hava girmesini sağlar ve düşük devirde dahi yüksek 
güç elde edilir.” Hitachi ZW370 modelinde operatör kabini, tıpkı 
bir araba mantığı ile tek noktadan tüm verilerin görülebileceği/
kumanda edilebileceği şekilde dizayn edildi. Çalışan operatörlerin 
önemli bir kısmı tek vardiyada çalışırken hiç yorulmadıklarını hatta 
ikinci vardiyada bile çalışabildiklerini iletiyor. Operatör kabini 
ses izolasyonu, ROPS FOBS özellikleri ile öne çıkmakla beraber 
içerisinde birçok farklı özellikleri barındırıyor. Makinede klimaya 

bağlı buzdolabı, özel yeni ergonomik ve ısıtmalı 
koltuk, geri görüş kamerası, katlanabilir direksiyon 
simidi, geniş ferah rahat görüş alanı mevcut.
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HİDROMEK 
Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticilerinden 
Hidromek, geniş bir yelpazede sunduğu ürünleri ile 
en zorlu saha şartlarında dahi yüksek dayanıklılık, 
üretkenlik, performans, yakıt tasarrufu ve konfor 
sağlıyor. Hafriyat işlerinde ise Hidromek'in kazıcı 
yükleyici, ekskavatör ve lastikli yükleyici ürün 
gruplarından makineleri sıklıkla tercih ediliyor

Operatörüne kullanım kolaylığı ve konfor sağlayan Hidromek ürünleri, yakıt 
tasarrufu ve üretkenliği yüksek performans ile buluşturuyor. Türkiye’de 
60’ın üzerinde servis noktasına sahip olan HİDROMEK; yüzde 97 günlük 

yedek parça karşılama oranı ve yüzde 99 yedek parça bulunabilirliği ile satış 
sonrası hizmetlerde hızlı ve kolay çözüm sunuyor. Hidromek’in hafriyat işlerinde 
sıklıkla tercih edilen kazıcı yükleyici, ekskavatör ve lastikli yükleyici ürünlerinden 
bazıları şöyle…

Konforlu çalışma ortamı ve kolay kullanım
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) verilerine 
göre, 2019 yılında da Türkiye kazıcı yükleyici pazarında en fazla yurt içi satışı 
gerçekleştiren Hidromek, bu ürün grubunda son 11 yıldır pazar liderliğini 
koruyor. Hidromek kazıcı yükleyici ürün grubundan ALPHA Serisi, yüksek 
performans, düşük yakıt tüketimi, üretkenlik, ergonomik çalışma ortamı ve kolay 
kullanım sağlıyor. Ön tekeri küçük HMK 102B ALPHA ve dört tekeri eşit HMK 
102S ALPHA modellerinin yer aldığı ALPHA Serisi’nde dayanıklılığı artırmak 
amacıyla çelik konstrüksiyon ve ağır hizmet tipi akslar kullanılıyor. Kullanılan 
turbo şarjlı ve intercoolerlı dizel motor, düşük devirlerde dahi makineye yüksek 
tork sağlıyor. 6 ileri 3 geri Auto Powershift şanzıman, vites seçimini otomatik 
olarak gerçekleştiriyor ve Türkiye’de makinelerin yol yürüyüş yüzdesinin 
yüksekliği dikkate alındığında, yakıt tüketimini düşürmede önemli rol oynuyor. 
ALPHA Serisinde; HMK 102S ALPHA modelinin tüm paketlerinde, HMK 102B 
ALPHA modellerinin de A4 paketinde bulunan tork konvertör kilidi (Lock-Up) 5. 
ve 6. viteste otomatik olarak devreye girerek seyir halindeyken yüksek miktarda 
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Titreşimi büyük ölçüde sönümleyen 6 adet silikon takoz ile her türlü çalışma 
koşulunda gürültü, şok ve titreşimin kabine iletilmesi engelleniyor. Makinede 
bulunan kırmızı tutamaklar ve uyarı etiketleri operatör güvenliğini üst seviyeye 
taşıyor. 

HMK 640 WL üretkenliği en üst seviyeye taşıyor
Hidromek’in ürettiği ilk belden kırmalı lastik tekerlekli yükleyici HMK 640 
WL, 26.3 ton çalışma ağırlığı ve 4,2 m³ kova kapasitesi ile üretkenliği en üst 
seviyeye taşıyor.  Düşük devirlerde yüksek tork sunan 6 silindirli motoru ile 
maksimum verimlilik ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Şanzıman mod seçme 
sistemi uzun yürüyüşlerde üretime ve verimliliğe katkı sağlarken, TIPSHIFT 
tuşu tek noktadan ileri-geri yürüyüş kontrolü sunuyor. Çelik konstrüksiyonu 
ve ağır hizmet tipi aksları sayesinde en zorlu saha koşullarında bile yüksek 
dayanıklılık sunan HMK 640 WL, sahanın en zorlu koşullarında dahi seriliği ve 
güçlü performansıyla öne çıkıyor. Geniş iç hacme sahip kabini, ısıtmalı koltuğu 
ve koltuğa entegre her yöne ayarlanabilen operatör konsolu operatöre kendini 
ofis konforunda hissettirecek bir çalışma ortamı sunuyor. Geniş görüş açısı, 
geri görüş kamera ekranı ve ısıtmalı geniş dikiz aynaları, operatöre mükemmel 
bir çevre hakimiyeti ve sürüş güvenliği sağlıyor. Makine kullanımı esnasında 
ihtiyaç duyulan birçok bilgi ve fonksiyonu bir arada toplayan Opera Kontrol 
Sistemi’nin de bulunduğu HMK 640 WL, operatörü devrilmeye ve düşen 
cisimlere karşı koruyan ROPS/FOPS sertifikalı operatör kabini ile emniyetli ve 
konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. HMK 640 WL, tasarımı ile dünya çapında 
kabul görmüş; IF Product Design Award, Red Dot Design Award, German 
Design Winner Award ve Automotive Brand Contest ödüllerinin de sahibi 
olarak dikkat çekiyor. 

yakıt yakıt tasarrufu sağlıyor. Joystick üzerindeki TIPSHIFT düğmesi (ileri-geri yön 
kontrolü), ön yükleyici ile yapılan çalışmalarda kullanıcının daha seri manevra 
yapabilmesini sağlıyor. Kullanıcı, direksiyon hakimiyetini kaybetmeden, hem 
yükleyici, hem de ileri-geri yön kontrollerini tek noktadan kumanda edebiliyor. 
Operatörün konforu için her şeyin düşünüldüğü Hidromek kazıcı yükleyicilerde 
çift ekran (LCD), klima, MP3 çalar gibi pek çok donanım yer alıyor. 

HMK 210 W ile dar alanlarda maksimum performans
Gelişmiş hidrolik sistem tasarımı ile üretilen yeni HMK 210 W lastikli ekskavatör, 
kısa dönüş yarıçapı sayesinde şehir içi ve dar alanlarda seriliği ile ön plana çıkıyor. 
Kullanıcısına, tek ve iki parçalı bom tipi ile çeşitli arm seçenekleri sunan HMK 210 
W lastikli ekskavatör, iki parçalı bom tipi ile ekstra hareket kabiliyeti kazanıyor. 
HMK 210 W, güçlendirilmiş alt şasisi, ön dozer bıçağı ve arka destek ayakları 
ile en zorlu iş koşullarında dahi yüksek dayanıklılık ve üstün performans ile 
çalışıyor. Teknolojik özelliklerle donatılan HMK 210 W’de, power boost teknolojisi, 
makinenin ek güce ihtiyacı olduğu koşullarda otomatik olarak devreye giriyor. 
Az yakıtla daha fazla iş üreten ve bu sayede kullanıcısına her zamankinden fazla 
kazanç sağlayan HMK 210 W, enerji kayıpları olmayan son teknoloji hidrolik 
sistemi sayesinde yakıt tasarrufu sağlayarak daha az yakıtla daha fazla iş üretiyor. 
Otomatik Stop Sistemi özelliği, makine rölantiye geçtikten sonra motoru otomatik 
durdurarak yakıt tasarrufu sağlıyor. Geniş iç hacme sahip operatör kabini ile HMK 
210 W, çok yönlü ayarlanabilir hava süspansiyonlu koltuğu, otomatik kliması 
ve OPERA Kontrol Sistemi ile, operatör konforunu en yükseğe çıkarıyor. Basınç, 
sıcaklık, motor yükü gibi parametrelerin anlık durum bilgisini veren OPERA 
Kontrol Sistemi ile aynı zamanda güç ve çalışma modu da seçilebiliyor. Ayrıca, 
makine hakkında anlık bilgi sağlayan Hidromek Smartlink’e erişim de sağlanıyor. 
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KOMATSU
Komatsu’nun Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları, yeni paletli ekskavatörü 

PC210, WA380 lastikli yükleyici ve WB97R kazıcı yükleyici modeliyle hafriyat sektöründeki 
müşterilerine dayanıklı, verimli ve teknolojik üç adet iş makinesi sunuyor

Temsa İş Makinaları’nın uzmanlığı ile güçlü satış sonrası desteği ve 
Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış yaygın yetkili servis noktalarıyla 
müşterilerle buluşan Komatsu, madenden hafriyat alanlarına 

kadar farklı sektörlere hizmet sunuyor. Geniş ürün yelpazesinde kazıcı 
yükleyicisinden 250 tonluk kaya kamyonlarına kadar farklı ihtiyaç ve 
taleplere yönelik birçok iş makinesi bulunan Komatsu’nun, hafriyat 
alanında öne çıkan 3 iş makinesi bulunuyor. 

Komatsu PC210 ile 6 avantaj 
Komatsu’nun yeni PC210 paletli ekskavatörü, müşterilerin 
şantiyelerinde yapılan detaylı araştırmalar ve analizler sonrasında 
geliştirilen bir ekskavatör. Bu yüzden de hafriyat sahalarında farklı 
uygulamalara rahatlıkla uyum sağlayabiliyor, sorunsuzca uzun 
performans gösterebiliyor. Yüke maruz kalan kısımlarda kullanılan 
yüksek hassasiyetli döküm teknolojisi sayesinde her türlü zorlu koşula 
yıllarca dayanabiliyor. Ergonomi açısından da avantajlar sunan PC210 
paletli ekskavatör, hafriyat sahalarının zorlu şartlarında dahi arttırılmış 
stabilitesi ile operatöre sarsıntıları yansıtmıyor. Ekskavatörün güçlü 
kazı çalışması ve yürüyüş performansı sayesinde, sarsıntısız ortamda 
güvenle çalışan operatörün üretkenliğinde yaşanan artış, % 5’lik 
üretim artışını da beraberinde getiriyor. Geniş kabin ve arka görüntü 
izleme sistemi de hem operatör hem de çevre açısından daha güvenli 
bir kullanıma imkan tanıyor. Değişken motor devri uyum kontrolü, 
fan kavrama sistemi ve azaltılmış hidrolik tesisat kaybı sonucunda bir 
önceki seriye ait paletli ekskavatörlere göre % 26’ya kadar tasarruf 
sağlıyor. Hidrolik yağ filtresini değiştirme aralığı 2 kat uzatılmış olan 

Komatsu PC210 paletli ekskavatörlerde hidrolik yağ filtresine 1000 
saat yerine 2500 saatte bir bakım yapılması, bakım maliyetlerinde de 
ciddi bir kazanç sağlıyor. 

Operatör verimi maksimum düzeyde
Satış odaklı değil, hizmet odaklı faaliyet gösteren Temsa İş Makinaları, iş 
makinesi teslim edildiğinde doğru kullanım için operatöre eğitim veriyor; 
böylece doğru kullanımla iş makinelerinin ömrü uzuyor, verimi ise maksimum 
düzeye çıkıyor. Komatsu’nun ücretsiz olarak sunduğu iş makinalarının 
performansını izleyen ve raporlayan KOMTRAX uydu takip sistemi yeni PC210 
paletli ekskavatörlerde de bulunuyor. KOMTRAX sayesinde çalışma süresi 
boyunca operatör verimliliği değerlendirilerek hatalı kullanımlar bertaraf 
ediliyor. KOMTRAX arıza kayıtları baz alınarak düzenli olarak sunulan iş 
makinası sağlık raporu ile ise arıza risklerinin önüne geçilebiliyor. 

Bakım dertlerini unutun
Komatsu’nun bu yeni paletli ekskavatörünün ana komponentlerde 
arıza algılama ve önleme sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde 
önceden belirlenen arızalar daha düşük bakım maliyetleri ile 
sonuçlanıyor. PC210 satın alanlara 3 yıl ya da 6000 saate uzatılmış 
garanti de hediye ediliyor. Bu süre içerisinde tüm periyodik 
bakımları orijinal Komatsu yedek parça ve yağlarla, yetkili servis 
uzmanları tarafından Temsa İş Makinaları güvencesiyle ücretsiz 
olarak gerçekleştiriliyor. Her 500 saatte bir yapılan bu bakımlar ile 
beklenmeyen arızalara karşı daha uzun süreli koruma sağlanıyor, 
sürpriz masraflar ya da ek maliyetler çıkmıyor. 
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Komatsu WB97R kazıcı yükleyici
Komatsu’nun çok yönlülük, sağlamlık ve üretkenlik ilkeleriyle geliştirdiği 
WB97R bekoloder, artırılmış koparma kuvveti ve kaldırma kapasiteleriyle yüksek 
üretkenlik ve üst seviyede performans sunarak, sınıfındaki tüm iş makinelerinden 
farklılaşıyor. Kapalı devre yük algılama özelliği bulunan hidrolik sistemi sayesinde 
gerekli güç miktarını optimize ediyor; böylece sadece ihtiyaç duyulan anda ve 
oranda güç sağlıyor. Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan ön yükleyicisi 
sayesinde optimal paralel kaldırma yapabilen model, geniş bir görüş alanı ve 
mükemmel bir yükleme performansı sunarken, ağır hizmet emniyet çubuğu 
ve otomatik seviyeleme ile daha güvenli bir operasyon sağlıyor. S şekilli kazıcısı 
bulunan modelde, kazıcı kolun yuvarlatılmış şekli, bir yandan yüksek koparma 
kuvveti sağlarken öte yandan makinenin yükleme kabiliyetini ve engelleri aşma 
kapasitesini artırıyor. Teleskopik olması ise makinenin çok yönlülüğüne katkıda 
bulunuyor. Otomatik şanzımanlı ve 4 tekerden çekişli WB97R, koparma kuvvetini 
ve hareket performansını 74 kW 99,2 HP gücündeki motorundan alıyor. ‘Güç’ 
ve ‘Ekonomi’ olmak üzere iki çalışma modu bulunan bu güçlü motor, çalışılan 
sahanın ve işin gerekliliklerine göre motor gücünü belirleme imkanı tanıyor. 
Sessiz kabini, tam ayarlanabilir süspansiyonlu koltuğu ve isteğe bağlı klimasıyla 
operatöre konforlu bir çalışma ortamı yaratan bekoloder, geniş bombeli camları, 
ön kovayı tam gören görüş alanı, eğimli ve dar motor kaputu sayesinde makinenin 
ve çalışma sahasının kontrol altında tutulmasına olanak veriyor Birkaç farklı 
konfigürasyonda sunulan WB97R-5, hidrolik yan kaydırma, ters çevirme ve palet 
çatalları, ön ve arka kovalar için hızlı değiştirme aparatı ile birçok farklı iş için hazır 
hale getirilebiliyor. WB97R bekoloderde, Komatsu kullanıcılarına ve işletmecilerine 
kolaylıklar sunan KOMTRAX uydu takip sistemi donanımı da bulunuyor.

Her an 
VIP destek
Komatsu’nun 
ayrıcalıklı satış sonrası 
hizmetleri kapsamında, 
Müşteri Destek merkezi 
üzerinden iş makinanızla ilgili 
arıza, bakım saati ve performansla 
ilgili teknik destek de sunuluyor. Tüm 
bakımları orijinal yedek parça ve yetkili 
satış uzmanlığıyla gerçekleşen iş makinaları 
uzun süre ilk günkü performansını sürdürebiliyor. 
Böylece ikinci el satışlarında kolaylıkla yüksek 
değerde alıcı bulabiliyor. 

Yüksek üretkenlik, düşük yakıt tüketimi
Komatsu’nun teknolojik ve yenilikçi bakış açısının bir ürünü olan WA380 
lastikli yükleyiciler, pazarda, yüksek üretkenlik ve düşük yakıt tüketimi 
sağlamasıyla öne çıkıyor. Performansı yüksek ve çevreyle uyumlu SAA6D107E-1 
motoru, 143 kW 192 HP güç üretirken çift modlu motor gücü seçme sistemi 
sayesinde yakıt ekonomisi de sağlıyor. Modelde vites zamanlaması seçme 
sistemli otomatik şanzıman, kapalı devre yük algılama sistemi (CLSS) ve değişken 
debili pistonlu pompa da bulunuyor. Böylece sadece yapılan işin ihtiyaç duyduğu 
kadar hidrolik yağ basılıyor ve gereksiz hidrolik basınç kaybı önleniyor. Bu da 
yakıt ekonomisine katkıda bulunuyor. WA380, verimliliğiyle olduğu kadar 
operatöre sunduğu konforlu ve güvenli çalışma ortamı ve ergonomisiyle de 
beğeni topluyor. Elektronik kontrollü şanzıman kolu (ECMV) ya da parmak ucu ile 
kontrol edilebilir kollar gibi ince düşünülmüş detaylar da operatörün iş yükünü 
kolaylaştırırken, teleskobik ve yatırılır direksiyon kolonu ve direksiz tasarımlı geniş 
çalışma alanıyla mükemmel kontrol kabiliyeti sağlıyor. Ayrıca ekipman yönetimi 
izleme sistemi, yükleyicinin kontrolünü operatör için kolay hale getiriyor. Kuvvetli 
ses izolasyonu sayesinde ROPS/FOPS kabinlerde fazla gürültü duyulması 
engelleniyor. Kabine kolay giriş çıkış için ise arka menteşeli kapısı bulunuyor. 
Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemindeki bom ve arm üzerine gelen şokları 
emen akümülatör, operatör konforunu artırıyor, yorgunluğunu azaltıyor. Bu aynı 
zamanda yükleme ve taşıma çalışmalarında kovadan malzeme dökülmesinin 
de önüne geçiyor. Hıza duyarlı sistem, 5 km/saatin altındaki hızlarda otomatik 
olarak kapanıyor. Martı tipi motor yan kapakları ve otomatik ters döndürülebilir 
fan, bakım ve onarım operasyonları için rahat bir ortam sunarken, model eko 
pedal gibi isteğe bağlı özelliklerle daha ergonomik ve verimli hale getirilebiliyor. 
WA380 lastikli yükleyiciler, Komatsu kalitesini taşıyan ve birbiri ile uyum içinde 
çalışan komponentleri, sağlam şasisi, dayanımlı boya ve kaplaması ile uzun yıllar 
boyu ilk günkü yetkinliklerini sürdürebiliyor.
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TSM GLOBAL
TSM Global, dünyanın önde gelen Japon paletli hidrolik ekskavatör üreticisi 
Sumitomo’nun Türkiye hafriyat sektöründe en çok tercih edilen 
13-39 ton aralığındaki modellerini (SH130-6, SH180LC-6, SH210LC-6, 
SH250-6, SH300-6 ve SH350LC-6) müşteriyle buluşturuyor

Sumitomo’nun önceki modellerinin Japonya’da aldığı ödüllü tasarım geleneği 6 serisi ekskavatörlerde 
de sürdürülerek hem yakıt verimliliği hem güvenli tasarım ödülleri ile taçlandırıldı. Tüm modellerde 
yapılan geliştirmeler ile önceki seriye oranla yakıt tüketimi %18’e varan oranda düşürülürken, 

makinelerin çevrim hızı ise %15’e varan oranda arttırıldı. Hafriyat sektörünün tercih ettiği Sumitomo 
ekskavatörlerinin ortak özellikleri ise yüksek Sumitomo teknolojisi ve mühendisliğine dayanıyor.

Sumitomo ile yüksek verim, yüksek kazanç 
Sumitomo’nun verimliliği arttırılmış hidrolik pompa ve “Sumitomo Akıllı Hidrolik Kontrol Sistemi” 
(SIHIS) teknolojisi ile birleşen güçlü motoru sayesinde, yüksek güç, verimlilik, performans, serilik ve 
kullanım kolaylığı sunan ekskavatörleri, ödüllü 6 serisi ile hafriyat sektöründeki üretimi daha karlı 
hale getiriyor.

Az yakıtla çok iş
Sumitomo 6 serisi ekskavatörlerde yakıt verimliliği için geliştirilen teknolojiler sayesinde 
ton başı maliyetler düşürüldü. SSC (Piston Strok Denetimi) sistemi sayesinde ağır iş 
çalışması esnasında motor yükü azaltılmış, BES (Bom Aşağı Enerji Tasarrufu) teknolojisi 
ile ise bom indirildiğinde ve büyük yağ debisi gerektirmeyen dönüş çalışmalarında 
motor hızı düşürüldü. AES (Otomatik Enerji Tasarrufu) teknolojisi ise düşük motor 
yükü algılandığında buna bağlı olarak motor devrini düşürüyor. PTR (Pompa 
Geçişinde Düşüş) teknolojisi ise pompa debi gereksinimi ani pompa yükü ile 
azaldığında motor yükünü düşürüyor. Rölantide motor kapatma özelliği ile 
makine ayarlanan bir süre hareket etmemesi durumunda motoru otomatik 
olarak durdururken otomatik rölanti özelliği ise levyeler boş konuma alındıktan 
sonra yaklaşık 5 saniye süreyle motorun rölantide devam etmesini sağlıyor. 
Geliştirilen bu sistemler yüksek verimle iş üretmeyi sağlayan SP, H ve A modları 
fonksiyonları ile birleşerek operatörün çok hızlı ve konforlu şekilde kazı, sökü ve 
yükleme yapmasına imkan sunuyor. 

Ağır hizmet tipi ekstra güçlendirilmiş tasarım 
Ekstra güçlendirilmiş ağır hizmet tipi bom ve arm yapısı sayesinde Sumitomo ekskavatörler özellikle 
ağır sökü ve kırıcı ile çalışmalarda yüksek performans gösteriyor. Ekstra güçlendirilen bom ve arm yapısı çalışma 
esnasında daha düşük vibrasyon oluştururken; yüksek stres direnci de makinenin en zorlu yüklerde bile rahat 
çalışmasını sağlamaktadır. Bu yapı sayesinde daha dengeli ve bir o kadar da verimli çalışılabiliyor. Sumitomo 
ekskavatörlerin özellikle şehir içi çalışmalarda hızlı ve seri çalışmasına katkı sağlayan yürüyüş takımı rakiplerine 
göre büyük fark yaratıyor. Özel ısıl işlem görmüş ve güçlendirilmiş yürüyüş takımları, aşındırıcı etkenlere karşı 
koruma sağladığı gibi daha fazla olan makara sayısı sayesinde daha seri hareket kabiliyeti sunuyor. Sumitomo 
ekskavatörleri bu güçlü yürüyüş takımları sayesinde, sert ve zorlu zeminler üzerindeki performansı ile kesintisiz 
üretim imkânı sunuyor. 
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Konfor ve güvenlik standart
Özel dizayn edilmiş ve geliştirilmiş kabin; vibrasyonu önleyen özel silikon 
pabuçlar, güçlü klima, geniş görüş açısı sunan cam ve ISO standartlarında aynalar 
Sumitomo ekskavatörler kabinlerinin avantajlarından bir kaçı olarak sayılabilir. 
Su ve tozdan etkilenmeyen operatör koltuğu, geniş iç hacim, rahat ve ergonomik 
kumanda sistemi, hırsızlığa karşı ekstra güvelik sistemi, kaymaz basamaklar, 
koruyucu tırabzanlar gibi daha pek çok özellik operatörlerin güvenlik ve 
konforunu sağlıyor. Soğutuculu torpido gözü ve ek saklama alanları ile operatör 
konforunu arttıran Sumitomo tam otomatik kliması ile de daha iyi hava akışı 
sağlıyor. Ayrıca çalışma esnasındaki kabin içi gürültü seviyesi de bir önceki seriye 
göre azaltıldı. Sumitomo tasarımcıları özellikle operatörün uzun saatler boyunca 
çalışmasına imkan sunan koltuk tasarımları ile verimi artırmayı hedefliyor.

Kullanımı kolay dijital ekran
Yüksek çözünürlüklü 7 inç’lik renkli kontrol ekranı, multifonksiyonel yapısı ile 
operatörlere tüm kontrol ve makine verilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor. 
Operatör ergonomik olarak tam görüş alanına konumlandırılan yüksek 

çözünürlüklü bu ekrandan; çalışma modlarını, seyahat hızını, ECO göstergesini, 
yakıt seviyesi göstergesini, motor soğutma suyu sıcaklığını görebilir. Ayrıca 

yine bu ekrandan hidrolik yağ sıcaklığını, power boost (güç artırımını), 
yakıt tüketim durumunu, saati, ataşman seçimini, hırsızlığa karşı 

güvenliği, çalışma farlarını, çalışma saatini, radyo kontrolü gibi bilgi 
ve anlık verileri de dijital olarak görür ve kumanda edebiliyor. Ayrıca 
bu panelde seyahat hızı düğmesi, kamera açma kapama ve kamera 
geçiş düğmesi, motor rölanti modu düğmesi, cam sileceği ve 
çalışma ışıkları açma kapama düğmesi de yer alıyor. Sumitomo’nun 
bu yüksek çözünürlüklü ve ergonomik ekranı Türkçe menü 
seçeneği ile de ayrıca kullanıcı dostu bir yapıya 
sahip.

Çepeçevre Görüş
Sumitomo 6 serilerinde kullanıcıların beğenisine sunulan yan görüş kamerası, 
arka görüş kamerası ile birleşerek, güvenlik konusunda operatörün makine 

çevresine tam hakimiyeti sağlanıyor. Kabin içerisinde yeni dijital yatay 
monitör üzerinde her iki kamera görüntüsü yan yana getirilebiliyor. 
Böylece özellikle şehir içi veya dar alanlarda yapılan hafriyat çalışmalarında 
operatörün kaza yapma riski azaltılmış oluyor. Yer seviyesinden günlük 
kontrol imkanı sunan Sumitomo ekskavatörleri özellikle 1000 saatlik 

pim yağlama aralığı sayesinde yüksek tozlu ortamlarda dahi duruş 
olmaksızın kesintisiz üretim imkanı sunuyor. Kullanılan yağ kalitesi ve 

çalışma koşullarına da bağlı olmakla birlikte 5000 saatlik hidrolik 
yağ değişim süresi, 2000 saatlik filtre değişim süresi, 250 saat 

kova ve çevresindeki pim-burç yağlama süresi sayesinde 
Sumitomo ekskavatörleri bakım sürelerini de uzatarak 

verimli çalışmanın yolunu açtı. Operatör günlük 
kontrolleri yer seviyesinden yaparken, kaputu 

kolaylıkla açarak tüm komponentlere rahatlıkla 
erişebiliyor. Filtreleri ve diğer tüm elemanları 

elle ve gözle rahatlıkla kontrol edebilir, 
değişimleri yapabiliyor.

Güçlü servis ağı
TSM Global, satış sonrası hizmetleri ile de 
müşterisinin daima yanında yer alıyor. 
Müşterilerinin ihtiyaçlarına anında ve 
hızlı servis çözümleri ile cevap veren TSM 
Global yaygın servis ağı ve uygun yedek 
parça tedariki ile müşterilerinin kesintisiz 

üretim yapmasına destek oluyor.
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TÜRKTRAKTÖR
Dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran Case, temel hafriyat çalışmalarının birçok 
aşamasında çalışabilecek oldukça geniş bir ürün gamıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılıyor
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Başta TürkTraktör tarafından Ankara fabrikasında yerli olarak üretilen 
T Serisi Kazıcı Yükleyiciler olmak üzere, 13-50 ton aralığındaki paletli 
ekskavatörler, 12-25 ton aralığındaki lastik tekerlekli yükleyiciler, 

teleskopik yükleyiciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler ve 1.5 - 6 ton 
aralığındaki mini ekskavatörler Case İş Makineleri’nin zengin ürün gamını 
oluşturuyor.

Yerli üretim 695ST Kazıcı yükleyiciler 
TürkTraktör’ün yerli üretim kalitesiyle, Ankara fabrikasında üretimine başladığı 
Case T Serisi Kazıcı Yükleyici modellerinden olan 695ST, 110 hp maksimum 
güç üreten motoru ile beklentilerin ötesinde bir performans sunuyor. Bilinen 
mekanik yakıt enjeksiyon sistemlerinin aksine, elektronik kontrollü yüksek 
basınçlı Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemi kullanılan bu motorlarda, düşük 
devirlerde sağlanan 516 Nm yüksek motor torku sayesinde, ‘üstün performans, 
düşük bir yakıt tüketimini’ beraberinde getiriyor. Motor soğutma sisteminde 
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 ulaştığında ise soğutucu fan devreye 
girerek makine üzerindeki hiçbir sıvının daha yüksek sıcaklıklara çıkmasına 
izin vermiyor. Hidrolik sistem tasarımında standart olarak değişken debili 
pistonlu pompa kullanan Case T Serisi Kazıcı Yükleyiciler’de, hidrolik yağ akışı 
sadece hidrolik fonksiyonlar devreye alındığında sağlanıyor. Yol yürüyüşü gibi 
hidrolik hiçbir fonksiyonun çalışmadığı durumlarda, pistonlu pompa kendini 
uyku pozisyonuna alarak sisteme yağ akışı gönderimini minimum konuma 
çekiyor. Kazıcı veya yükleyici fonksiyonlarıyla iş yapılmak istendiğinde pistonlu 
pompa işin zorluğunu algılayan yük algılama sistemi sayesinde sadece ihtiyaç 
miktarında hidrolik yağı sisteme pompalıyor. Böylece her zaman ideal hidrolik 
güç makine üzerinden sağlanırken, yüksek bir yakıt ekonomisi de elde ediliyor. 
Kaliteli komponent bileşimi ile tasarlanıp üretilen 695ST modeli uzun ömürlü 
bir metal dayanımı sunuyor. Eğimli kazıcı bom tasarımı ile daha derine kazı ve 
kamyon üzerine yükleme gibi çalışmalarda iyi bir verimlilik sunan bu modelde 
bom üzerindeki ilave güçlendirme plakaları kazı esnasında gelen dirençleri 
üzerine alıyor ve makineye ilave bir dayanım sunuyor. Yükleyici üzerinde 1.15 
m3 6 fonksiyonlu geniş hacimli kovanın kullanıldığı 695ST de otomatik kova 
toplama sistemi, elektro-hidrolik bom kilidi, kırıcı tesisatı, teleskopik arm, 2 
farklı joystick kullanım modu gibi özellikler de standart olarak sunuluyor. 

Yerli üretim Case 695ST modelinde uzun süreli çalışmalarda operatör 
konforundan ödün vermeyecek şekilde düşünülen ergonomik özellikler de 
yer alıyor.

Case 695ST
• Kabin Üstü Çalışma Aydınlatmaları - 10 adet (Sağ-Sol Yan 
Aydınlatma)
• 360° Görüş Sunan Geniş Cam Yüzey Alanı
• Yüksek Performanslı Klima Sistemi
• 2 Farklı Joystik Kullanım Seçeneği (ISO-SAE) 
• 4 Yönlü Ayarlanabilir Joystik Konsolları
• Ayarlanabilir Joystik Bilek Dayamaları
• Elektro-Hidrolik Bom Kilidi
• Tek Tuş Rölanti Sistemi
• İster Yarım İster Tam Pozisyonda Açılabilir Yan Camlar
• Kolay Temizlenebilir Havuz Tipi Paspas
• Farklı Çok Sayıda Saklama Bölmesi

CX130C paletli ekskavatör: Üstün donanım ve güç bir arada 
Case’in 13 ton sınıfındaki modeli CX130C, hafriyat çalışmalarında 
en çok tercih edilen makineler arasında yer alıyor. C Serisi 
ekskavatör ürün grubunun tamamında olduğu gibi, CX130C 
üzerinde de dayanıklılığı ve güvenilirliği kanıtlanmış Isuzu 
motorlar kullanılıyor. Common-Rail elektronik yakıt enjeksiyon 
sistemi ve turbo intercooler hava emiş sistemi ile donatılan bu 
motorlar, yüksek motor performansını düşük yakıt tüketimi 
ile sunabiliyor. 3.0 L motor hacmi ile bu motorlar, 98 hp güç 
ve 346 Nm tork üretebiliyor. Otomatik, ağır ve süper olmak 
üzere 3 farklı çalışma modu bulunan CX130C ile operatör, 
yaptığı işin koşullarını karşılayan çalışma modunu seçerek, ideal 
üretkenlik ve yakıt tasarrufunu birlikte sağlayabiliyor.  Kabin 
içerisinden kolaylıkla devreye alınabilen otomatik rölanti sistemi 
ile makinenin faaliyet durumunu joystick hareketlerinden 
algılayabilen CX130C, belirli bir süre sonunda motoru rölanti 
devrine çekerek, yakıt tüketimini azaltıyor. Benzer şekilde 
otomatik motor durdurma fonksiyonu sayesinde de operatör 
makineyi belirli süre çalışır halde hareketsiz bıraktığında 
motor otomatik olarak duruyor. CX130C hidrolik sistemi 2 
adet pistonlu pompa tarafından besleniyor. Dakikada 258 lt 
hidrolik yağ akışı ile seri hareketler sunan bu makine üzerinde 
koparma kuvveti değerleri de oldukça yüksek. Makinede 
bulunan Case Akıllı Hidrolik Sistemi (CIHS) sayesinde güçlü ve 
çevik hidrolik hareketlere imkân sağlayan CX130C üzerinde 4 
ayrı hidrolik tasarruf fonksiyonu, genel yakıt ekonomisine katkı 
sağlıyor. Uzun süreli çalışmalarda operatörün konforunu azami 
seviyede tutmak için Case kabini içerisinde birçok ergonomik ve 
teknolojik özellik bulunuyor. Tamamen ayarlanabilir koltuk ve 
joystickler ile operatör uygun kullanım pozisyonunu kolaylıkla 
belirleyebiliyor. Yüksek soğutma performansına sahip dijital 
klima ile her iklim şartında yüksek konfor sağlanıyor. 5.7” 
renkli LED operatör ekranına sahip olan Case ekskavatörlerde, 
operatör birçok veriyi anlık olarak ekran üzerinden izleyebiliyor, 
kırıcı debi ayarını seçebiliyor, standart olarak sunulan arka ve sağ 
yan kameralar ile çalışma sahasına hâkim olabiliyor.

821F lastik tekerlekli yükleyici 
Case’in en fazla tercih edilen lastik tekerlekli yükleyici 
modeli olarak dikkat çeken 18 ton sınıfındaki 821F, yüksek 
performansı ve düşük işletme maliyetiyle ön plana çıkıyor. 3.4 
m³’lük genel hizmet tipi kovası ve yüksek kaldırma kapasitesi 
oldukça iyi performans sunan 821F seri yürüyüş ve hidrolik 
sistemiyle üretkenliği arttırırken; farklı çalışma modlarına 
sahip yüksek verimli FPT (Fiat PowertrainTechnologies) 
motoru sayesinde ise oldukça düşük yakıt tüketim değerleri 
ortaya koyuyor.Toplam 6 silindiriyle 6.7 litrelik düşük bir 
hacme sahip olan 821F motorundan 230 hp gibi yüksek bir 
motor gücü üretiliyor. Tekerleklerdeki yüksek itiş gücünün ve 
koparma performanslarının çıkış noktası olan maksimum tork 
değerlerinde, bu tonaj sınıfına göre oldukça yüksek değerlere 
sahip olan 821F motoru; 1184 Nm’lik maksimum motor torkunu 
1300 devir gibi düşük bir motor devrinde elde edebiliyor. 4 
farklı motor çalışma modu ile farklı uygulama koşullarında 
ideal performans ve yakıt ekonomisi bir arada sunulurken; 
otomatik rölanti ve otomatik motor durdurma fonksiyonları ise 
821F üzerinde standart donanım olarak bulunuyor. Case 821F 
üzerinde aynı zamanda kendine özgü küp şeklinde soğutma 
ünitesi bulunuyor. 6 adet radyatörün bir küp oluşturacak 
şekilde dizildiği ve hiçbirinin art arda gelmediği bu tasarımda, 
petek tıkanma problemlerinin yaşanma ihtimali çok düşük 
iken, soğutma performansı da oldukça yüksek. Ters fan sistemi, 
diğer tüm F serisi modellerinde olduğu gibi 821F üzerinde de 
standart olarak sunuluyor, tozlu ve kirli ortam çalışmalarında 
radyatör ve ızgara tıkanma problemlerinin önüne geçiliyor. Sahip 
olduğu dayanıklı güç aktarma organları ile 821F, uzun ömürlü bir 
çalışmayı da garanti ediyor. 4 ileri 3 geri vitese sahip powershift 
şanzımanı ile 37 km/sa hıza ulaşabilen bu makine üzerinde 
vites geçişleri de oldukça hassas ve seri. Daha kalın ve dayanıklı 
komponentlerden imal edilen ağır hizmet tipi akslara sahip olan 
821F üzerinde %100 kilitlemeli diferansiyel bulunuyor. Ön aks 
üzerinde bulunan diferansiyel kilidi, yüke girişlerde lastiklerde 
daha fazla tutunma sağlarken, kaygan çalışma koşullarında 
tekerleğin patinaja düşmesini önlüyor.
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YENİ ÜRÜN

AS-TA-MA fikri nasıl ortaya çıktı? Makinenin üretim aşamasına 
geçene kadarki süreci hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatları 
doğrultusunda aktif hale getirdiğimiz Ar-Ge şefliğinde hali hazırda kullandığımız 
birçok makine ve ekipman için uzun ömürlülük ve ekonomiklik arayışı içerisinde 
tasarım yapabiliyoruz. Ar-Ge departmanımızda birçok ürünü geliştirerek daha 
ekonomik ve hızlı hizmet etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda internet 
üzerinde asfalt eritme makinesinin ithal ürününü gördük. Başkanımızın desteği 
ile bu ürünü geliştirmeye karar verdik. İlk etapta ürünün elektrikli versiyonunu 
bir firmadan rica ettik ve geliştirdik. Ancak ürünün 380 volt oluşu ve asfaltı 
30 dakikada eritmesi kullanım zorluğu yarattı. Konu ile ilgili Ostim Sanayi 
Bölgesi’nde araştırma yaparken bir firmanın da bu ürün üzerinde çalıştığını 
öğrendik. Firmayla görüştüğümüzde firmanın elinde LPG ile çalışan çok ilkel bir 
tasarım olduğunu öğrendik. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nden uzman hocaların 
yardımı ile yaklaşık 4 ay süren yoğun bir geliştirme döneminin ardından 
ortaya bugün ki ürün çıktı. İlk etapta çift motorlu olarak tasarlanan makine 

Ankara’nın yolları 
AS-TA-MA’ya emanet
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Ar-Ge merkezinde yerli üretim asfalt 
tamir makinesi geliştirdi. AS-TA-MA adı verilen makine, büyük makinelerin giremediği yerlere rahatlıkla 
girerek asfaltlarda meydana gelen bozuklukları kısa sürede onararak hem personel hem de zaman açısından 
büyük bir avantaj sağlıyor. AS-TA-MA’nın avantajlarını ve teknik özelliklerini Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Fen İşleri Dairesi  Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürü Tolga Kepir ile konuştuk
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ileri ki aşamada tek motorlu tasarımıyla üretilecek. Yeni tasarımıyla birlikte 23 
dakikalık asfalt tamir süresinin 8-10 dakikaya düşmesi planlanırken, seri üretime 
geçilmesinin ardından Fen İşleri’ne bağlı şefliklerin tamamına bu makinelerden 
verilecek.

Makinenin teknik özellikleri ve kullanım amacı hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz?
AS-TA-MA sanayi tipi yüz litrelik bir tüple 30 saat çalışabilirken, tamir işleminin 
ardından yol kısa sürede trafiğe açılabiliyor. Kullanım amacı özelikle noktasal 
bazlı asfalt hasarlarını gidermek. Yaklaşık 15 dakika içerisinde asfalttaki bir 
çukurun tamiratı tamamen yapılmış oluyor. Amerika ve Rusya’da da yaygın 
olarak kullanılan teknoloji ilk kez Başkent’in cadde ve sokaklarında asfalt tamiri 
yapıyor. AS-TA-MA asfalt tamir makinesi yağmurlu havalar dahil her türlü mevsim 
koşulunda kullanılabilme özelliğine de sahip. Mevcut asfaltın tekrar kullanılması 
prensibi üzerine çalışan AS-TA-MA, hızlı ve pratik şekilde asfalt zemini ısıtarak 
yeniden şekillendiriyor.

Makinenin avantajları nelerdir?
Makina karlı veya yağmurlu havalarda çalışabildiğinden özellikle kış aylarında 

daha önemli hale geliyor. Normal bir çukuru tamir etmek için ortalama 10 farklı 
kişi ve 6 farklı iş makinası 33 dakikada yapılması gerekirken bu makina için 3 
personel ve 23 dakika yeterli oluyor.

Makineyi kullanan belediye çalışanlarından nasıl geri dönüşler aldınız?
Geri dönüşleri gayet olumlu uzun sure olumsuz şartlarda denemeler yaptık ve 
sıkıntı yaşamadık. AS-TA-MA oldukça kullanışlı ve avantajı var.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Teşekkür ediyoruz. Bu ve bunun gibi birçok ürünü daha kaliteli ve ekonomik 
hizmet vermek için geliştirmeye devam etmek istiyoruz.

YENİ ÜRÜN
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PROJE

PERI'den Karakoyun Köprülü Kavşağı 
ve Viyadük Yapım Projesi için 
ekonomik ve güvenli çözümler
Şanlıurfa’da Karakoyun Deresi ve tarihi İpek Yolu kesişme noktasında inşaatı gerçekleştirilen Karakoyun Köprülü 
Kavşağı ve Viyadük Yapım Projesi’nde PERI kalıp ve iskele sistemleri tercih edildi. Projenin inşaat sürecini daha 
kolay hale getiren PERI sistemleri aynı zamanda şantiyede güvenlik ve maliyet açısından avantaj sağladı

Proje: Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadük Yapım Projesi
Yer: Eyyübiye / Şanlıurfa
Kaba Yapı Yüklenici: YSA Yapı Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti.
YSA Yapı Genel Müdürü: İnş. Müh. Arif Arıcı
YSA Yapı Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Hanif Arıcı
Servis: PERI Gaziantep Ofisi

Uzun yıllar önce inşaat mühendisliği alanında hizmet vermeye 
başlayan Arif Arıcı ile Ahmet Salih Yalçın’ın 2013 yılında deneyim 
ve birikimlerini birleştirerek kurduğu YSA Yapı Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti., 

2013 yılında 2 kişi olarak başladıkları yolculuklarında bugün 20’ye yakın 
teknik ve idari personel ve 200’e yakın işçiyle devam ediyor. Türkiye‘nin 
önde gelen yüklenici firmalarından aldıkları köprü ve sanat yapıları işlerini 
deneyimli teknik kadrosu ve işlerinde tecrübeli ekibiyle projeleri uygun 
bir şekilde ve istenilen zamanda teslim etmeye devam eden YSA Yapı, 
Şanlıurfa’daki Eyyübiye ilçesindeki Karakoyun Deresi üzerinde Piazza AVM 
ve birçok müzenin bulunduğu bölgede trafik akışını rahatlatmak amacıyla 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen Karakoyun Köprülü 
Kavşağı ve Viyadük Yapım Projesi’nin kaba yapı imalatlarını üstlendi. 
Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadük Yapım Projesi tamamlandığında 
Şanlıurfa Gaziantep istikametindeki transit akım korunmuş olacak. Aynı 
zamanda alt kottaki hemzemin kavşak sayesinde yoğun bir trafik akışının 
olduğu çarşı ve mezarlık bölgesi ile Şanlıurfa için önemli bir yere sahip 
olurken, inşaatı devam eden Kuzeybatı çevreyoluna bağlanan Süleymaniye 
bölgesi arasında bir geçiş sağlanacak.



PROJE

75

Tercih edilen PERI ürünleri
PERI kalıp ve iskele sistemlerinin kullanıldığı proje kapsamında 
Karakoyun Deresi üzerindeki mevcut köprüye yeni kirişler eklenerek 
genişletiliyor ve doğu kolunda U dönüşü için bir köprü inşa ediliyor. 
Derenin kuzeyinde bulunan altgeçit de sağ ve soldan eklenecek 
yeni menfezlerle uzatılıyor. Ayrıca ardgerme köprüsünün belli bir 
bölüm izdüşümünde ayrı bir betonarme köprü bulunuyor. Beton 
dökümü sırasında da bu bölümün güçlendirilmesi PD 8 Sistem 
Yük İskelesi ile yapıldı. Taşıyıcı ayaklar arası mesafenin 59 metreye 
ulaştığı betonarme köprüde ardgerme metodu uygulanmaktadır 
ve projede toplamda yaklaşık 150 ton halat ve 125 ton betonarme 
çeliği kullanıldı. Kenar ayak ve orta ayaklarda toplamda yaklaşık 39 
mtül, 345 m2 PERI TRIO Panel Kalıp Sistemi tercih edildi. Sistemin 
hazır panel kalıp sistemi olması sebebiyle ön kalıp montajıyla 

Arif ARICI
 YSA Yapı Genel Müdürü

Muhammed ARICI
 YSA Yapı Yönetim Kurulu Üyesi 

“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin şehir trafiğini 
önemli ölçüde azaltacak bu önemli projesinde yer 
aldığımız için çok gururluyuz. YSA Yapı olarak bu 
ardgerme köprü projesinin kaba yapı yükleniciliğini 
yürütüyoruz. İstenilen sürede işi teslim edebilmek 
ve gerekli mühendislik şartlarını sağlamak için PERI 
firması çözüm ortağımız oldu. PERI Gaziantep Bölge 
Müdürlüğü’nün projemiz boyunca verdiği mühendislik 
ve lojistik hizmetleri için teşekkür ederiz.”

“PERI’den temin ettiğimiz dayanımı yüksek sistemler 
sayesinde şantiyemizde hızlı ve kaliteli imalat 
gerçekleştirdik. Ürün sevkiyatı PERI’nin Gaziantep 
Bölge Ofisi sayesinde en az maliyetle gerçekleştirildi. 
Süpervizörlük de dahil tüm destekleri için PERI’ye 
teşekkür ederiz.”

uğraşıldı. 80 kN/ m2’’lik yüksek beton basınç dayanımına sahip 
TRIO Panel Kalıp Sistemi ile güvenli ve hızlı kalıp devri yapılabiliyor. 
Değişik geometrilere sahip olan şaftların kalıp devri TRIO Panel 
Kalıp Sisteminin sahip olduğu değişik boyuttaki paneller ve 
esnekliği vasıtası ile kolayca sahada yapılabiliyor. Ortalama 5 m 
yükseklik, toplamda 3.065 m2  alan için yaklaşık 18.000 m3 malzeme 
kullanıldı. PERI Gaziantep deposundan toplamda 600 ton malzeme 
sevk edildi. Bu sebepten dolayı nakliyeden ciddi avantaj sağlandı. 
Malzemelerin % 95’i kiralık olarak verildi. 143 m uzunluğundaki ve 
21 m ve 27 m genişliğindeki ardgerme köprü projesinin tamamını 
kapsayacak şekilde kalıp stoğu verildi. İskele sistemi olarak, orta ayak 
bölgelerinde PERI UP Rosett Sistem Yük İskelesi, Diğer kısımlarda PD 
8 sistem Yük İskelesi kullanıldı.

PERI UP Rosett Sistem Yük İskelesi
Her türlü geometrideki yapıya ve yüklere uyum sağlayabiliyor. 
3 yönde de bağlantı noktalarının sık aralıklarla atılabilir olması 
sayesinde istenilen her bölgeye uyarlama imkanı var. Yatay bağlantı 
elemanlarının yüksek rijitliği sayesinde iskele sisteminin kurulu hali 
vinç yardımı ile kolayca taşınabiliyor. Yük transferinin en iyi şekilde 
yapılabilmesi için PERI Kalıp Sistemleri ile koordine edildi. Sistemin 
yatayda ve düşeyde 25 ve 50 cm aralıklarla bağlantı noktalarının 
olması farklı geometrideki yapılar ve yükler altında en iyi uyumu 
sağlıyor. Bunun yanı sıra bu iskele sisteminin geniş çaplı kullanım 
alanlarının olması ve kendi ağırlıklarının da düşük olması kullanıcı 
için çok düşük maliyetli çözümler üretiyor.

PD 8 sistem 
Ağır yükler ve masa sistemleri için hesaplı yük kuleleri olarak 
biliniyor. R 150 ve R 110 çerçeve yükseklikleri ile ayar mili açılma 
boylarının uzunlukları sayesinde, izin verilen maksimum yüksekliğin 
geçilmediği takdirde her döşeme yüksekliğine uyarlanabiliyor. PD 
8 kaldırma kancaları kullanılarak masa sistemleri vinç yardımıyla 
taşınabiliyor. Diğer taraftan ana mahya olarak orta ayak bölgelerinde 
SRU çelik kuşak, diğer kısımlarda Kafes Kiriş GT 24 kullanıldı. Tali 
Izgara olarak Ahşap Kiriş VT 20K kullanıldı. Döşeme alın kalıplarında 
da VARIOKIT sistem kullanıldı. Eğimler ayarlı payanda sistemi ile 
sağlandı. Döşeme için 4200 m2 PERI Twin 18 mm plywood kullanıldı. 
Montaj çizimleri ve süpervizörlük hizmetleri de PERI Gaziantep 
teknik ekibi tarafından verildi.
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Balkanların önemli ülkelerinden biri olan Bosna Hersek, dağlık 
coğrafi konumu ile karayolu yapımı oldukça zor ve pahalı olduğu 
ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda ulaşıma önemli 

yatırımlar yapan Bosna Hersek, en önemli ulaşım projelerinden birini 
gerçekleştiriyor. Ülkenin kuzeyi ile güneyini birleştiren Koridor Vc Otoyol 
Projesi, Bosna Hersek'in önemli stratejik projelerinden biri olma özelliği 
taşıyor. Proje kapsamında, ülkenin kuzeydeki Brod’dan başlayarak batıda 
Bosna Hersek sınırının hemen yakınındaki Hırvatistan’ın Ploče limanında 
biten ve Budapeşte’yi Ploče limanına bağlayan, yaklaşık 75 kilometresi 
tünel, 33 kilometresi köprü olmak üzere toplamda 336 km uzunluğunda 
olacak. Lotlar halinde ihale edilen projenin 3. lot yapımını Türkiye’nin 
en önemli inşaat firmalarından biri olan Cengiz İnşaat üstlendi. Firma,  
2012 yılında 3 lot ihalesi kapsamındaki Koridor Vc Otoyolu’nun yaklaşık 
104 kilometrelik kısmı 2014 yılının sonu itibariyle tamamlandı. 
2018 yılının Kasım ayında ise 3,9 kilometrelik Zenica Sjever - Donja 
Gračanica Otoyolu bölümünün inşaatı için ihaleyi kazanarak çalışmalara 
başladı. Koridor Vc Otoyolu üzerindeki Počitelj - Buna (7,2 km) ve Donja 
Gračanica - Zenica Tüneli bölümlerinin yanı sıra, toplam uzunluğu 53 

İntek, Bosna Hersek'in 
stratejik ulaşım projesinde  
İntek Kalıp ve İskele, Bosna Hersek'in önemli stratejik 
projelerinden olan ve ülkenin kuzeyi ile güneyini 
birleştiren otoyol ve tünel projesinin çözüm ortağı 
oldu. Proje kapsamında yaklaşık 4 km uzunluğunda 
otoyol, 2 adet tünel, 3 adet viyadük, 1 adet köprülü 
kavşak, 1 adet gişe alanı, Bosna nehri üzerine 
ise 1 adet köprü ve bağlantı yolları yapılacak. 
Projede İntek’in viyadük üst konsol döşeme kalıbı, 
viyadük üst konsol perde kalıbı İnteva ve konsol 
askı parapet sistemi İnteva sistemleri kullanıldı

Projenin Adı: 5C Koridoru Otoyolu 
Donja Gracanica (Kuzey Zenica) - 
Zenica Tünel Kesimi Yapımı İşi  
Yatırımcı: Bosna Hersek Ulaştırma 
ve Haberleşme Bakanlığı
Ana Yüklenici: Cengiz İnşaat
Yer: Bosna Hersek
Başlangıç Tarihi: Kasım 2018
Bitiş Tarihi: Mayıs 2021
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km olan Lašva - Donji Vakuf hızlı yol yapımı halen öncelikli projeler 
arasında bulunuyor. Otoyolun Bosna Hersek Federasyonu’ndan geçen 
kısmı 285 km, Sırbistan Cumhuriyeti kısmı ise 48 km civarındadır. 2018 
yılının sonu itibarıyla Koridor Vc’nin %35’i tamamlanmış olup, yaklaşık 
24 kilometrelik kısım halen inşaat halinde. 2021’de tamamlanacak 
olan projenin çalışmaları, hızla ve titizlikle sürdürülüyor. Cengiz İnşaat 
projenin kalıp ve iskele ihtiyacını İntek Kalıp ve İskele'den temin etti. 

Projede Kullanılan İntek Kalıp ve İskele Sistemleri
Proje kapsamında toplam uzunluğu 578 metre olan,16 açıklıklı, 3 
adet viyadük inşasını içeren ve kutu kesit ile dizayn edilen viyadük 
döşemelerinde; firmanın stoklarında bulunan MSS Kalıp ve bu kalıp 
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sistemiyle uyumlu çalışan İntek HD 150 yük taşıyıcı iskele sistemi 
kullanılıyor. Emniyetli bir çalışma ortamı sunan bu çözüm, özellikle 
yüksekte sağladığı rahat çalışma ortamı sayesinde inşaat kalitesi ve iş 
güvenliği konusunda çok önemli avantajlara sahip. Bu sistem sayesinde 
45 metre açıklıklı tabliyelerin yer ile hiçbir bağlantısı olmaksızın tek 
seferde beton dökümü gerçekleştirilmiş. MSS Sisteminde viyadük 
ayaklarına bırakılan boşluklara destek konsolları asılıyor. Bu konsollar, 
döşemeden gelecek olan bütün yükü karşılayarak viyadük ayaklarına 
iletiyorlar. Konsollar üzerindeki hidrolik vagonlara oturan ana taşıyıcı 
çelik kirişler ve bu ana kirişleri birbirine bağlayan enine çelik kirişler 
var. Kutu kesitin alt tabliyesinin betonu, bu enine kirişlerin üzerine 
yerleştirilen kalıplar vasıtası ile dökülür. Daha sonra İntek tarafından 
verilen HD 150 ve İnteva sistemleri kullanılarak, kutu kesitin ikinci 
ve üçüncü aşamaları olan perde ve üst tabliye betonu dökülüyor. 
Beton prizini aldıktan sonra MSS sistemi hidrolik pistonlar yardımıyla 
indiriliyor. Enine kirişlerin bağlantısı sökülüp itme silindirleri 
kullanılarak, bir sonraki açıklığa doğru hareket ettiriliyor. Projedeki 
kiriş dış ve iç perdelerinde yine MSS Kalıp ile uyumlu çalışan ve İntek 
tarafından özel olarak tasarlanan İnteva ahşap kirişli perde-kolon sistemi 
kullanılıyor. Bu sistem sayesinde işin başında oluşturulan panonun 
işin sonuna kadar demonte edilmeksizin kullanılabilmesi mümkün. 
Sistemin bu özelliğiyle birlikte, projeye özel olarak imal edilen push-pull 

payandalar yardımıyla, farklı dever ( karayolu en kesitlerine verilen eğim) 
ve kesitlere montaj bozmadan kolay adapte edilebilmesi şantiyede çok 
büyük kolaylık sağlamış. Köprünün üst tabliyesinin alın kısımlarındaki 
parapetler, İntek tarafından üretilen özel “konsol askı” sistemi ve İnteva 
ahşap kirişli panoları kullanılarak çözülmüş. Çelik perde kuşakları ve 
push pull payandalardan oluşan sistem, üst tabliyeye sabitlenerek 
döşemenin dışına doğru konsol olarak çıkar ve parapet kalıpları bu 
konsola asılıyor. Sistem, alttan herhangi bir iskele ile desteğe gerek 
kalmadan, İnteva panolardan ve parapet betonlarından gelen yükleri, 
emniyetli olarak karşılayacak şekilde tasarlanmış. Panolara monte edilen 
çalışma platformları, iş güvenliği açısından rahat bir çalışma ortamı 
sunuyor. Kalıbın bir yerden başka bir yere taşınması, trans paletler ya da 
çelik kuşakların altına takılan, ağır yük tekerlekleri ile yapılabiliyor.   

Projede kullanılan İntek kalıp ve iskele miktarları: 
Viyadük Üst Konsol Döşeme Kalıbı HD 150: 
A= 236 m2 - H= 225 cm 1 takım
Viyadük Üst Konsol Perde Kalıbı İNTEVA: 
A= 600 m2 - H= 225 cm 1 takım
Konsol Askı Parapet Sistemi İNTEVA: 
L=24 mtul 2 takım
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Türkiye’nin batısından doğusuna pek çok sağlık kampüsü ve hastane projesine 
kalıp, iskele ve mühendislik çözümleri sunan Doka Kalıp, Sağlık Bakanlığı 
tarafından Kamu - Özel İş Birliği Modeli  ile yapılan ve Türkiye’nin en büyük 

üçüncü sağlık yatırım projesi olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Projesi’nde 
çözüm ortağı olarak olarak görev aldı. 23 bin 600 hasta kapasitesine sahip ve 20 
Nisan 2020’de hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, İstanbul’un 
yanı sıra çevre illere hizmet verecek. 2 bin 82 yatak kapasitesi ve 1 milyon 
metrekare kapalı inşaat alanı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, ana 
hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük 
Sismik İzolatörlü Binası” unvanına sahip olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi, dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde, 

yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile, tüm operasyonel 
faaliyetlerini, hiç bir aksama olmadan, yerine getirmeye devam edecek.

“Bu projede yer almış olmak bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı”
Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, bugüne kadar yer aldıkları bir çok 
entegre projede kendi sorumluluklarını başarıyla tamamladıklarını kaydetti.  
Ender Özatay, “Ülkemizde en büyük üçüncü sağlık yatırım projesine kendi 
katkımızı sunmak bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu ve benzer 
projelerde bundan sonra da bize sorumluluk verildiğinde bunu en iyi şekilde 
yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Doka, Türkiye’nin her yerinde pek 

Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi’nin 
kalıp sistemleri Doka’dan
Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırım 
projesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul ve çevre illere hizmet vermeye başladı. 2 bin 
682 yatak kapasiteli hastanenin yapımında,  Doka Türkiye’nin kalıp sistemleri kullanıldı. Doka Türkiye’nin en büyük 
endüstriyel yatırımların çözüm ortağı olduğunu belirten Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay, “Ülkemizde en 
büyük üçüncü sağlık yatırım projesine kendi katkımızı sunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi

Projenin adı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
Bulunduğu Yer: Başakşehir / İstanbul
Toplam Kapalı Alan: 1 milyon m2
Kat sayısı: 19
Yatırımcı: Rönesans Holding
Ana Yüklenici Firma: Rönesans Holding
Yapım Yılı: 2016 – 2020
Kullanılan Doka sistemleri: Framax Xlife, Frami Xlife 
Kolon ve Perde sistemi, Dokascaff iş iskelesi, D2 Ağır 
yük iskele sistemi, Top 50 Özel Döşeme Çözümü, 150 F 
Tırmanma Sistemi
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çok projeye kalıp, iskele ve mühendislik çözümleri sunuyor Doka, Türkiye’nin 
batısından doğusuna yatırımı devam eden veya tamamlanmış birçok entegre 
sağlık kampüsleri ve hastane projelerine kalıp, iskele ve mühendislik çözümleri 
sunuyor. Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Ankara 
Etlik Sağlık Kampüsü, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü, İzmir Bayraklı Şehir 
Hastanesi gibi birçok dev projede imzası olan Doka, bu kez dünyanın en büyük 
sismik izolatörlü binası olmaya hazırlanan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi’nin inşaası için en güvenli ve en hızlı kalıp-iskele sistemlerini tedarik 
etti.

Farklı yükseklikler için ideal çözüm
Elazığ, Adana ve Ankara Etlik Sağlık Kampüsü’nün de yer aldığı pek çok 
endüstriyel yatırımda olduğu gibi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 
de yüksek yük taşıma kapasitesi ile öne çıkan Doka d2 ağır yük iskele sistemi 
tercih edildi. Çünkü Doka sistemleri, modüler yapısı sayesinde hastane gibi 
geniş alanlara kurulacak olan ve farklı yüksekliklerden oluşan yapılar için en 
ideal çözümü sunuyor. Ağır yük taşıyıcı iskele d2; sahip olduğu 3 tip 1.52 metre 
genişliğindeki ana çerçeve sistemi ile her yüksekliğe uygulanabiliyor. 0,90 m, 
1,20 m ve 1,80 m gibi farklı ana çerçeve yükseklik seçeneği sunan modüler 
sistemde krikolu ayak ve krikolu başlık sayesinde yükseklik ayarları istenilen 
şekilde yapılabiliyor. Böylelikle içerisinde farklı yükseklikler barındıran Başakşehir 
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için sistem, en ideal ve kolay çözümü sağlamış 
oldu. Ayrıca masa tipi d2 iskelenin sağladığı daha geniş masalar ve ahşap kiriş 
çözümü sayesinde daha az işçilikle daha seri bir inşaat süreci sağlanırken, yüksek 
dayanım ve taşıma kapasitesi sayesinde proje güvenli şekilde ilerliyor. İskele, 
sahip olduğu galvanizli yapısı ve 5 milimlik et kalınlığı sayesinde de herhangi 
bir burkulma veya bozulma riski taşımadığı için de işçiler için en güvenli ortamı 
sağlamış oldu.

Doka Framax Xlife ile değişik geometriler için hızlı ve kolay 
beton dökümü
Projede hem yükseklik hem de kalınlıkları itibariyle değişkenlik gösteren kolon ve 
perde duvarlarının dökümü için Doka Framax Xlife çift yüzeyli perde kalıp sistemi 
temin edildi. 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan projede, sahada 
montaj gerektirmeyen Doka Framax Xlife sayesinde yüzlerce kolonunun en hızlı 
şekilde dökümü sağlanmış oldu. Ayrıca ürün, sahip olduğu özel Xlife plywoodu 
sayesinde yeni bir plywood değişimi gerektirmeden 300 döküm yapılabilmesine 
olanak sağlayarak firmalara ciddi bir maliyet avantajı sağladı.

Ender ÖZATAY
Doka Türkiye Genel Müdürü
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Güvenli çalışma ortamı
Tüm ürün ve hizmetlerinde güvenliği ön planda tutan Doka, bu 
projeye de sağladığı ürün ve hizmetlerle farkını ortaya koydu. TS EN 
12810 sertifikasına sahip DokaUniversal çalışma iskeleleri projenin 
maksimum güvenlikte ilerlemesi sağlandı. Projeye temin edilen tüm 
sistemlerde olduğu gibi, DokaUniversal çalışma iskelesi için firmaya 
kurulum veya uygulama süreci için Kalıp Eğitmeni  desteği de verildi. 
Sıcak daldırma galvaniz kaplama sayesinde uzun ömürlü olan sistem, 
güvenlik unsuru ön planda tutularak geliştirildiği için kurulum, 
kullanım ve söküm aşamalarında tam güvenlikli çalışma ortamı 
sağlanabilmektedir. Dikey yönde 50 santimde bir olan bağlantı 
parçası sayesinde istenilen seviyede platform olanağı sağlanıyor. 
Hızlı kurulum ve söküm olanağı sayesinde firmalara işçilik ve zaman 
tasarrufu sağlamaktadır.

Projede sunulan çözümler
a) 45 bin m2 d2 döşeme altı iskele sistemi, serbest iskele modeli
b) 200 bin mtül Doka Eco P H20
c) 4 bin 500 m2 Framax Xlife ve Frami Xlife Kolon ve Perde Sistemi
d) 60 takım Framax Xlife Üniversal Kolon Kalıbı
e) WS10 çelik kuşaklar ile özel tasarım olarak sarkan kirişlerin altına dizayn 
ettiğimiz konsollar

Projede hangi Doka ürünlerinin tercih edildiği
a) Framax Xlife, Frami Xlife Kolon ve Perde Sistemi
b) D2 Döşeme Altı Ağır Yük iskelesi Sistemi
c) Doka Eco P H20
d) Dokascaff Universal İş İskelesi

2 bin 682 yatak kapasiteli dev proje…
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 354 yatak 
kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri 
Hastanesi’nden oluşuyor. Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı 
etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşurken, içinde şu birimleri 
barındırıyor:

• 469 yatak kapasiteli Genel Hastane
• 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi
• 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi
• 521 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi
• 359 yatak kapasiteli Kadın Hastanesi
• 367 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi
• 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi
• 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
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Yılın ilk yarısındaki ihracat performansının bütün yıla yayılması durumunda 
sektörün ihracatta birinci sıraya çıkabileceğini vurgulayan TÇMB Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını 

nedeniyle önümüzdeki dönemde satışların azalabileceğine dikkat çekti. 2020 
yılı Ocak-Şubat döneminde Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı 
dönemine göre %15.5’lik artışla 7,3 milyon tona çıktı. Yılın ilk iki ayında çimento 
sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre 3.1’lik artışla 5 milyon 
tona yükseldi.  2020 yılının ilk 4 ayında ise sektörün toplam ihracat miktarı %37 
oranında artarak 10,2 milyon ton gerçekleşti. İhracat geliri ise %20 artışla 352 
milyon dolar oldu. Aynı dönemde çimento ihracatı % 41,4 aratarak 4,9 milyon 
tona, klinker ihracatı ise %33,2 artarak 5,3 milyon tona yükseldi. Çimento ve 
klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana 
olurken, ihracat miktarı en çok artan ülke Ukrayna oldu. Bu ülkeyi Togo ve 
Romanya izledi.

2019 yılında Vietnam’dan sonra dünyanın en büyük ikinci çimento ve klinker 
ihracatçısı olan Türk çimento sektörü Avrupa’nın birinci, dünyanın 6’ncı büyük 
üreticisi konumunda. Yılın ilk yarısındaki ihracat performansının bütün yıla 
yayılması durumunda sektörün ihracatta birinci sıraya çıkabileceğine dikkat çeken 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, 
konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 

“2020 Ocak ayında Türk çimento sektörünün iç satışlardaki küçülmesi 
sona ererken, yıla ihracatta da artışla başlamıştık. 2019 yılında 
yaşanılan daralmadan sonra bu gelişmeler düzelmeye işaret 
ederken, Şubat ayında iç pazarda tekrar daralma gördük. İhracatta 
planlanın üzerinde görmüş olduğumuz artış uluslararası rekabette 
umut verici. Ancak COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlik nedeniyle 
önümüzdeki dönemde satışlarda azalma riski öngörüyoruz. Sektörün 
uluslararası rekabette kazandığı ivmeyi koruyarak ülkemize döviz 
girdisi ve istihdam güvencesi sağlamaya devam etmesi için 
desteklenmesi önem arz ediyor.”

Çimento ihracatı yılın ilk 
4 ayında yüzde 37 arttı
Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 2020 yılının ilk 4 ayında 
çimento ihracatının %37 artarak 10,2 milyon tona, ihracat gelirinin ise %20 artışla 352 milyon dolara çıktığını açıkladı. 
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın dönemine göre üretimde %15,5; iç satışlarda %3,1’lik artış kaydedildi. 

Tamer SAKA
TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile 
Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat 

sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra 
hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu 
Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden 
biridir. THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Nisan Ayı 
Raporu’nu açıkladı. Nisan ayında faaliyette ciddi bir daralma meydana geldi. 
Beklenti Endeksi, mart ayındaki tarihi dip değerinden sonra normalleşmeye 
dönen takvim ile birlikte yükseliş gösterdi. Buna rağmen sektörün güveni düşük 
kalmaya devam etti. Önceki yılın aynı ayına göre Beklenti Endeksi’nde ciddi bir 
artış söz konusu oldu. Özellikle son açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte 
ekonomi genelinde bir toparlanmanın başlayacağına ilişkin umut, Beklenti 
Endeksi’ni yukarı çekti. Bu beklentiye karşılık faaliyette önemli bir daralma 
meydana geldi.  Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde ciddi bir 
üretim azalması yaşandı. Sektörün güveninin diğer bütün endekslerden daha 
düşük olması, inşaat sektörünün kırılganlığının net bir göstergesidir.
Hazır Beton Endeksi 2020 Nisan Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren 
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: 
“Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde ciddi bir üretim azalması 
yaşandı. Üretimdeki azalma, korona virüsü pandemisi nedeniyle bazı inşaatların 
faaliyetlerini durdurmuş olmasının yanı sıra devam eden inşaatlarda sokağa 
çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları beton dökümü yapılamamasından 
kaynaklandı.” dedi. Merkez Bankasının mart ayı verilerine göre en düşük 3. 
kapasite kullanım oranına sahip olan hazır beton sektöründeki daralmanın nisan 
ayı itibarıyla netleştiğine dikkat çeken Yavuz Işık, “Hem çimentonun hem de hazır 
betonun kapasite kullanım oranlarında nisan ayında, hem bir önceki aya göre 
hem de geçen yılın aynı ayına göre gerileme yaşanmıştır. Son 6 çeyrektir daralan 
inşaat sektörüne girdi sağlayan hazır beton da, bu tablonun dışında kalmamış 
ve Korona virüsü pandemisi öncesi dönemdeki son 18 ay boyunca süregelen 
bir geriye gidişe maruz kalmıştır. Bu pandemi ile birlikte sektörün kan kaybının 
hızlandığı görülmektedir.” dedi.

Hazır Beton Endeksi 
2020 Nisan Raporu açıklandı
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet 
sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Nisan Ayı 
Raporu’nu açıkladı. Nisan ayında, bir önceki aya göre sektör genelinde ciddi bir üretim azalması yaşandı. Üretimdeki 
azalma, korona virüsü pandemisi nedeniyle bazı inşaatların faaliyetlerini durdurmuş olmasının yanı sıra devam eden 
inşaatlarda sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları beton dökümü yapılamamasından kaynaklandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin 
konut piyasalarının değerlendirildiği Mayıs 2020 Konut Piyasası İstanbul 
Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Nisan ayında gerçekleşen işlemler, 

rakamlara yansıdı. Nisan ayında 6 bin 113 konut satıldı. Konut satışları 
Mart ayına göre yüzde 69,2, bir önceki yılın Nisan ayına göre ise yüzde 
64,4 azaldı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışlarında yüzde 71,3, ikinci el 
konut satışlarında yüzde 59,5 azalış kaydedildi. 

Nisan ayında, konut satışları yüzde 64,4 azaldı
İstanbul’da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut 
satışları yüzde 64,4 azalarak 6 bin 113 oldu, Türkiye’de, yüzde 55,5 
azalarak 42 bin 783 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde 
İstanbul’un payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 14,3 oldu. Bir önceki 
aya göre baktığımızda ise İstanbul’da konut satışları yüzde 69,2 azaldı.

Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 71,3 azaldı
Nisan ayında İstanbul’da 2 bin 22 sıfır konut, 4 bin 91 ikinci el konut 
satıldı. Konut satışlarının yüzde 33,1’i sıfır konut, yüzde 66,9’u ise ikinci el 
konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
71,3, ikinci el konut satışları ise yüzde 59,5 azaldı. İstanbul’da bir önceki 
aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 68,6 azalırken, satılan ikinci el 
konut sayısı yüzde 69,5 azaldı.
Nisan ayında ipotekli konut satışı yüzde 40,1 oldu
İstanbul’da Nisan ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 452 konut satın 
alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam içindeki payı hem bir 
önceki yıla göre hem de bir önceki aya göre artarak yüzde 40,1 olarak 
gerçekleşti.

İstanbul’da konut satışı azaldı 
İstanbul’da, Nisan ayında 6 bin 113 konut satıldı. Konut satışları Mart ayına göre yüzde 69,2, bir önceki yılın 
Nisan ayına göre ise yüzde 64,4 azaldı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışlarında yüzde 71,3, ikinci el konut 
satışlarında yüzde 59,5 azalış kaydedildi. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı, yüzde 40,1 
oldu. Konut satışı en fazla düşen ilçe Sarıyer olurken, hiçbir ilçede artış görülmedi. Hem İstanbul’da hem de 
Türkiye’de konut fiyatları yükselirken, yabancılara satılan toplam konutların yüzde 47’si İstanbul’da gerçekleşti

Konut satışı en fazla düşen ilçe, Sarıyer
Nisan ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl 
aynı ayına-a göre, Avrupa yakasında yüzde 86,2 ile Sarıyer’de, Anadolu 
yakasında ise yüzde 75,9 ile Kadıköy’de yaşandı. Covid 19 salgını sonrası 
satışların en fazla etkilendiği diğer ilçeler ise sırasıyla; Zeytinburnu, 
Beşiktaş, Avcılar, Şişli ve Bakırköy oldu. Satışların düşmesinin etkilerinin en 
az yaşandığı ilçeler ise Ümraniye ve Sultanbeyli olarak kaydedildi.

Yabancılara yapılan konut satışı yüzde 79,7 azaldı 
Nisan ayında Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 47’si 
İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 79,7, bir önceki 
aya göre ise yüzde 75,3 azalma gerçekleşti. 2020 Mart ayında yabancılar 
İstanbul’dan bin 513 konut satın alırken, Nisan ayında satın alınan konut 
sayısı 374’e düştü. 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
yabancılara satılan konut sayısı 7 adet azalırken, Nisan ayında bir önceki 
yıla göre bin 465 daha az konut satıldı. 

Konut fiyatları İstanbul ve Türkiye’de arttı
İstanbul’da 2020 Mart ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki 
yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 12, Şubat ayına göre ise yüzde 1,7 
artarak 5 bin 221 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de 
ortalama konut metrekare fiyatı artarak 3 bin 104 TL olarak gerçekleşti.

Konut Piyasası Mayıs 2020 Bülteni, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanılarak 
hazırlandı. 
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