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Editörden

Melih Apa
melih.apa@apayayincilik.com.tr

Sektörleri ayakta 

canlı tutan en iyi 

organizasyonlar ve 

fuarlar bile ertelenir 

ya da iptal edilirse 

geriye ne kalır diye 

düşünmek bile 

istemiyorum…

BİR BU EKSİKTİ…

Hepimiz 2019’u unutup 2020’yi heyecanla bekliyorduk ama tam bu beklentiler içinde 

yeni yıla girerken başımıza Suriye ve dolayısı ile Rusya ve ABD sorunu çıktı. Her görüşme 

sonrası gidişata göre piyasa iniş çıkış yaşadı ki buna rağmen “Hayat devam ediyor” dedik. 

Hani tam anlamıyla “Yılmadık, ayaktayız!” durumundaydık ki bir de başımıza Koronavirüs 

belası çıktı. Bütün dünya bundan muzdarip. İnsanlar hastalanıyor, ölümlü vakalar var ve 

maalesef bu defa hayat durma noktasında.

Hepimizin bildiği gibi yurtdışı ziyaretlerinin sayısı azaldı, insanlar seyahat etmekten korkar 

halde ve durum iyileşmediği gibi kötüye gidiyor. Öyle bir noktaya geldik ki artık koronavirüs 

sektörü doğrudan etkiler hale geldi maalesef. İlk iptal kararı doğal olarak İtalya’dan geldi. 

Mart ayında yapılacak Samoter Fuarı’nı mayıs ayına ertelediklerini açıkladılar. Hal böyle 

olunca hepimizin aklına 2020 yılının en büyük fuarı olan ConExpo düştü. İptal edilecek mi 

edilmeyecek mi? Açıkçası son güne kadar iptal maili bekledi insanlar ama ConExpo’dan 

iptal kararı çıkmadı. Fuar iptal edilmedi ama beklenenin altında bir katılım olduğu kesin. 

Volvo standını kurduğu halde çalışanlarını göndermeme kararı alan ilk firma oldu ve bunu 

fuardan önce duyurdu. İtalyan, Çin ve Uzakdoğu firmalarından da katılım iptalleri oldu ki 

bu durum bu ülkelerden gelecek ziyaretçileri de etkiledi.

Türkiye’den de bu konuda farklı tepkiler oldu. Şu ana kadar katılmaktan vazgeçen firma 

duymadım ama ziyaretçi konusunda son anda gitmekten vazgeçen çok kişi olduğunu 

biliyorum. Katılımcı firmalardan da gidecek ekibin sayısını bir hayli azaltan 25 kişi yerine 5 

kişi gönderen katılımcı firmaların olduğunu duydum.

Uluslararası fuarların yanı sıra son günlerde Türkiye’deki ulusal fuarlardan da art arda 

iptaller gelmeye başladı. Sektörün ümitle beklediği mermer fuarı özellikle Çin sorunundan 

dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Bu senenin en büyük iki tarım fuarından birisi olan Konya 

Tarım Fuarı aynı şekilde. Sektörleri ayakta canlı tutan en iyi organizasyonlar fuarlar bile 

ertelenir ya da iptal edilirse geriye ne kalır düşünmek bile istemiyorum.

Bütün bu gelişmelerden sonra açıkçası ben de 2020 yılından ümidimi yitirmeye 

başladım. Zaten son günlerde yine sektörün önde gelen firmalardan gelen olumsuz 

haberler de bunun tuzu biberi oluyor. Umarım bu tür haberlerin sayısı artmaz. Bu arada 

sektörde bir markanın distribütörlüğü el değiştirecek gibi görünüyor. Görüşmeler olumlu 

ilerliyormuş ama henüz sonuçlanma aşamasına gelinmemiş. Belki de gelecek sayımızda 

bu değişikliğin haberini sizlerle paylaşırız.

Sağlıklı günler diliyorum…



A WIRTGEN GROUP COMPANY

Wirtgen Ankara · Ankara Cad.No. 223 Bahcelievler Mahallesi · Konya-Ankara Yolu 3.km · 06830 Gölbasi - Ankara

www.wirtgen-group.com/ankara

Her uygulama için 
kompakt silindirler
HD COMPACTLINE – KULLANIŞLI VE GÜÇLÜ  
YOL SILINDIRLERI

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



10  z MAKİNA MARKET /  ŞUBAT 2020

Kısa.Kısa.

E-MAK, ‘İhracatın Yıldızları’ 
yarışmasında Turquality 
Şampiyonu oldu

Scania’nın L serisinde 7 litrelik motor seçeneği

Prometeon Türkiye’de üst düzey görevlendirme…

Scania’nın kenti içi dağıtım hizmetleri için sunduğu düşük girişli Scania L serisi artık DC07 
motor seçeneği ile sunuluyor. Başlangıçta, L serisine beş silindirli 9 litrelik sıralı motorlar ile 
daha ağır operasyonlar için tercih ediliyordu. Daha sonra taleplerin de oluşması ile daha hafif 
ve daha esnek 7 litrelik motor seçeneği de sunulmaya başlandı. Güvenliğin, ergonominin ve 
düşük ağırlığın odaklandığı kalabalık şehir alanlarında dağıtım, atık ve inşaat alanları için çözüm 
sunan L serisi, DC07 motor ile piyasaya sürülmesiyle, yük taşıma kapasitesi de 360 kilo arttı. 
7 litre motorda 220, 250 ve 280 beygir gücü olmak üzere 3 farklı güç seçeneği de sunu-
luyor. 2017’de L serisi kabinlerin piyasaya sürülmesiyle Scania, kent içi dağıtım segmentine 
güçlü bir giriş yaptı. Düşük kabin L serisi, gün içerisinde sık sık inip biniş yapan sürücü için 
büyük kolaylık sağladı. Aynı zamanda yoğun kenti içi trafikte görme ve görülme özelliği de arttı. 
Scania DC07 ilk olarak 2017’de sadece Scania P serisi kabinler ile birlikte sunuldu. 6,7 litre 
süpürme hacmine sahip, hafif, sağlam ve modern bir sıralı altı motor, 280 hp güç ve 1050 
dev / dak’dan 1200 Nm’ye kadar tork sunuyor. SCR teknolojisine sahip motor, performansı, 
düşük gürültü ve yakıt verimliliği nedeniyle medya ve müşteriler tarafından övgüyle karşılanmış-
tı. L serisi kabinlerin düşük, normal ve yüksek olmak üzere üç farklı tavan yüksekliği bulunuyor. 
Kentsel uygulama rijitleri için tipik aks konfigürasyonları 4×2 veya 6 × 2*4. Ağırlıklı olarak 
dağıtım hizmetlerinde kullanılan L serisi, artık birçok inşaat projesinde de yer alıyor. 

Asfalt ve madencilik makineleri üretiminde 
dünyanın en büyük markalarından biri olan 
E-MAK, ‘İhracatın Yıldızları’ 20 İhracatı Teş-
vik Ödülleri’ yarışmasında, Turquality Şampi-
yonu olarak ödüle layık görüldü. Ödülü kazan-
maktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını 
belirten E-MAK Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Emre Gencer, “Turquality desteğin-
den faydalanan ve bu destek kapsamında 
yurt dışında Türk malı imajını güçlendiren 
firmalar bu kategoride değerlendirmeye 
alındı. Bu alanda şampiyon olduğumuz için 
ve ödüle layık görüldüğümüz için büyük gu-
rur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi. Asfalt 

ve madencilik 
teknolojilerinde 
yaklaşık yarım 
asırlık bir dene-
yime sahip ol-
duklarını belirten 
Gencer; yenilikçi, çevreci ve güvenilir tekno-
lojiler geliştirerek, dünya çapında örnek ve 
önder bir marka olmayı hedeflediklerini söy-
ledi. E-MAK’ın yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinin 
üniversitelerden ve TÜBİTAK’tan aldığı bilim-
sel ve teknik katkılar ile desteklendiğini ifade 
eden Gencer, “E-MAK kendi test alanlarına 
sahip dünyada tek asfalt plenti üreticisidir. 

Prometeon Lastik Grubu’nda üst düzey 
bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Gru-
bun 4 ana üretim merkezinden biri olan, 

Ürünlerimiz yüksek kapasitede verimli çalış-
ma sağlıyor. Firmamız tarafından sektöre 
gururla sunulan her yeni teknoloji, enerji 
tasarrufu ve çevre adına dünya için bir de-
ğerdir” diye konuştu. Konuşma sonrasında 
Emre Gencer, gecede ödülü Uluslararası 
Ticaret Danışmanları ve Eğitmenleri Derneği 
Başkanı Şefik Ergönül’ün elinden aldı.

75 ülkenin içinde yer aldığı Prometeon 
Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta 
Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin yeni CEO’su 
Antonio Dolgetta oldu. Dolgetta, Şubat 
ayı itibarıyla görevi Alp Günvaran’dan dev-
raldı. Prometeon Lastik Grubu’na 2017 
yılında katılan Dolgetta, ilk olarak Avru-
pa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 
CFO’luğunu üstlendi. Mart 2019’da Pro-
meteon Lastik Grubu’nun dünyadaki 4 
ana üretim merkezinden biri olan Mısır’da 
Prometeon Mısır CEO’su olarak görev 
almaya başlayan Dolgetta, Şubat 2020 
itibarıyla Prometeon Türkiye, Orta Doğu, 

Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar 
Bölgesi’nin CEO’luğuna atandı. Türkiye’de 
İzmit’te kurulan ilk lastik fabrikasını da 
yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin 
içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afri-
ka-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar” Bölgesi’nin 
yönetim merkezi olarak, 2.800’den fazla 
çalışanı barındırıyor. Prometeon Türki-
ye’nin yönettiği bölgenin cirosu, toplam 
Grup cirosunun 1/3’ünü oluştururken, 
dünyadaki 2 fabrika (Türkiye ve Mısır), 1 
Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme 
Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü 
olduğu bölgede yer alıyor.
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Hareket, Breakbulk Middle East Fuarı’nda 

Horoz Lojistik’in Ankara lojistik 
merkezi açıldı

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma 
ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektö-
rün uzman şirketi Hareket, bu yıl 25-

gücünü gözler önüne serdi. Hareket’in 
2018 yılında faaliyete geçen Dubai’de-
ki Ortadoğu Bölgesi Merkez Ofisi, ağır 
ve gabari dışı yük taşımacılığı ile ağır 
kaldırma hizmetleri alanında kendi mü-
hendislik ekibi, araç ve makine parkıyla 
hizmete veriyor. Türkiye’nin yanı sıra 
Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ro-
manya ve Azerbaycan gibi 20’yi aşkın 
ülkede birçok önemli projede yer alan 
Hareket, yeni işbirlikleriyle Ortadoğu 
pazarındaki gücünü perçinlemeyi he-
defliyor.

Teksan ve 
Ford Otosan’dan dev işbirliği

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan’ın 
yerli motor ile ürettiği jeneratörleri daha üst segment-
lere taşıma hedefi ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları mey-
vesini Ford ECOTORQ Motorlu Jeneratör Serisi ile verdi. 
Sektörde 275 – 550 kVA güç aralığında yerli motorla 
üretilen ilk jeneratörü pazara sunmayı başardı. İhracat 
potansiyeli de yüksek olan Teksan Ford ECOTORQ Serisi 
jeneratörler, Türkiye’nin en yüksek jeneratör üretme ka-
pasitesine sahip Teksan Kocaeli fabrikasında üretildi. Li-
der ticari araç üreticisi Ford Otosan bu işbirliği ile daha 
önce ağır ticari araçlarda kullandığı ECOTORQ motor 
serisine yeni bir soluk katmış oldu. Şirket, Teksan Jene-
ratör’ün mühendislik tecrübesinden de faydalanarak ilk 
kez jeneratör sanayinde kullanılan bir motor geliştirdi. İki 
yıllık yoğun bir çalışma sonucunda endüstriyel kullanıma 
uygun olarak Ford Otosan’ın mühendislik gücü ile gelişti-
rilen motor, Eskişehir fabrikasında üretildi.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.‘nin Ankara’da inşa ettiği 
lojistik merkezinin resmi gerçekleştirildi. Açılış Horoz Lojistik Yöne-
tim Kurulu Başkanı Taner Horoz ve BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi 
(COO-TR) Dr. Joerg Schaupp’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Töre-
ne T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sa-
yan ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün‘ün yanı sıra 
bakanlıkların, resmi kurumların ve özel sektörün üst düzey temsilci-
leri, müşteriler ve iş ortakları katıldı. İleri teknolojik altyapısı ile dünya 
standartlarında hizmet veren lojistik merkezi, 33 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere 50 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Türkiye 
ve dünya çapında marka değeri olan önemli müşterilere hizmet ver-
mek amacıyla 2019 yılında kurulan lojistik merkezi, 15 Nisan 2019 
tarihi itibariyle Türkiye’nin yabancı yatırımlı en büyük beyaz eşya şirketi 
ünvanına sahip BSH Türkiye’ye hizmet vermeye başladı. Avrupa’nın 
en çok tercih edilen markalarından Bosch ve Siemens’in yanı sıra Ga-
ggenau ve Profilo markaları ile Türkiye’ye değer katan BSH Türkiye, 
bu lojistik merkezinden Ankara ve Ankara’nın doğusundaki bölgelere 
operasyon gerçekleştirecek.

26 Şubat tarihleri arasında Dubai’de 
düzenlenen ve Ortadoğu Bölgesi’nin en 
prestijli fuarlarından biri olan Breakbulk 
Middle East Fuarı’nda yerini aldı. Hare-
ket, 70’i aşkın ülkeden ziyaretçinin yer 
aldığı fuarda Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Körfez Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
EPC firmaları, taşıma işleri komisyon-
cuları (freight forwarder’lar), ağır ve 
gabari dışı üretim yapan sanayi kuru-
luşlarına sunduğu yaratıcı çözümleri 
tanıttı. Fuarda, Dubai’deki Ortadoğu 
Bölgesi Merkez Ofisinin yaptığı çalış-
maları da aktaran Hareket, bölgedeki 
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Mars Logistics, ünlü ekonomistlerle iş 
dünyasını bir araya getiriyor. ‘Mars’la 
Ekonomi Buluşmaları’ ile 2020 yılı bo-
yunca Türkiye’nin çeşitli illerinde fa-
aliyet gösteren şirketlerle buluşmayı 
amaçlayan Mars Logistics’in ilk durağı, 
Türkiye’nin marka şehri Eskişehir oldu 
ve ekonominin duayen ismi Mahfi Eğil-
mez’i ağırladı. Mahfi Eğilmez’in Türkiye 
ve dünya ekonomisine ilişkin öngörüle-
rini ve yorumlarını paylaştığı etkinliğin 
açılış konuşmasını Mars Logistics Yö-
netim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yap-
tı. Günhan, “Mars Logistics olarak 30 

Makinelerin uzaktan takibiyle daha ve-
rimli çalışmasına imkan veren eSIM 
teknolojisinde getirilen yerlilik şartı, 
kritik projelerde çalışan 100 bine yakın 
iş makinesini kontakt kapatma noktası-
na getirdi. Makine ticareti ve üretimi 
yapan firmalar, Türkiye’de yeterli alt-

BTK’ya ‘İş makinesi takip sistemini erteleyin’ talebi

Case’in metanla çalışan tekerlekli yükleyicisine ödül

Ekonomi buluşmaları iş dünyasının yol haritasını çiziyor

yapının he-
nüz hazır 
o l m a d ı ğ ı 
gerekçesiy-
le kararın 
ertelenme-
si talebiyle 
Bilgi Tek-
n o l o j i l e r i 
K u r u l u ’ n a 
( B T K ) 
b a ş v u r -
du. BTK, 
12 Şubat 

2019 tarihinde aldığı kararla, “milli 
güvenlik” gerekçesiyle Uzaktan Prog-
ramlanabilir SIM Teknolojilerine (eSIM) 
sahip cihazların, sadece yerli SIM kart-
larıyla kullanılması şartını getirmişti. 
Bu kapsamda, üretilen verinin Türki-
ye’de kalması için sunucu, veri merkezi 

ve yazılım gibi tüm sistemlerin GSMA 
(Mobil Operatörler Birliği) standart-
larına uygun olarak 29 Şubat 2020 
tarihine kadar Türkiye’de kurulması 
kararlaştırıldı. İşletmecilere tanınan 
süre bugün dolarken, makine ticareti 
ve üretimi yapan firmalar, yeterli alt-
yapının henüz hazır olmadığı gerekçe-
siyle BTK’ya erteleme başvurusunda 
bulundu. Bu konuda yeterli imkân ve 
altyapı oluşana kadar ek süre verilme-
sini talep eden üreticiler, havaalanı, 
baraj, köprü gibi stratejik öneme sa-
hip alt ve üst yapı projelerinde çalışan 
makinelerin verimliliğine dikkat çekti. 
eSIM kartlı makine ve ekipmanlar, kar-
bon salınımı ve yakıt tüketiminin azal-
tılmasını sağlarken erteleme olmama-
sı durumunda yaklaşık 100 bin kadar 
makine ve ekipmanın düzenlemeden 
etkileneceği hesaplandı.
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yıldır genç filomuz ve güçlü ekibimizle 
müşterilerimize hizmet veriyoruz. İs-
panya’da kurduğumuz yeni şirketimiz-
le bir yandan dünyaya açılırken, diğer 
yandan Türkiye’deki müşterilerimizin 
lojistik süreçlerini kolaylaştıracak çö-
zümler üretiyoruz. Ekonomi buluşma-
larımızda müşterilerimizle bir araya 
gelerek, ülke ve dünya ekonomisini 
birlikte yorumlamayı, doğru hamlelerle 
şirketlerin büyümelerine katkı sunmayı 
hedefliyoruz. Bu vesileyle, 2020 itiba-
rıyla çok değerli ekonomistlerin katılı-
mıyla buluşmalar düzenlemeyi amaçla-

dık. İlk durağımız, yükselen grafiğiyle, 
Türkiye’nin marka şehri Eskişehir oldu” 
dedi. Gökşin Günhan, Mars Logisti-
cs’in yakın zamanda Eskişehir’de bir 
toplama merkezi açtıklarını belirterek, 
“Toplama merkezi, müşterilerimize pek 
çok avantaj sunacak. Buradaki topla-
ma merkezimiz sayesinde ihracatçı 
firmalarımızın iç nakliye süreçlerini 
kısaltacağız ve kolaylaştıracağız. Eski-
şehir’deki toplama merkezimiz sadece 
bu ildeki müşterilerimize değil, çevre 
illerde yer alan ihracatçılara da hizmet 
verecek” diye konuştu. 

Case Construction Equipment, metanla çalışan tekerlekli yükle-
yici konseptiyle TETRA Projesi için İyi Tasarım Ödülü aldı. Case 
mühendislik ve CNH Industrial uluslararası tasarım ekipleri tara-
fından ortaklaşa geliştirilen tekerlekli yükleyici konsepti geçen yıl 
Bauma Münih’te resmen tanıtıldı. İnşaat ekipmanlarında alterna-
tif yakıtların kullanılmasının uygunluğunu, atık ürünlerden ve ye-
nilenebilir kaynaklardan üretilen yakıtın kullanılmasının uygulana-
bilirliğini gösteriyor. Tekerlekli yükleyici, Case’in kardeş markası 
FPT Industrial tarafından üretilen ve dizel eşdeğeri ile aynı per-
formansı sağladığı söylenen bir metan motoruyla güçlendirildi. 
Tasarım, dokunmatik ekran ve ses kontrol teknolojilerini kullanan 
gelişmiş bir operatör ortamı içeriyor.
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Hidromek, yüzde 100 elektrikli ve akıllı şe-
hir ekskavatörü HICON 7W ile dünyanın 
en seçkin tasarım ödüllerinden IF Product 
Design Award 2020 ödülüne layık görüldü. 
Yeni ödülle Hidromek’in kazandığı uluslara-
rası alanda prestije sahip tasarım ödülü 
sayısı 19’a yükseldi. IF Design Award’da 
dünyanın dört bir yanından gelen 78 ba-
ğımsız jüri üyesi tarafından 56 ülkeden 7 
bin 298’in üzerinde başvuru değerlendiril-
di. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

“İthalatın ihracattan hızlı artmasına izin veremeyiz”

HICON 7W ikinci tasarım ödülünü kazandı

Makine sektörü Şubat ayında 1,5 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayın-

ürün, iletişim, ambalaj ve hizmet tasarı-
mı, mimarlık ve iç tasarım gibi geniş bir 
yelpazede ‘en iyi’ tasarımlar belirlendi. 
Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyola-
rından birine sahip olan Hidromek, AR-GE 
alanındaki bilgi birikimiyle tasarım gücünü 
bir araya getiriyor. Hidromek, tasarım sü-
recinde sanal gerçeklik uygulamalarından 
da en üst seviyede faydalanıyor. IF Design 
Award tarafından bu yıl da ödüllendirilen 
HİDROMEK, yüzde 100 elektrikli ekska-

vatörü HICON 7W ile IF Product Design 
Award 2020 (Ürün Tasarım Ödülü) ödü-
lünü kazandı. Toplam ödül sayısını 19’a 
çıkartan Hidromek’in bugüne kadar ka-
zandığı IF Design Award sayısı ise 6’ya 
ulaştı. Hidromek Tasarım Stüdyo Müdürü 
Hakan Telışık, kazandıkları yeni ödül ile il-
gili şu sözleri dile getirdi: “Dünyanın en 
prestijli tasarım ödüllerinden birini daha 
kazanmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödülle 
sahip olduğumuz ödül sayısını 19’a çıkart-
tık. ‘HİDROMEK Design’ imzalı ürünlerin 
tasarım konusundaki kalitesini ve yenilikçi-
lik iddiasını bir kez daha tescilledik. AR-GE 
ve tasarım gücümüzle daha nice ödülleri 
Hidromek’e kazandırmayı hedefliyoruz.” 
Hidromek’in geleceğin elektrikli iş makinesi 
kategorisinde uzmanlaşma hedefi ile geliş-
tirdiği yüzde 100 elektrikli ekskavatör HI-
CON 7W;  akıllı, ekonomik ve çevre dostu 
oluşuyla ön plana çıkıyor. Sıfır emisyonlu ol-
ması ve kompakt boyutları ile şehrin birçok 
noktasında kolaylıkla kullanılabilecek olan 
HICON 7W, sahip olduğu “Güvenli Çevre 
Sistemi” ile de güvenli sürüş için arka ekra-
nı ile çevresine bilgi aktarabilecek. HICON 
7W, daha önce Alman Tasarım Konseyi 
tarafından düzenlenen ve adayların jüri ile 
belirlendiği German Design yarışmasında 
“Winner” ödülünü kazanmıştı.
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da toplam ihracatı 2,9 milyar dolar olan 
sektör, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 5,2 artış sağlamayı başardı. 2019 
yılında ihracat düşüşü yaşanan Almanya 
pazarında yeniden artış sağladıklarını belir-
ten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kut-
lu Karavelioğlu, “Covid-19 salgını, küresel 
üretimdeki eksen kaymasını hızlandırıyor. 
Bugüne kadar kurduğumuz güçlü ilişkiler, 
daha önce olduğu gibi küresel kriz zaman-
larında makine ihracatımıza yine olumlu etki 
ediyor. Bütün dikkatimizi ihracata verdiği-
miz bu dönemde, makine ithalatındaki hızlı 
artışı endişeyle karşılıyoruz” dedi. Türkiye’de 
makine teçhizat yatırımlarının bu yıl ikinci 
çeyrekten itibaren artmaya başlayacağını 
beklediklerinin altını çizen Makine İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, dünya 
genelindeki resesyon riskine rağmen Türki-
ye’de güven endekslerinde yükselişe dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Bu durum sürerse 
genel imalat sanayiinde kapasite kullanım 
oranlarının artacağını ve yeni yatırımlarla 

ilgili gelişmelerin gündeme geleceğini bekle-
yebiliriz. Yatırım dönemleri makine ithalatını 
körükleyen ve her zamankinden daha dik-
katli olunması gereken zamanlardır. Ocak 
ayında ihracatın yüzde 8,8, ithalatın ise 
yüzde 16,1 arttığını ortaya koyan TÜİK veri-
lerini kaygıyla izliyoruz. Geçen yıl makine dış 
ticaret açığını 5 milyar dolara kadar indir-
meyi başarmıştık, bu avantajı olabildiğince 
koruyacak yeni tedbirler geliştirmeliyiz. Yerli 
makine kullanımını teşvik eden, mecbur kı-
lan mevzuatın uygulanmasında katı tutum 
almalıyız” dedi. Makine sanayiinin yılın ilk 2 
ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke-
ler Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Fran-
sa oldu. Makinecilerin Rusya’ya ihracatı, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer 
bazında yüzde 36 arttı. Makine sektörünün 
çok ihraç ettiği ürünler soğutma makineleri 
ile içten yanmalı motorlar olurken, inşaat 
ve madencilik makineleri, tarım makineleri 
ve türbin turbojetlerde ihracat artışı yüzde 
10’nun üzerine çıktı.
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Proje

Kuzey Marmara Otoyolu, 
Avrupa’yı Asya’ya bağlıyor

Türkiye’nin en yoğun trafiğine sahip olan Marmara Bölgesi’nde, Avrupa’yı Asya’ya 
bağlayarak, kesintisiz ve konforlu bir transit geçiş olanağı sunan Kuzey Marmara 
Otoyolu, İstanbul çevresinde inşa ediliyor. Zorlu projenin yol yapım aşamasında 
ise Hamm silindirleri tercih edilerek, tüm yüzeyler hızlı ve ekonomik bir şekilde 
sıkılaştırılıyor
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Türkiye’nin doğu-batı ekseninin, sayısız 
yaklaşım yolu da dahil olmak üzere yak-
laşık 120 km’ye kadar uzanan büyük 

bölümü yeniden planlandı ve inşa ediliyor. 
Çoğu bölümde, otoyolun her yönde dört şeritli 
olması hedefleniyor. Projede sıkılaştırılması 
gereken gerilmeler 20 metre genişliğe kadar 
çıkıyor. İnşa edilen yolun batı kısmı, kenti 
diğer yerlerin yanı sıra İstanbul’un yeni hava-
limanına bağlaması ve havalimanı açılmadan 
önce tamamlanması açısından oldukça 
önemliydi. Yüklenici firmalar için özellikle bu 
bölümdeki çalışmalar büyük öneme sahipti. 
Projenin başarılı olması için güvenilir ve güçlü 
inşaat makineleri hayati önem taşıyordu. Bu 
kapsamda yüklenici firma Wirtgen Ankara ile 
görüşme sağladı ve yol tabanı ile asfalt yol-
ların sıkılaştırılması çalışmasında tercihlerini 
Hamm silindirlerinden yana kullandı. 

“Türk usulü yapıyoruz”
Kuzey Marmara Otoyol Projesi, Yap-İşlet-
Devret (YİD) modeline göre uygulandı. Kısa 
inşaat süreleri ve yüksek kaldırım kalitesi, 
sözleşmenin verilmesi için anahtar kriterler 
arasında yer aldı. Bu bağlamda Ağustos 

2016’da başlayan çalışmalar, İstanbul Hava-
alanı çevresindeki bölümlerin Ekim 2019’da, 
bağlantı yolları, erişim ve çıkış rampaları da 
dahil olmak üzere diğer tüm bölümlerin ise 
2020 yılının sonuna kadar tamamlanması 
planlandı. Güzergahın Anadolu bölümünde 
asfalt yapımından sorumlu yüklenici Nal-

bantoğlu İnşaat’tan İnşaat Müdürü Hakan 
Necan’a “Bu zorlu çalışmanın nasıl başa-
rılı olacağı” sorulduğunda şu şekilde cevap 
verdi: “Biz bunu Türk usulü yapıyoruz. Bu 
şu anlama geliyor: Gerçekten çok hızlıyız. İki 
veya üç vardiyalı operasyonda sürekli çalışan 
ve bazı aşamalarda haftada yedi gün bile ça-
lışan kaplama ve sıkılaştırma içeren bir ça-
lışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Asfaltlanmış ve 
sıkılaştırılmış katmanlar
Proje kapsamında spesifik olarak yaklaşık 19-
20m genişliğinde iki bölümdeki kaplamanın 
üretilmesi için her bir yön yedi katman kap-
landı ve sıkılaştırıldı. İlk adımda 40 cm kalınlı-
ğında bağlanmamış kırmataş tabanı üretildi. 
Her biri maksimum 38 mm tane boyutuna 
sahip bir 10 cm ve iki 15 cm tabakadan 
oluşuyordu. 16t HAMM 3516 kompaktör-
lerden oluşan bir filo, bu işi yapmak için GRW 
280-10 pnömatik lastik silindirleriyle bir 
araya geldi. Bu tabanın üzerine döşenen as-
falt kaplama, 13 cm kalınlığında bitüm-bağlı 
bir taban tabakası, iki 6 cm kalınlığında bağ-
layıcı kursu ve 4 cm kalınlığında bir yüzey yo-

1-Üç katmanlı bağlanmamış kırmataş tabanını sıkıştırmak 
için tip 3516’ya kadar dört adet kompaktör, GRW 280-
10 pnömatik lastik silindirleri ile kuvvetleri birleştirdi.

2-Özellikle HAMM’nin pnömatik lastik silindirleri, sıkıştır-
ma performansları ve eşit ağırlık dağılımları ve ön ve 
arka tekerlek çiftlerinin lastik çakışmaları nedeniyle elde 
ettikleri yüksek yüzey kalitesi nedeniyle büyük ölçüde talep 
görüyordu.

3-Güvenilir dayanıklılık koşucuları: Çift titreşimli altı 
HAMM HD + 140 VV tandem silindir ve dört GRW 
280-10 HAMM pnömatik lastik silindir, asfalt kaplamayı 
sürekli çalışan yüksek bir kalite standardına sıkıştırdı.

Hakan Necan-Nalbantoğlu İnşaat





Proje
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lundan oluşuyordu. Yüksek kaliteli sıkıştırma 
çalışması, titreşimli altı HAMM HD + 140 
VV tandem silindir ve dört HAMM GRW 
280-10 pnömatik lastik silindir tarafından 
gerçekleştirildi. Projenin batı kesiminde asfalt 
döşemeden sorumlu Muhammed Özdemir, 
“Asfalt yüzeyini sabit bir haddeleme planına 
göre sıkıştırıyoruz. Bir pnömatik lastik silin-
diri, taban ve bağlayıcı kurslarını döşerken 
doğrudan kaldırımların arkasına geçer. HD 
+ 140 VV titreşimli tandem silindirler daha 
sonra malzemeyi dört geçişte sıkıştırır. Daha 
sonra son sıkıştırma için bir pnömatik lastik 
silindiri kullanılır. Süreç yüzey seyri için fark-
lıdır; bu durumda sadece tandem silindirlerle 
çalışıyoruz ve sadece statik olarak kompakt 
oluyoruz” diye açıkladı.

Verimlilik, başarı 
için kilit faktör
Kısa proje süresi nedeniyle silindirlerin yüksek 
verimliliği hayati önem taşıyordu. Ancak HD + 
tandem silindirleri, GRW 280-10 pnömatik 
lastik silindirleri ve 3000 Serisi kompaktörler 

bu konuda üstünlük sağladı. Tüm silindir-
lerin büyük bir yakıt deposunun olması yakıt 
ikmali yapmadan makinenin durmadan uzun 
süre çalışmasını sağladı. Hammtronic ayrıca 
yüksek üretkenliğe katkıda bulundu. Hamm’ın 
makine yönetim sistemi, hem yakıt tüketimini 
hem de silindirlerin ileri ve titreşimli tahrik-
lerini optimize ediyor. Yapılan tasarruflar, 
geniş yüzeyleri sıkıştırırken işletme maliyetle-
rinde özellikle belirgin. İstanbul yakınlarındaki 
otoyol şantiyesinde durum böyleydi; tandem 
silindirler ve proje için kullanılan pnömatik 
lastik silindirleri Hammtronic ile donatıldı. 
Akıllı su serpme sistemi sayesinde kalite ve 
verimlilik HD + tandem silindirlerin bir diğer 
önemli özelliği de büyük su depoları. Su bir-
birine bağlı iki büyük tankta depolanıyor. Bu 
aynı zamanda bir kalite faktörü. Çünkü HD + 
‘nın ağırlığı, su tüketimine bakılmaksızın her 
iki tamburun her zaman üzerine eşit olarak 
dağıtılıyor. Bu arada, yüksek kaliteli, ayrı ayrı 
ayarlanabilen su serpme sistemi en yüksek 
kaliteyi sağlıyor. Su, çalışma hızına (GRW 
280-10) veya farklı yağmurlama seviyele-
rine (HD + 140 VV) uyacak şekilde otomatik 
olarak sağlanıyor. Özellikle sürekli çalışma 
için maksimum kullanılabilirliği sağlamak için 
silindirler iki su pompası ve üçlü filtre sistemi 
ile donatıldı.

Hizmet, başarı için bir kriter
Makine teknolojisinin yanı sıra, kapsamlı ve 
en kaliteli hizmet makine operatörleri için ha-
yati bir husus. Wirtgen Group’un Türkiye’deki 
satış ve servis şirketi Wirtgen Ankara, yüksek 
müşteri yakınlığı ile bu konuda öne çıkıyor ve 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ’da temsil 
ediliyor. 60’tan fazla kendini işine adamış 
çalışan, bu inşaatlardan Türk inşaat sektö-
rünü destekliyor. Konuyla ilgili Hakan Necan 
“Hamm ve Vögele makineleriyle çalışmaktan 
zevk alıyorum. Çünkü teknoloji mükemmel, 

Wirtgen Ankara’da çalışan yaklaşık 20 servis 
teknisyeninden biri olan Yunus Emre Albakır, 
“Akıllı Servis sözleşmesi, müşteri ile iştirak 
arasında yapılan bireysel bir sözleşmedir ve 
tüm Wirtgen Group markalarının makineleri için 
yapılabilir. Akıllı Servis, operatörlerin parmağını 
kaldırmak zorunda kalmadan mükemmel şekilde 
bakım yapılan bir makine filosunun sürekli 
kullanılabilirliğini sağlamalarını sağlar. Gerekli 
kuruluş dahil tüm hizmetler otomatik olarak 
iştirakler tarafından yürütülür. Sonuç olarak, 
hiçbir inceleme veya filtre değişikliği kaçırılmaz. 
Dahası, maliyetler en baştan nettir” dedi.

Wirtgen Group Akıllı 
Servis sözleşmesi

Yunus Emre Albakır - Wirtgen Ankara Teknisyeni 

çünkü yedek parçaların servisinden ve tedari-
kinden çok memnunum” ifadelerini kullanıyor. 
Kalyon İnşaat temsilcileri de aynı şeyi hissedi-
yorlar. Onlar için parça temini, İstanbul çev-
resindeki büyük ölçekli projelerinde belirleyici 
bir unsurdu. Makine Teknolojisi Bölüm Baş-
kanı Miraç Serdar, “Hamm silindirlerinin ve 
Vögele finişerlerin teknik açıdan olağanüstü 
olduğunu biliyoruz. Ancak en iyi makineler 
bile yedek ve aşınan parçalara ihtiyaç duyar. 
Onların mevcudiyeti bizim için çok önemlidir. 
Wirtgen Group’un sinerjilerinden faydalandı-
ğımız yer burası. Araç ve makinelerimizin yak-
laşık 600’ü yalnızca otoyol projesinin Avrupa 
bölümünde faaliyet gösteriyor. Bu makineler 
sürekli işletimde güvenilir bir şekilde çalışıyor-
larsa, mükemmel bakım ve düzenli bakıma ih-
tiyaç duyuyorlar” dedi. Kalyon ayrıca Wirtgen 
Ankara ile bir Akıllı Servis anlaşması imzaladı. 
Anlaşma belirli bir süre için belirli hizmetler 
sunuyor. Wirtgen Ankara’nın servis uzman-
larından Ersan Erceyis, “Her müşteriye, el-
bette, işlettikleri makinelere göre uyarlanmış 
özel bir hizmet paketi verilir. Olası hizmet 
yelpazesi, servis teknisyenlerimiz tarafından 
gerçekleştirilen bakım ve kontrol çalışma-
larının yanı sıra yazılım güncellemeleri veya 
yedek parça paketlerini de içeriyor ”diye açık-
lıyor.   z
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Söyleşi

“Güçlü makine, güçlü 
servis: Hidromek”
Sincan (OSB)–Yenikent-Kazan Soda Fabrikası Demiryolu Projesi’nin yapımını 
üstlenen ONH İnşaat, Hidromek’ten 5 adet HMK 102 S Supra kazıcı yükleyici 
satın aldı. Makinelerin kanal açma, çevre düzenleme ve dar alanlardaki tüm 
işlerde kullanılacağını ifade eden Proje Müdürü Vahit Baykan, “Güçlü ve konforlu 
makine ürettiği, aynı zamanda kaliteli servis hizmeti sunduğu için yatırımımızda 
Hidromek’i tercih ettik” dedi
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ONH inşaat, üstlendiği alt yapı ve üst yapı 
projelerini zamanında ve eksiksiz bir 
şekilde tamamlıyor. Türkiye’nin birçok 

noktasında başarılı çalışmalara imza atan ONH 
İnşaat; baraj, HES, gölet, içme suyu şebeke-
leri, isale hatları, kanalizasyon alt yapı, köprü, 
viyadük, demiryolu, hızlı tren, karayolu ve otoyol 
projelerinde yer alıyor. Şirket, şu anda Sincan 
(OSB)–Yenikent-Kazan Soda Fabrikası Demir-
yolu Projesi’nde faaliyet gösteriyor.

Soda külü taşıması
Sincan(OSB)–Yenikent-Kazan Soda ara-
sındaki yaklaşık 18,4 km demiryolu 
altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyali-
zasyon ve telekomünikasyon (EST) işle-
rini kapsayan demiryolu hattı projesinin 
yapımına geçen yıl başladıklarını ifade 
eden Proje Müdürü Vahit Baykan, pro-
jenin amacını şu şekilde anlattı:“Anka-
ra’nın Sincan İlçesi’nde Ciner Grubu’na 
ait Kazan Soda A.Ş. bünyesinde yer alan 
ve inşaatı devam eden Kazan Soda Külü 
Projesi ile Sincan ve Kahramankazan 
İlçeleri arasında 1.600.000.000 ton 
olarak belirlenen dünyanın ikinci büyük 
trona rezervinin işletilmesi öngörülüyor. 
Bu kapsamda Kazan Soda fabrikasında 
üretilen soda külünün ihracatının ve iç 
piyasaya satışının karayolu yerine demir-
yolu ile Derince Limanı üzerinden yapıl-
ması planlanıyor. Üretilen soda külünün 
Derince Limanı’na demiryolu ile ulaştı-
rılması için demiryolunun uzatılması ge-
rektiğinden projenin yapılmasına karar 
verilmiştir.”

14,8 kilometrelik 
demiryolu hattı
Proje güzergahı boyunca 6 adet aç-kapa 
tüneli, 5 adet alt geçit, 4 adet köprü, 
14 adet menfez ve 2 adet derivasyon 
kanalının yapılmasının planladığını kay-
deden Baykan, “Yapılması planlanan de-
miryolu hattı, TCDD’nin mevcut Sincan 
Organize Sanayi istasyonundan ayrılıp, 
Yenikent-Ayaş karayolunu takip ederek, 
Melih Gökçek Bulvarını geçtikten sonra 
kuzey-batı yönünde, Mülk Mahallesi ve İn-
cirlik Mahallesi mevkiinde yer alan Kazan 
Soda Maden Enerji Nakliyat San. ve Tic. 

A.Ş. (Kazan Soda A.Ş.) firmasına ait 
soda tesislerine ulaşmaktadır. Planlanan 
demiryolu hattı, hem yük hem de yolcu 
taşıma amacına yönelik planlanmakta 
olup, mevcut Sincan Organize Sanayi İs-
tasyonundan Yenikent’e yaklaşık 8 km’lik 
çift hat, Yenikent’ten Kazan Soda A.Ş. 
firmasının üretimini gerçekleştirdiği soda 
tesislerine ise yaklaşık 6,8 km’lik tek hat 
olmak üzere toplam 14,8 km olacak şe-
kilde projelendirilmiştir. 14+360 km’lik 
demiryolu hattı, Kazan Soda A.Ş. fir-
masının üretimini gerçekleştirdiği soda 
külünün ileriye yönelik Kocaeli ilinde bu-
lunan Derince Limanı’na demiryolu ile 
ulaştırılabilmesi için planlanmaktadır. 
Proje hattının mevcut Sincan Organize 
Sanayi İstasyonu’ndan Yenikent’e kadar 
olan 7+830 km’lik çift hatlık kısmı hem 
yük hem de yolcu taşımacılığı amaçlı, Ye-
nikent’ten Kazan Soda A.Ş.’ye kadar olan 
6+530 km’lik tek hatlık kısmı ise sadece 
yük taşımacılığı amaçlı olarak kullanıla-
caktır” dedi.

İhtiyaç ve talep tablosu
İnşaat sektörünün her zaman canlı olduğunu 
ve sektördeki olayların anlık olarak değiştiğini 
dile getiren Vahit Baykan, “Bir işi üstlenirken 
zaman, mekan ve çalışma koşullarına mutlaka 
dikkat edilmelidir. Bir proje kapsamında ne 
kadar sürede, hangi makinelerle ne iş yapıla-
cağı ve nasıl bir verim elde edileceği kesinlikle 
çok iyi araştırılmalı. Açıkçası inşaat sektö-
rünün genel prensibi budur. Tabi işin boyutu 
ve hacmi de oldukça önemli. Projelere sadece 
parasal olarak bakmamak gerek. Projenin içe-
risindeki kazı - dolgu dengesi bilinmeli. Çünkü; 
bu dengelemeyi yaptığınızda ne kadar makine 
ve personel ihtiyacınız olduğu ortaya çıkar. Bu 

Vahit Baykan - Proje Müdürü
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doğrultuda ihtiyaç ve talep tablosuna bakarak 
makine ve personel ihtiyacınızı giderirsiniz. 
Sincan (OSB)–Yenikent-Kazan Soda Fabrikası 
Demiryolu Projesi’nde de öncelikle tablolarımızı 
oluşturduk, eksikliklerimizi belirledik. Ardından 
personel, kamyon ve iş makinesi yatırımında 
bulunarak çalışmalara başladık.”

Marka araştırması ve 
Hidromek tercihi
Özellikle iş ve inşaat makinesi satın 
alırken öncelikle maliyet ve verim konu-
suna dikkat ettiklerini aktaran Baykan, 
“Maliyetten sonraki en önemli konu ise 
kalite, sağlamlık ve güçtür. Bu nedenle 
her zaman belirlenen bütçeler ölçeğinde 
en güçlü ve en sağlam makineleri tercih 
etmeye dikkat ediyoruz. Tabii tercih etti-
ğimiz markanın yedek parça bulunabilir-
liği, satış sonrası hizmeti ve servisi de 
önemli bir konu. Tüm bu kriterlerimizi 
süzgeçten geçirip yatırımlarımızı gerçek-
leştiririz. Sincan (OSB)–Yenikent-Kazan 
Soda Fabrikası Demiryolu Projesi için de 
yatırım kriterlerimizi belirledik ve çalış-
maya başladığımızda ilk olarak nakliye-

Makine parkına 
5 adet Hidromek kazıcı 
yükleyici yatırımı
Sincan (OSB)–Yenikent-Kazan Soda Fab-
rikası Demiryolu Projesi kapsamında 
Hidromek’ten 5 adet HMK 102S Supra 
kazıcı yükleyici satın aldıklarını belirten 
Vahit Baykan, ekskavatör, yükleyici, 

mizi pürüzsüz, sıkıntısız ve hızlı bir şekilde 
yapmak için 10 adet makine yatırımında 
bulunduk. Hafriyat işinden sonra proje 
kapsamında daha önceden belirlediğimiz 
kazıcı yükleyici ihtiyacımız için piyasada 
araştırma yaptık. Bu araştırmalar son-
rasında da kazıcı yükleyicideki tercihimizi 
Hidromek’ten yana kullandık” dedi.  
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kamyon ve fore kazık makinelerinden 
oluşan yaklaşık 100 tane aracın yer al-
dığı makine parklarını Hidromek’in kazıcı 
yükleyicileri ile güçlendirdiklerini belirtti 
ve şunları ekledi: “Parkımıza eklediğimiz 
kazıcı yükleyiciler, öncelikle bu demiryolu 
hattı projesinde çalışacak. Daha sonra 
işin durumuna göre makinelerden 1 ta-
nesini Trabzon’daki şantiyemize göndere-
ceğiz, 2 tanesi de Gebze’deki hızlı tren 
hattı projesinde kullanacağız.”

“Hidromek ile daha fazla 
verim elde ediyoruz”
Makineleri kanal açma ve çevre düzen-
leme işlerinde kullanacaklarını kaydeden 
Baykan, “Hidromek’in kazıcı yükleyicilerini 
topraklama ve köprü yaklaşım dolgularının 
seriminde, kanal açma ve çevre düzenleme 
işlerinde kullanıyoruz. Onun dışında ara ara 
sahada beton ve taş yapılarla karşılıyoruz. 

Makinemize kırıcı ataşmanı takarak kırma 
işlemi gerçekleştiriyoruz. Alt yapı hatları 
yapıyoruz. Bu hatlara çabuk ulaşım sağ-
lanması gerek. Ekskavatör ve yükleyicilerin 
kovası büyük olduğu için o makinelerden 
verim alamıyoruz. Bu nedenle bu alanlarda 
Hidromek kazıcı yükleyicileri kullanarak dar 
alanda daha fazla verim elde ediyoruz” 
dedi. Yaklaşık 10 yıldır Hidromek’in maki-
nelerini kullandıklarını ve memnun oldukla-
rını ifade eden Baykan, Hidromek’in kazıcı 
yükleyicilerinin performans, hız ve sağlamlık 
konusunda öne çıktığını söyledi ve şunları 
ekledi: “Kazıcı yükleyiciler ile şantiyede her 
zaman verimli ve sorunsuz çalışıyoruz. Bu 
doğrultuda yatırımlarımızda doğru karar 
verdiğimizi görmüş olduk. Operatörler ma-
kinelerden çok memnun. Makinenin güçlü 
ve konforlu olduğunu belirtiyorlar. Yakıt ko-
nusunda da makine bize tasarruf sağlıyor.” 

ONH İnşaat’ın Sincan (OSB)–Yenikent-Kazan 
Soda Fabrikası Demiryolu Projesi’nde oper-
atör olarak çalışan Erdem Seyferi, daha önce 
farklı markaların makinelerini kullandığını fakat 
konforu Hidromek’te bulduğunu söyledi. Erdem 
Seyferi, “Hidromek marka kazıcı yükleyici 
kullanıyorum. Hidromek’in kazıcı yükleyicileri 
oldukça güçlü, seri, kullanışlı ve teknolojik. 
Makine çalışırken ve yolda giderken kesinlikle 
operatörü yormuyor. Makinede zaten havalı 
koltuk bulunuyor. Bu koltuklar oldukça rahat 
ve otomatik olarak ağırlığınıza göre kendini 
ayarlıyor. Yine direksiyon istenilen bir şekilde 
rahatlıkla ayarlanabiliyor. Bir operatör olarak 
Hidromek’ten çok memnunum” dedi.

“Hidromek ile konfora kavuştum”

Erdem Seyferi - Operatör 

“Hidromek ile yedek parça 
beklemeyi rafa kaldırdık” 
Baykan, “Hidromek, satış sonrası hiz-
metler ve servis tarafında da diğer 
markalardan daha başarılı. Hidromek 
ile istediğimiz zaman daha kolay bir şe-
kilde iletişime geçebiliyoruz. İnşaat sek-
töründe bir makine ile çalışıyorsunuz. Bu 
makinenin size katacağı çok şey var. Ör-
neğin; bir makinenin parçasını beklemek 
bizim için tüm süreci aksatıyor. Açıkçası 
Hidromek ile yedek parça tedariki konu-
sunda bekleme durumunu rafa kaldırdık” 
dedi. Hidromek makinelerinin önümüz-
deki günlerde şantiyelerinde daha fazla 
yer bulacağını kaydeden Vahit Baykan, 
ilerleyen süreçlerde projelere göre ma-
kine yatırım planlarının olacağını ve bu 
yatırımda Hidromek’i yeniden tercih ede-
ceklerini sözlerine ekledi.   z
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VCF400 çatlak dolgu 
makinesi yenilendi
Vimpo, yeni yıla mevcut ürünü Vimpo VCF400 çatlak dolgu makinesini 
geliştirerek girdi. Yenilenen VCF400; yol, köprü ve viyadüklerde oluşan çatlakları 
gidermenin yanı sıra oluşabilecek daha büyük hasarların önüne geçerek, bakım 
maliyetlerini düşürüyor

Yol sektörünün en önemli yerli üretici-
lerinden biri olan Vimpo, 2020 yılına 
hızlı bir giriş yaptı. Ar-Ge çalışmala-

rına oldukça önem veren firma, 2011 yı-
lında piyasaya sürdüğü VCF400 çatlak dolgu 
makinesini geliştirerek müşterilerinin beğe-
nisine sundu. Vimpo Yönetim Kurulu Üyesi 
Doğukan Gezinir, yenilenen VCF400 çatlak 
dolgu makinesini Makina Market’e anlattı.

Teknik özellikler
Makinenin teknik özellikleri hakkında 
bilgi veren Doğukan Gezinir, “VCF400, 
400 litre tank hacmine sahip, çekilir 
tip olarak tasarlanmış dizel motor tah-
rikli bir yol bakım onarım makinesidir. 
VCF400 ile asfalt zeminlerdeki derz 
ve çatlakların özel bir mastic asfalt ile 
doldurulması işlemi yapılır. 29 Hp dizel 

motor tahriki ve özel olarak tasarlanmış 
hidrolik ekipmanları sayesinde dışarıdan 
herhangi bir ek güç kaynağı gerekmek-
sizin aracın bütün kontrolleri yapılabil-
mektedir” dedi. VCF400’de bulunan 
kızgın yağ ısıtma sisteminin elektronik 
olarak güvenle kontrol edilebilmenin 
yanı sıra bütün tesisatın ve pompa gibi 
hassas parçaların ısıtılmasını da sağla-
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dığını belirten Gezinir, “Karıştırma, sir-
külasyon, ısıtma ve dolgu işlemlerinin 
tamamen elektronik olarak kontrol edil-
mesi kullanıcı dostu bir ürün olmasını 
sağlıyor. Ve tabi ki ürünümüzün en özel 
noktalarından biri dolgu tabancasının 
ve tesisatının elektrik ısıtmalı olması 
böylece sürekli olarak en iyi kalitede 
dolgunun yapılması olanak tanıyor. Aynı 
zamanda dolgu tabancasına konum-
landırılmış elektronik tetik vasıtası ve 
1,8 m3 debili Vimpo marka helis dişli 
pompa ile kusursuz ve verimli bir dolgu 
elde edilmektedir” şeklinde belirtti.

“Zeminin kalitesini ve 
ömrünü uzatır”
VCF400 çatlak dolgu makinesinin zemin 
kalitesini arttırdığını ve ömrünün uzattı-
ğına dikkat çeken Gezinir, “Makine, ze-
mini asfalt olan otoyollarda, köprülerde, 
viyadüklerde, şehir içi yollarda, havali-
manlarında kullanılabilmektedir. Asfalt 
zeminlerdeki birleşme noktalarında bu-
lunan derzlerin doldurularak yapılan ze-
minin kalitesini ve ömrünü uzatmaktadır. 
VCF400, aynı zamanda bir süre sonra 
çevresel etkilerle çatlayan yollardaki çat-
lakların da kapatılması sağlanarak bura-
lardaki yol konforunun bozulması önlüyor 
ve hasarın artmasını engelliyor” dedi.

Kullanım kolaylığı ve 
düşük bakım maliyetleri
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VCF400 çatlak dolgu makinesinin çekilir 
tip üretilmesi sayesinde otoyol ve hava-
limanları gibi geniş alanlarda kullanıla-
bilmesinin yanı sıra aynı zamanda şehir 
ve mahalle aralarındaki dar yollarda da 
kullanılabildiğinin altını çizen Gezinir, 
“Kompakt yapısının yanı sıra kolay kontrol 
kumandası ve rahat erişebilir alanlarıyla 
aynı zamanda kullanıcı dostu bir ürün 
olması için tasarlandı. Tasarımlarımızda 
operatör kullanım kolaylığı ve düşük bakım 
giderleri göz önüne aldığımız en önemli 
detaylardan” şeklinde konuştu ve şunları 
ekledi: “Isıtma, dolgu ve sirkülasyon gibi 
sistemleri güç verimli tasarlarken kulla-
nıcı dostu olmasıyla zamandan ve işçi-
likten fayda sağlamış olduk. En önemlisi 
kullanıcısına daha güvenli, daha hızlı ve 
bakımı çok daha rahat bir sistem sunu-

Müşteri portföyü
Makinenin hitap ettiği müşteri portföyü 
hakkında da bilgi veren Gezinir “Kısaca 
zemini asfalt olan bütün uygulamalarda 
makineler kullanılabilir. Yurt içinde ve 
dışında belediyeler, karayolları genel 
müdürlükleri, il özel idareler, özel müte-
ahhitler, hava meydanları işletmeleri bu 
ürünün kullanıcıları arasında yer alıyor” 
dedi.

VCF400 neden tercih edilmeli?
VCF400 çatlak dolgu makinesinin tek-
nolojik ve kullanım avantajlarının yanı 
sıra müşterileri için ürün kalitesi ve 
satış sırasında ki desteği ile de yanında 
olduklarının altını çizen Gezinir, “Satış 
sonrası hizmetlerin de ne kadar önemli 
olduğunun farkındayız. Bu sebeple yurt 
içinde hızlı ve ekonomik servis hizmetleri 
sunarken yurt dışında da bayiliklerimiz 
vasıtasıyla müşterilerimize her an servis 
desteğine ulaşabilmektedir” dedi.

Yenilenen VCF400, İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda 
VCF400’ün ilk modelleri Türkiye’de 2 be-
lediye ile köprü ve viyadükler üzerine ça-
lışan bir müteahhit firmada bulunurken. 
Aynı zamanda bu modelin Portekiz’e, Uk-
rayna’ya ve Fas’a olmak üzere ihracatları 
gerçekleştirildi. 2020 yılında tamamen 
yenilenen VCF400’ün ilk satışı ise son yıl-
ların en önemli projelerinden biri olan İs-
tanbul Yeni Havalimanı’na yapıldı. Vimpo, 
ulusal ve uluslararası alanda edindiği ba-
şarıları ile ilk yılda 5 ülkeye VCF400’ün 
ihracatını yaparak global sektördeki ye-
rini arttırmayı hedefliyor.   z

Doğukan Gezinir - Vimpo Yönetim Kurulu Üyesi

yoruz.” VCF400 çatlak dolgu makinesinin 
bakım maliyetlerini oldukça düşürdüğünü 
belirten Gezinir, “Bu konuda hem önleyici 
uygulama hem de onarım uygulamasında 
görebiliriz. Önleyici olarak banket ve refüj 
gibi asfaltın birleşme noktalına uygulama 
yapılırken kullanıldığında yağmur ve kar 
gibi etkenlerin asfaltın temeline inmesini 
engelleyip bu noktalardaki deformasyonun 
uzun yıllar yaşanmamasını sağlamaktadır” 
dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Onarım uygulamasında yollardaki çatlak-
larda erken müdahale ile VCF400 kulla-
nılarak doldurulduğunda bu çatlakların 
daha çok büyümesine veya çökmesine 
engel olmaktadır. Böylece sürüş konfo-
runu bozulmadan asfaltın tamamen kay-
bedilmesinin önüne geçilerek her yıl yüz-
binlerce lira tasarruf sağlanmaktadır.”
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Case İş Makineleri 
İstanbul Fiat ile hizmete 
devam ediyor
Case İş Makineleri’nin satış, yedek parça ve servis hizmetlerinin tamamını tek 
çatı altında toplayan 3S plazalarının bir yenisi, İstanbul Fiat Otomotiv tarafından 
Büyükçekmece’de hizmete açıldı. 
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Boğaç Ertekin - TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup Müdürü

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden 
TürkTraktör, 2013 yılında attığı 
adım ile iş makineleri sektörüne 

pek çok ilki kazandıran Case İş Maki-
neleri’nin distribütörlüğüne başladı. 
Bugün ise İstanbul bölgesindeki varlığını 
1965’ten beri sürdüren İstanbul Fiat 
Otomotiv ile güçlendiriyor. İstanbul Fiat 
Otomotiv tarafından hizmete açılan 3S 
Plaza ile Case İş Makineleri’nin satış ve 
satış sonrası hizmetleri tek bir noktadan 
sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bü-
yükçekmece’de 59.000 m2 alana kurulu 
yeni tesisinin açılışını yapan İstanbul Fiat 
Otomotiv, alanlarında uzman ekipleriyle 
Case İş Makineleri müşterilerine hizmet 
vermeye başladı. 

Yeni iş ortaklığı 
Case’in köklü geçmişine vurgu yaparak 
konuyla ilgili açıklamalarına başlayan 
TürkTraktör İş Makineleri İş Birimi Grup 
Müdürü Boğaç Ertekin “Köklü geçmişinin 
kazandırdığı birikim ve deneyimiyle geniş 
ve yenilikçi ürün gamına sahip Case iş 
makineleri 2013 yılından beri TürkT-
raktör güvencesiyle Türkiye’de. Geçen 
süre zarfında, kuvvetli satış ve satış 
sonrası ağımız, tecrübeli çalışanlardan 
oluşan ekiplerimiz ile bu alanda büyümeye 
devam ettik. Bu yıl başında da iş makine-
leri sektörünün geleceğine duyduğumuz 
güven ile önemli bir yeniliğe adım atarak 
yerli üretime başladık. Ankara’daki fab-
rikamıza yaptığımız ek yatırımla artık ka-
zıcı yükleyicilerimizi, TürkTraktör’ün son 
teknoloji üretim hattında ‘yerli üretim’ 
olarak kullanıcılara sunuyoruz. İş maki-
neleri alanında yeni iş ortağımız İstanbul 
Fiat Otomotiv bayimiz sayesinde İstanbul 
Avrupa Yakası’nda hayata geçirdiğimiz 
3S Plaza ile müşterilerimize yerli üretim 
ve ithal iş makinelerimizi sunarken, 
servis ve yedek parça hizmetlerini de 
tek lokasyonda verme şansı yakalıyoruz. 
TürkTraktör olarak İstanbul Fiat Otomo-
tiv’in, markamızı bölgesinde hem ticari 
performansı hem de sağladığı müşteri 
memnuniyetiyle en başarılı şekilde temsil 
edeceğine inanıyorum. Markamıza ve 
müşterilerine güvenerek bu yatırımı 
yaptıkları için başta bayimiz sayın Nihat 
Arı olmak üzere tüm Arı ailesine ve ça-

lışanlarına teşekkürlerimi sunuyor; bu 
yatırımın kendilerine bereket ve kazanç 
getirmesini diliyorum” dedi.

Deneyim ve güç birleşti
Yeni hizmete sundukları tesis ile ilgili olarak 
İstanbul Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Cem 
Arı ise şu açıklamalarda bulundu: “177 
yıldır iş makinesi üretimi yapan Case, Tür-
kiye’nin üretim öncülerinden TürkTraktör 
ve global ortağı CNH Industrial ile birlikte, 
yerli üretimin gücünü de arkasına alarak 
iş makineleri pazarında her geçen gün 
gelişerek büyümeye devam ediyor. Biz de 
55 yıllık deneyimimizi bu köklü ve yenilikçi 
markanın da gücüyle müşterilerimize ak-
tarmak için sabırsızlanıyoruz. Tesisimizin 
Büyükçekmece-Çatalca’da bulunan lokas-
yonu sayesinde, mevcut temsilciliklerimiz 
ile İstanbul Avrupa Yakası ve tüm Trakya 
Bölgesi’nde birlikte çalıştığımız iş ortak-
larımıza kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir bir 
anlayışla hizmet vermeyi amaçlıyor, bu 
anlayışı da ‘en iyisi için!’ sloganı ile ifade 
etmeyi doğru buluyoruz. Bu bakış açısı 
ve gücümüz ile artık Case iş makinele-
rini de İstanbul Avrupa Yakasında temsil 
edeceğiz. Şüphesiz ki bu amaca ulaşırken 
en büyük yardımcılarımız Ekim ayında fa-
aliyete giren yeni tesisimiz ve tecrübeli 
ekibimiz olacak. İstanbul Fiat Otomotiv 
ailesi olarak İş Makineleri sektörüne yeni 
bir soluk getirmeyi planlıyor ve bu yeni iş 
ortaklığının herkes için hayırlı olmasını te-
menni ediyoruz.”   z
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Alfatek 20 yaşında!
Hidrolik kırıcı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Alfatek, hem 
kuruluşunun hem de Sandvik/Rammer ile olan birlikteliğinin 20.yılını düzenlenen gala 
gecesiyle kutladı. Alfatek çalışanlarının ve Sandvik/Rammer yetkililerinin yer aldığı 
gecede şirkette 10. ve 20. yılını dolduran çalışanlara ödül verildi

Alfatek, hem kuruluşunun hem de 
Sandvik/Rammer ile olan birlik-
teliğinin 20.yılı olması nedeniyle 

çeşitli etkinlikler düzenledi. Öncelikle 
yabancı misafirler için gezi programları 

organize eden firma, ardından 20. yıl 
anısına gala ve ödül gecesi düzenlendi. 
Etkinliğe İstanbul genel merkez çalışan-
larına ek olarak tüm bölge müdürlükleri 
çalışanları ve Sandvik/Rammer tem-

silen Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, 
Ürün Destek Müdürü ve Yedek Parça 
Lojistik Müdürü eşlik etti. Gecede, 20 yıl 
boyunca hidrolik kırıcı sektöründe Tür-
kiye’de bilinirliği en yüksek markalardan 
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leri kabul eden Kaj Koskela, “Sandvik/
Rammer ve Alfatek arasında 20 yılı dol-
duran işbirliğimiz için sizlere teşekkür-
lerimi sunuyorum. Ortak anlayışımız ve 
karşılıklı güven sayesinde 20 yıldır bu 
işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Alfatek, 
dünyadaki en iyi distribütörlerimizden 
birisi olarak, Sandvik/Rammer ile ve-
rimli ve başarılı bir işbirliği gerçekleş-
tirmek için tüm yetkinliğe, müşteri odaklı 
iletişime, etik ve güvenilir stratejilere 
sahiptir” dedi. Ödül töreni ve konuşma-
larından ardından devam eden gala ge-
cesinde çeşitli sanatçılar sahne alarak, 
yabancı konuklara ve çalışanlara unu-
tulmaz bir gece yaşattı.

20 yıllık tecrübe
1999 yılında tarafından kurulan Alfatek, 
ilk faaliyetlerine Sandvik/Rammer ile bir-
likte çeşitli markaların distribütörlüğünü 
yaparak başladı. Bugün yatırımlarını 
daima büyütme hedefiyle hareket eden 
firma, İstanbul’da bulunan genel merkez 
binası, servis tesisleri, imalat tesisleri ve 
lojistik depoları ile inşaat, maden ve geri 
dönüşüm sektörlerine yönelik hizmet 
veriyor. Sandvik/Rammer’in dünyadaki 
başarılı distribütörlerinden biri olan Al-
fatek, 20 yıl önce beraber yola çıktığı 
personellerinin büyük çoğunluğuyla başa-
rılı işlere imza atıyor.

Satış, yedek parça ve 
servis hizmetleri
Kuruluşundan bugüne kadar geçen 
süre içerisinde dünyaca ünlü çeşitli iş 
makinesi markaları için distribütörlük 
ve imalat yaparak inşaat-maden sek-
törünün parlayan yıldızı haline gelen 
Alfatek, konsantrasyonunu ve yatırım-

biri konumundaki Alfatek’te 10. ve 20. 
yılını dolduran çalışanlara ödül verildi. 
Uzun yıllardan itibaren Alfatek’te çalışan-
lara teşekkürlerini bildirerek ödüllerini 
takdim eden Alfatek Kurucu Ortakları 
Gürkan Bebek ve Cumhur Şimşek, muh-
teşem gecede kendileriyle beraber kutla-
maya ortak olan Sandvik yetkililerine de 
teşekkürlerini iletti.

Verimli ve başarılı bir işbirliği
Gecede ayrıca Sandvik Mining and Cons-
truction Başkan Yardımcısı Kaj Koske-
la’ya, Gürkan Bebek ve Cumhur Şimşek 
tarafından Alfatek ve Sandvik/Rammer 
arasındaki güçlü bağın anısına hazırla-
tılan hediyeler de takdim edildi. Hediye-



larını belirlediği hedefler doğrultusunda 
büyüterek yoluna devam ediyor. Tamamı 
firmaya ait olan İstanbul’da yaklaşık 10 
dönüm üzerine kurulu alandaki yönetim 
merkezi, satış, yedek parça, servis ve 
imalat tesislerine sahip. Bunlara ek 
olarak Ankara ve Mersin illerinde 5 
dönüm alan üzerine kurulu bölge müdür-
lükleri ve yurt geneline yayılmış servis 
istasyonlarının yanı sıra bölge temsil-
cilikleri aracılığı ile satış, yedek parça 
ve servis hizmetleriyle müşterilerine 
hizmet veriyor.

Ürünler
Alfatek, kurulduğu günden bugüne ilke edin-
diği müşteri memnuniyetine odaklanarak 
kalite standardını sürekli olarak yukarı taşıdı. 
Bu doğrultuda şirket, Ekim 2009 tarihi itibarı 
ile ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi 
belgesine sahip oldu. Sandvik/Rammer ile 
ortak anlayış ve karşılıklı güven esas alınarak 
kurulan işbirliğini daima daha iyiye taşımak 
için alanında uzman personeller ile çalışan 
ve hidrolik kırıcı pazarında tüm yetkinliğe 
sahip, hızlı, müşteri odaklı, etik ve güvenilir 
stratejileri barındıran Alfatek, sektöründe 
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daima yön veren konumunu koruyor. Üstün 
teknolojisi ve yüksek vuruş enerjisi ile dün-
yanın en saygın kırıcı üreticisi olan Sandvik/
Rammer kırıcılarını pazarla buluşturan firma, 
0.6 – 100 ton arasındaki ekskavatörler için 
kapsamlı, güçlü, üretken ve dayanıklı kırıcıları 
pazara sunuyor. Çalışma ağırlıklarına göre 
kompakt, küçük, orta ve büyük olmak üzere 
dört sınıfta toplanan hidrolik kırıcı modellerini 
müşterileriyle buluşturuyor. 

Tecrübe ve yenilik
Sandvik/Rammer kırıcılarının sahip olduğu 
güvenirlik, tecrübe ve yenilik gibi özellikler, 
markayı kendi sınıfının en iyisi durumuna 
getiriyor. Sandvik/Rammer tarafından ta-
sarlanan bir çok etkili özelliğin dahil olduğu 
Rammer kırıcılar, orijinal Rammer parça-
larını satan, operasyonel bilgi ve deneyim 
zenginliğine sahip küresel bir bayi ağı ile des-
teklenmekte olup tüm bu hizmetler, kırıcıların 
çalışma hayatında kullanılan firma karlılığına 
da katkıda bulunuyor. Yurtiçi ve yurtdışında 
faaliyet gösteren Türk inşaat ve madencilik 
firmalarının, hidrolik kırıcıların kullanımı ile il-
gili Alfatek tarafından operatörlere ve teknik 
ekibe verilen eğitimler sayesinde saha ça-
lışmalarındaki verimliliklerinin artırılması, 
dolayısıyla kırıcıların arızalanmasının önüne 
geçilerek, servis-bakım, yedek parça sarfi-
yatı gibi maliyetleri azaltıyor. Özellikle yurtdışı 
projelerinde çalışan Türk müteahhit firmaları, 
yapılan bakım anlaşmaları ile Türkiye’den 
gönderilen servis ekibi sayesinde yeni ürün 
teslimatı, genel bakım, arıza giderilmesi gibi 
hizmetleriyle Alfatek, dünyanın neredeyse 
her bölgesinde müteahhitlerin her zaman ya-
nında yer alıyor.

Uzaktan izleme sistemli kırıcılar
Bu yıl ve gelecek yıllarda da pazardaki payını 
artırmayı hedefleyen ve her koşulda lider 
konuma gelmek için yoğun çalışan Alfatek, 
Sandvik/Rammer ile birlikte hem Türkiye’de 
sunulan model alternatiflerini arttırmakta 
hem de yeni ürün gruplarını hızla Türkiye pa-
zarına sunuyor. Geçtiğimiz aylarda uzaktan 
izleme sistemine sahip olarak imal edilen 
Sandvik/Rammer hidrolik kırıcılar, ilk kez 
bu yıl pazara sunuldu. Firma, önümüzdeki 
yıllarda da yeni teknolojiye sahip hidrolik kı-
rıcıların pazara sunulmasını planlıyor. 20 
yıllık faaliyet sürecinin belirlediği büyümeyi 
göz önüne alarak, Alfatek yatırımlarına mak-
simum düzeyde önem veriyor. Her geçen 
yıl tesislerinin kapasitelerini arttırarak, yeni 
tesisler kurmayı hedefleyen Alfatek, yurtdışı 
pazar payını büyüterek dünya pazarındaki et-
kinliğini de artırmayı planlıyor.   z
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Airh
Makaslı / Eklemli / Teleskopik /
Personel Yükseltici Platformlar / 
Forklift / Telehandler

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

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

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

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

500+
Makine & Ekipman

Kiralık
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Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Komatsu, Ayyıldız 
Group firmasına maden ocaklarında kullanım kolaylığı sağlayan iki adet Platinum 
Used PC390LC-8M0 model Komatsu paletli ekskavatörün satışını gerçekleştirdi

İş makineleri ve maden makineleri üretimin-
de dünyanın lider markası Komatsu’nun 
1983 yılından beri Türkiye, Azerbaycan ve 

Gürcistan distribütörlüğünü yürüten Temsa 
İş Makinaları, 2. El satışlarında müşterilerinin 
memnuniyetini ön plana alarak uygulamaya 
aldığı Platinum Used markası ile fark yaratı-
yor. İlk Platinum Used 2. El makinelerin satışı, 
1997 yılından bu yana hizmetlerini sürdüren 
Ayyıldız Group’a 2 adet PC390LC-8M0 model 
Komatsu paletli ekskavatör olarak gerçekleşti. 
Karayolları il özel idaresi, belediye kuruluşları 
ile taahhüt, yol yapımı, üst yapım çalışmaları-
na devam eden, ayrıca akaryakıt sektöründe 
ve hazır beton tesisleri ile faaliyetlerini sürdü-
ren Ayyıldız Group’un Çanakkale’nin Gelibolu 
ilçesine bağlı Koruköy’de yer alan tesislerinde 
gerçekleşen teslimat törenine Ayyıldız Group 
Genel Müdürü Ali Ayyıldız ile Temsa İş Makina-
ları 2. El Satış Yöneticisi Cem Şensoy ve Saha 
Satış Müdürü Agah Güner katıldı.

Platinum Used makineler…
Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köp-

Ayyıldız Group, Platinum 
Used sertifikalı ilk Komatsu 
ekskavatörün sahibi oldu

rüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve 
otoyolu projesinde 29 adet Komatsu iş 
makinesi ve Temsa İş Makinaları kiralama 
filosundan 11 adet Komatsu iş makinesi 
ile çalışmalarını sürdüren Ayyıldız Group’a 
2.el satışı gerçekleştirilen PC390LC-8M0 
ekskavatörlerin, “Platinum Used” sertifika-
sı bulunuyor. Platinum Used sertifikasına 
sahip makinelerin, tüm bakım, onarım ve 
kontrolleri çalışmaya başladığı ilk günden 
itibaren Temsa İş Makinaları yetkili servis-
leri tarafından gerçekleştiriliyor. Temsa İş 
Makinaları’nın Platinum Used makinelerinin 
ayrıca, tüm periyodik bakım ve kontrolleri-
nin Temsa İş Makinaları’nın Komatsu Yet-
kili Servisleri tarafından yapılması şartıyla 
uzatılmış garantisi de bulunuyor. Uzatılmış 
garanti; motor, şanzıman, diferansiyeller, 
hidrolik pompalar, yürüyüş hidromotorları, 
cer ve kule şanzımanı gibi ana komponent-
leri kapsıyor. Müşteri memnuniyetini esas 
alan Temsa İş Makinaları, Platinum Used 
sertifikası ile makina alım sürecinde devir, 
noter, ruhsat gibi prosedürleri müşterileri 

adına uzman çalışanları sayesinde hızlı ve 
güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor. Müş-
terilerinin çözüm ortağı olmak için en iyi 
hizmeti sunmayı amaçlayan Temsa İş Ma-
kinaları, uygun finansal ödeme şartları da 
sunuyor.

PC390LC-8M0
Komatsu’nun Türkiye iş sahalarının ihtiyaç-
larını göz önüne alarak özel donanımlarla 
geliştirdiği PC390LC-8M0 ekskavatörler, 
inşaattan madene geniş kullanım alanı avan-
tajıyla öne çıkıyor. Ayrıca, sınıfının en büyük 
kova hacmine sahip olan PC390LC-8M0, 
muadili olan ekskavatörlere göre daha yüksek 
üretim kapasitesine sahip. Motoru, hidrolik ve 
elektronik sistemi bir arada kontrol edilebilen 
PC390LC-8M0, bu sayede yüksek yakıt tasar-
rufu da sağlıyor. Komatsu PC390LC-8M0, 
geniş ve konforlu kabini ile operatörlerin uzun 
saatler yorulmadan çalışmasına olanak sunar-
ken, isteğe bağlı kabin önü tam boy koruyucu-
su ile iş kazalarına karşı maksimum koruma 
sağlıyor.   z
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Dünya çapında geniş yankı uyandıran TOGG Projesi için özel bir simülatör 
geliştiren SANLAB, eğitici iş makineleri simülatörleriyle de dikkat çekiyor. 
Ürettiği sanal gerçeklik ürünleriyle operatör eğitimine katkı sunan şirket, iş 
makinesi sektörüne kısa sürede yetkin operatörler kazandırıyor

Simülasyonlar, kısa sürede 
yetkin operatör yetiştiriyor
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2009 yılında niteliksiz operatörlerin et-
kin şekilde eğitilmesi amacıyla kurulan 
SANLAB, kuruluşundan bugüne kadar 

gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla dünyanın 
ve Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasın-
da yer alıyor. Her türlü ihtiyaca yönelik sanal 
gerçeklik tabanlı 11 farklı modelde simülatör 
tasarlayıp, üreten şirket, operatör eğitime 
büyük katkı sunuyor. Türkiye’nin 42 farklı nok-
tasında simülatörleri yer alan SANLAB, geçti-
ğimiz günlerde TOGG (Türkiye’nin Otomobili Gi-
rişim Grubu) tarafından tasarlanan Türkiye’nin 
otomobilindeki testlerin daha etkin ve verimli 
olması için özel bir simülatör geliştirmesiyle 
adını tüm dünyaya duyurdu. 

Operatör eğitimi…
Operatör hatasından kaynaklı yaşanan 
bir iş kazası sonrasında SANLAB’ın ku-
rulma fikrinin ortaya çıktığını belirten 
SANLAB Kurucusu ve CEO’su Evren 
Emre, niteliksiz operatörlerin etkin bir 
şekilde eğitilmesi için 2009 yılında çık-
tıkları bu yolda adım adım büyüyerek 
önemli başarılara imza attıklarını söyle-
di. Evren Emre, “Yurtdışında yer aldığım 
bir inşaat projesinde iki tane mobil vincin 
karıştığı bir iş kazası meydana geldi. Olay 
sonrasında yapılan araştırmada kazanın 
operatör hatasından kaynaklandığı orta-
ya çıktı. Bu olaydan sonrasında niteliksiz 
operatörlerin şantiyeler için riski olduğu-
nu gözlemedim ve bu operatörleri nasıl 
etkin bir şekilde eğitiriz diye araştırmaya 
başladım. Yapılan araştırma sonucunda 
simülatör fikri ortaya çıktı. Oyun tekno-
lojileriyle ilgili olduğum için de simülatör 
konusu cazip geldi ve 2009 yılında SAN-
LAB’ı kurarak, çalışmalarımıza başladık” 
dedi. 

11 farklı simülatör
İlk yıllarda küçük adımlar atarak sektör-
de yer almaya başladıklarını belirten Ev-
ren Emre, şu anda ise sanal gerçeklik 
tabanlı olmak üzere farklı sektörlere 11 
çeşit simülatör ürettiklerini söyledi ve 
şunları ekledi: “Kurulduğumuz yıllarda 
daha küçük projelerde yer alarak çalış-
malarımızı sürdürdük. Şu anda savun-
ma sanayiinden tutun otomotive kadar 
geniş bir yelpazemiz var. En yoğun ilgi 
gördüğümüz sektörler arasında inşaat 
ve eğitim yer alıyor. Telehandler, eks-
kavatör, forklift, kazıcı yükleyici, vinç, 
loder, kaynak ve CNC olmak üzere 11 
farklı modelde simülatör üretiyoruz. 
Sadece üretim değil aynı zamanda si-
mülatör eğitimi veren müşterilerimize 

partnerlikte yapıyoruz. Şu anda Türki-
ye’nin 42 noktasında simülatörlerimiz 
yer alıyor. OEM üreticilerinden, servis 
sağlayıcı, kiralayıcı, halk eğitim merkez-
leri, teknik liseler olmak üzere geniş bir 
kitleye hitap ediyoruz.”

Sivil simülatör endüstrisinin 
başat firması
Simülatör işini ciddiye aldıklarını ve bu 
işte başarılı olmak için yola çıktıklarını 
kaydeden Evren Emre, “Bir soruna çö-
züm getirmek için bu yola çıktık. O yüz-
den işimizi ciddiye aldık. Rakiplerimizle 
yan yana geldiğimizde bizim gerçeklik 
hissiyatımız ve öğrenme düzeyimiz olduk-
ça yüksek. Biz bu işi canı yanarak öğre-
nenlerdeniz. SANLAB, sahadan gelen ve 
bilgisayar bilgisi olan birisinin başlattığı 
bir inisiyatif olduğu için kısa sürede büyü-
dü ve gelişti. Şu anda simülatör alanında 
dünyada ilk 5’te gösterilen bir firmayız. 
Türkiye’de de sivil simülatör endüstrisi-
nin başat firmalarından birisiyiz. Birçok 
ürünü, yazılımdan donanıma kadar ken-
dimiz tasarlıyoruz. Aynı zamanda bir 
Ar-Ge firmasıyız. Bu da bizim işimiz için 
çok önemli. Çünkü; simülatör maliyetle-
rini karlı kılmak için alt komponentlerini, 
elektronik kartlarını ve yazılımlarını üret-
meniz gerekir. Biz onları da ürettiğimiz 
için müşterilerimize yüksek kaliteyi uygun 
fiyata sunabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Operatör olmak için ne 
yapmak gerekiyor?
Gerekli iş gücünü çok hızlı bir şekilde 
eğitme konusunda simülatörlerin önem-
li bir yere sahip olduğuna dikkat çeken 
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rum bir operatörün yetişmesi için ciddi 
bir zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 
Simülatör eğitiminde ise bu süre oldukça 
kısa. Bir kişi simülatör eğitimi ile orta-
lama 16 saatte orta seviyede operatör 
olabiliyor. Daha uzun süre eğitim alırsa 
ileri seviye operatörlüğe yükseliyor. Tabi 
bu 16 saatlik operatörlük eğitimi günle-
re bölünüyor ve belirli saatlerle eğitimler 
veriliyor. Bu eğitimlerde fizik kıstaslarını, 
makine savurmamanın ne demek olduğu-
nu, joystick set-up’ının en iyi şekilde nasıl 
olduğunu, makinenin rölantide ve hangi 
devir aralığında çalıştırılması gerektiğini 
uygulamalı şekilde gösteriliyor.” 

Yüzde 90 gerçeklik
Ürettikleri simülatörlerin yüzde 90 ger-
çeklikle benzeştiğini dikkat çeken Evren 
Emre, “Ürettiğimiz tüm simülatörler, 
doğrulama ve onay sürecinden geçer. 
Eğer ürünlerimizin gerçekle olan bağ-
lantısı yüzde 80’in altında ise bu kabul 
edilmez. Bizim simülatörlülerimiz yüzde 
88-90 arasında gerçekle benzeşime sa-
hip ve orijinal ekipman üretici onaylıdır. 
Ürettiğimiz iş makineleri simülatörleri, 
çalışma sırasında kazı anksiyetesini za-
rar verme korkusunu ortadan kaldırdığı 
için öğrenme performansını artırıyor. 
Bir de simülatörlerimizin içerisinde eğ-
len-öğren modu var. Bu modda opera-
tör adaylarından üç boyutlu helezonu iş 
makinesi ile takip etmesi isteniyor. Şimdi 
bunu gerçekte yapamazsınız ama sanal-
da yapılabilirsiniz. Sanalda yapabildiği 
için de simülatörler öğrenme hızını ar-
tırıyor” dedi.

Sanal gerçeklik
İş makinesi simülatöründe bir operatörün 
çok yetkin bir şekilde düşük maliyetlerle 
eğitildiğinin altını çizen Evren Emre, sanal 
gerçeklik alanında Türkiye’de önemli çalış-
maların yapıldığını ve söyledi ve şu açık-
lamalarda bulundu: “Bir iş makinesi si-
mülatöründe bir operatörü çok yetkin bir 
şekilde eğitiyoruz. Bu da eğitim maliyetle-
rini düşürüyor. Sanal gerçeklik eğitimi ve 
eğitimin nitelikleri değiştiriyor. Endüstri 
4.0 ile beraber artık iş güçleri çok daha 
hızlı transfer olmak zorunda. Bir montajcı 
işini robota kaybettiyse artık onu kaynak-
çı olarak almalısınız. Bundan sonraki sü-
reçte artık karakter işe alınacak, yetenek 
eğitilecek. Sanal gerçeklik çok önemli bir 
alan. Türkiye’de bu alanda önemli çalış-
malar yapıyor. Bu alanda birçok firma ku-

Soldan Sağa: SANLAB Simülasyon Genel Müdürü 

Evren Emre - SANLAB Kurucu Ortağı Salih Kükrek

SANLAB Kurucusu Evren Emre, simüla-
törlere yapılan yatırımların çok hızlı bir 
şekilde kendisini geri ödediğini belirtti 
ve konuşmasına şu şekilde devam etti: 
“Simülatörler gerekli iş gücünü hızlı bir 
şekilde eğitebiliyor. Örneğin; ürettiğimiz 
eğitici iş makineleri simülatörleri opera-
tör eğitimlerine büyük katkı sunuyor. İş 
makinesi sektöründe şu anda ciddi şe-
kilde nitelikli operatör sorunu yaşanıyor. 
Peki, iş makinesi operatörü olmak için 
ne yapmak gerekiyor? İş makinesi sek-
töründe bu soruyu sorduğumuz zaman 
ilginç cevaplar aldık. Kimisi ‘Önce gidip 
yağcılık yapmak gerek’ dedi. Kimisi de 
‘Yaklaşık 2 veya 3 yıl gibi bir süre boyun-
ca makineyi yağlamak ve bu süre içeri-
sinde makineyi iyice tanımak’ gerektiğini 
söyledi. Genel olarak bakıldığında sek-

törde eski usul operatör olmak 
için bu yolları izlemek 

gerek. Fakat bu du-

ruldu. SANLAB 
olarak da hızlı büyüyen 
bir firmayız, bizim ihtiyacımız o l a n 
daha fazla iş gücü. Biz sanal gerçekliği 
kullanan nitelikli mühendisler ve uzman-
lar arıyoruz. Sanal gerçeklikle artık ürün 
çıkarma süresi çok kısaldı. Çünkü artık 
müşterinin talepleri çok hızlı toplanıyor 
ve müşterinin ne isteyeceği müşteri is-
temeden biliniyor. Sosyal medya ve diğer 
unsurlarla artık her şey çok hızlı ilerliyor.”

TOGG’a özel simülatör
SANLAB ekibi olarak TOGG (Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu) tarafından ta-
sarlanan Türkiye’nin otomobilindeki test-
lerin daha etkin ve verimli olması için özel 
bir simülatör geliştirdiklerini de hatırla-
tan Emre, “TOGG, ülkemizin en büyük ha-
yallerinden birini gerçeğe dönüştürmek 
üzere adım attı. Biz de bu projeye geliş-
tirdiğimiz simülatör ile katkıda bulunmak-
tan gurur duyuyoruz. Tıpkı otomobil gibi 
bizim de tamamen yerli olarak geliştirdi-
ğimiz simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ 
ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ simülas-
yon altyapısı ile sağladık. Bu simülatör ile 
TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı 
matematik modelleri ve yapay zekâ sis-
temlerini test edebiliyor” dedi.   z
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Uygar Endüstri: “Asfalt 
üretiminde daima ileri”
Uygar Endüstri, yol sektöründe önemli başarılara imza atıyor. Yurtiçindeki başarısını 
yurtdışına taşımak isteyen Uygar Endüstri, Alman plent üreticisi GP Teltomat ile Teltomat 
Türkiye ortak girişimini kurdu. Firma, çevre dostu, kolay montaj edilebilir ve soğuk geri 
dönüşüm sistemi donanımına sahip Teltomat Rapid-240 asfalt plenti ile ön plana çıkıyor
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Uygar Endüstri; asfalt, yol, iş ve 
inşaat makineleri alanlarında 
üretim, satış ve satış sonrası 

hizmet faaliyetlerinde bulunmak üzere 
kuruldu. Çalışmalarını başarıyla sürdü-
rerek hizmet verdiği alanlarda zaman 
içerisinde hızla yükselerek sektöründe 
önemli firmalardan biri haline geldi. 
Başta Karayolları Genel Müdürlüğü 
olmak üzere belediyeler, il özel idareleri 
ve Türk müteahhitlerin yurtiçi ve yurtdışı 
projelerinde yer alan Uygar Endüstri, 
hizmet kalitesi ve çözüm odaklı yaklaşım-
ları ile sektörün önemli yapı taşlarından 
biri olmayı hedefliyor. Malıköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında 
faaliyetlerine devam eden Uygar En-
düstri, Kasım 2017 itibariyle asfalt ve 
yol makineleri konusunda Türkiye, Orta 
Doğu, Afrika, Orta Asya Türk Cumhu-
riyetleri, Ukrayna, Rusya, Kafkasya ve 
Balkanlar’da işbirliği yaparak ortak ça-
lışmak üzere Alman asfalt plent üreticisi 
GP Teltomat ile ‘’Teltomat Türkiye’’ ortak 
girişimini oluşturdu. 

Teltomat Türkiye
‘Daima ileri’ parolasıyla üretime devam 
eden Teltomat Türkiye, çevre ve kaynak 

dostu asfalt plenti üretme hedefi doğ-
rultusunda yurtiçi ve yurtdışı projelerin-
deki ileri teknoloji üretimi ile farklı as-
falt dizaynlarını ve geri dönüşüm asfalt 
üretimini düşük maliyetlerde sunarak 
müşterilerine hizmet veriyor. Teltomat 
Türkiye, Yeni nesil plentlerin Ar-Ge ve 
proje çalışmaları kapsamında Malıköy 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 12 
bin metrekarelik fabrikasında faaliyetle-
rini sürdürüyor.

Teltomat Rapid-240 asfalt plenti 
Teltomat Türkiye’nin Özbekistan’ın baş-
kenti Taşkent’te Aralık 2019’da kurulu-
munu tamamladı ve soğuk geri dönüşüm 
sistemi donanımlı Teltomat Rapid – 240 
Asfalt Plenti, Mart 2020’de asfalt üre-
timine başlayacak. Yeni teknolojilerle 
birlikte günümüzde kamu idarelerinin 
ve müteahhitlerin geri dönüşümlü as-
falt plenti tercihleri göz önüne alınarak 
tasarlanan Teltomat Rapid – 240, ka-
zınmış asfaltı yüksek kaliteli sıcak asfalta 
dönüştürebilme özelliği ile dikkat çekiyor. 
Rapid-240’a kazandırılan bu özellik saye-
sinde asfalt plentinin hem çevreci olması 
hem de kendi yatırım maliyetlerini karşı-
layabilmesi hedefleniyor.

Montaj kolaylığı
Rapid- 240’ın en önemli avantajlarından 
birisi de montaj kolaylığı. Ürün bu sayede 
zorlu coğrafyalarda çalışmaya elverişli 
olduğundan şantiye dostu özelliği ile ön 
plana çıkıyor. Halen dünyanın birçok ül-
kesinde kullanılan ve az arıza yapmasıyla 
ünlenen Teltomat Asfalt Plentleri, kul-
lanıcı memnuniyetine oldukça önem ve-
riyor. Bu kapsamda Rapid-240’ın üretim 
standartlarına uygunluğu, gerekli fonk-
siyon testleri ve son kontrolleri titizlikle 
yapıldıktan sonra sevke hazır hale geti-
riliyor. Böylece kullanıcıların montaj ve 
işletmeye alınma süresince herhangi 
bir sorunla karşılaşma olasılığı en aza 
indiriliyor.

Tasarım
Teltomat; asfalt plent grubunda 60 ton/
saatten 320 ton/saat kapasiteleri aralı-
ğında çeşitlilik sunuyor. Enerji verimliliği 
ile ilgili çalışmalar yürüten Teltomat Tür-
kiye yetkilileri, yeni tesislerin konteyner 
tipi tasarlanmasının deniz aşırı ülkelere 
ve uzak şehirlere nakliye maliyetlerinin 
düşürülmesi yönünde olduğunu vurguladı. 
Teltomat Türkiye yetkilileri asfalt plentle-
rinin durmaksızın çalışmaya devam eden 
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dinamik bir fabrika yapısı olarak tasar-
landığını, şantiye koşullarının zorluğuna 
karşı ağır hizmet tipi bir üretim tesisinde 
olması gereken tüm hassasiyetleri taşıdı-
ğını ifade etti.  Ayrıca firma bünyesinde 
bitüm stok tankları, varil ve torba bitüm 
eritme üniteleri, asfalt geri dönüşüm 
sistemleri, mastik asfalt üretimi için 
trinidat bitüm besleme sistemleri, sma 
üniteleri, geri dönüşüm sistemleri, kız-
gınyağ jeneratörleri, emülsiyon tesisleri, 
kauçuk ve polimer modifiye bitüm tesis-
leri ve mekanik plentlerin uluslararası 
standartlarda üretimi gerçekleştiriliyor.
Hem uzaktan hem de yerinde teknik 
destek Uygar Endüstri tarafından kulla-

üzere Avrupa, Asya, Balkanlar, Kafkasya, 
Afrika ve Orta Doğu genelinde yaygın ve 
hızlı servis, teknik ve ticari danışmanlık, 
yerinde veya şirket merkezlerinde müş-
teri personel eğitim desteği, geniş  stoklu 
ve hızlı teslimata dayalı yedek parça hiz-
meti sağlıyor. Teltomat Asfalt Plentleri; 
Almanya, Rusya, Gürcistan, İngiltere, 
Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Fas, Tunus, 
Cezayir, Romanya, Macaristan, Polonya, 
Suudi Arabistan, Kuveyt, Brezilya, Peru, 
Angola, Norveç, Katar, Kazakistan, Kır-
gızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da 
tercih ediliyor ve öne çıkıyor. Türkiye ise 
doğal olarak bu geniş coğrafyanın merke-
zine yerleşiyor.   z

nıcılarına sunulan 7/24 teknik ve servis 
desteği ise Teltomat Türkiye markasını 
daha güçlü hale getiriyor. Türkiye’nin ve 
dünyanın birçok şehrinde Uygar ekipleri 
teknik destek sağlıyor. Firmanın genel 
kalite politikası; müşteri taleplerini tam 
zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, 
beklentilerin üzerinde ürün sunmak, tek-
nolojik gelişmeleri yakından takip etmek, 
ülkelerin yasal mevzuat şartlarına uymak, 
çevreye olan duyarlılığı en üst seviyede 
tutmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
taviz vermemek, şirket içi eğitim, kalite 
yönetim sisteminin sürekliliği ve mevcut 
durumun daima ileriye taşınması şeklinde 
oluşuyor. Ayrıca, Türkiye merkezli olmak 
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Borusan Müzik Evi’nde 
Cinsiyet Gözlüğü programını tanıtan Borusan’ın üst yönetimi Borusan Eşittir 
Taahhütnamesini imzaladı

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen 
Borusan, 8 Mart Dünya Kadın Emek-
çiler Günü kapsamında özel bir toplantı 

düzenledi. Borusan Müzik Evi’nde düzenlenen 
etkinliğe Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zey-
nep Hamedi, Borusan Holding CEO’su Erkan 
Kafadar, Borusan şirketlerinin genel müdürle-
ri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın 
mensupları katıldı. Lansman kapsamında “Bo-
rusan Eşittir Taahhütnamesi” imzalanırken, bu 
alanda somut adımlar ve hedefler belirleyen 
Cinsiyet Gözlüğü programı da tanıtıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği
Etkinlik Borusan’ın toplumsal cinsiyet eşitli-
ği konusunda bugüne kadar yaptıklarını an-
latan kısa bir tanıtım filmiyle açılıp mini bir 
konser ile son buldu. Toplantıda söz alan 
Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Ku-
rumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez 
Ateş, Cinsiyet Gözlüğü programı hakkında 
bilgi verdi. Ölmez Ateş şunları söyledi: “Bu 
programda iş yaşamında toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine yol açan görünmez bariyerleri 

Borusan “Cinsiyet gözlüğü” 
programını hayata geçirdi

mercek altına alıyor ve bu konuya çözüm 
getirmek adına bir reçete sunuyoruz.  
Cinsiyet Gözlüğü programı ile farkındalık 
yaratmanın ötesine geçerek Borusan’da 
toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl gerçekleş-
tireceğimiz konusunda somut adımlar ve 
hedefler belirledik. Kadın çalışanlarımızın 
ve bünyemizdeki kadın liderlerin sayısını ar-
tırmak yönünde ciddi hedefler koyduk. Tüm 
çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları 
sağlamak için doğum izni, esnek çalışma 
koşulları ve kreş yardımlarının yaygınlaştırıl-
ması gibi birçok uygulama dâhil olmak üze-
re somut adımlar atıyoruz. Cinsiyet Gözlüğü 
programı kültürel ve zihinsel bir dönüşü-
mün açık göstergesidir.” Borusan Holding 
CEO’su Erkan Kafadar ise Borusan’ın temel 
sorumluluk alanlarından birinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması olduğunu 
hatırlatarak şöyle konuştu: “Türkiye’nin 
sürdürülebilir bir şekilde kalkınması, refaha 
kavuşması ve bütün yaşam standartlarıyla 
gelişmiş ülkelerin safına katılmasının yolu 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktan 

geçiyor. Borusan olarak bunun uzun mesa-
feli bir koşu olduğunu ve zaman alacağını 
biliyoruz. Ama bu yolda ilerlemeye, eşitliği 
kendi grubumuzda hâkim kılmaya kararlıyız. 
Bugün yolculuğumuzda yeni bir sayfa açtık 
ve tüm Grup Şirketlerimizin Genel Müdürle-
ri ile kararlılığımızı bir kez daha ortaya koy-
duk. Borusan’ın bu konuda iş dünyamızın 
öncü ve örnek bir kuruluşu olması hepimizi 
gururlandırıyor.” 

Cinsiyet Gözlüğü ile iş 
yaşamına güçlü destek!
Uygulamaya giren Cinsiyet Gözlüğü programı 
ile üç yıl içerisinde tüm şirketlerde üst yönetim 
kademesinde yüzde 30, orta yönetim kade-
mesinde yüzde 40 kadın oranına ulaşma, üst 
ve orta yönetim işe alım ve terfi sürecinde en 
az bir kadın adayın kısa listede olması ve Lider-
lik Fakültesi’nde yüzde 50 kadın oranının teşvik 
edilmesi hedefleri konuluyor. 2020 – 2023 
arasında ofis çalışanları için yüzde 40, fabrika, 
saha ve atölye çalışanları için ise yüzde 20 ka-
dın alım oranı hedef olarak belirlendi.   z
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“Sadece ürün değil, 
çözüm de sunuyoruz”
Nord Drivesystems, geliştirdiği motor tahrik sistemleri ile müşterilerine avantajlı 
çözümler sunuyor. 1996 yılında Türkiye pazarına giriş yapan firmanın dünya 
genelinde 89’u aşkın ülkede, 4000’den fazla çalışanı bulunuyor. Makina Market 
olarak firmanın Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Fikret Sokullu ile bir araya 
gelerek, Nord Drivesystems’i ve faaliyetlerini konuştuk

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Şirket içinde almış olduğunu 
göre ve sorumluluklar nelerdir?
1973 İstanbul / Kadıköy doğumluyum. 
İlk, orta ve lise öğrenimi tamamladıktan 
sonra 1997 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölü-
münden mezun oldum. Eğitimimi tamam-
ladıktan sonra Sew Eurodrive ve Siemens 
gibi sektörün tanınmış firmalarında satış 
mühendisliği ve satış ve pazarlama yöne-
ticiliği yaptım. 13 Marta 2017 itibariyle, 
Siemens’teki görevimden ayrıldım ve 
Nord Drivesystems Türkiye Satış ve Pa-
zarlama Direktörlüğü görevini üstlendim.

Nord Drivesystems’in kuruluş 
süreci ve faaliyetleri hakkında 
detaylı bilgi verir misiniz?
Nord Drivesystems, 1965 yılında G. 
Schlicht ve G. A. Küchenmeister or-
taklar tarafından kurulmuş bir aile fir-
ması olup şuan dünya genelinde yaklaşık 

700 milyon Euro net satış hacmine sa-
hiptir. Endüstri sektörünün kalbi tahrik 
sistemlerine yönelik sunmuş olduğumuz 

redüktör, motorlu redüktör ve elektronik 
ürün portföyümüz ile pazarda hatırı sayılı 
bir noktada yer almakla beraber müşteri 
odaklı satış politikamız ile her geçen gün 
büyümeye devam etmekteyiz. Müşteri-
lerimizden gelen geri bildirimlerle bir-
likte ürünlerimizin geliştirilmesi ve yeni 
ürünlerin pazara sunulması konularında 
çalışmalarımız her zaman daha gelişmiş 
bir şekilde devam etmektedir. Nord Dri-
vesystems dünya genelinde 89’u aşkın 
ülkede, 4000 den fazla çalışanı ile mi-
nimum satış ofisi ölçeğinde faaliyet gös-
termektedir. Dünyanın hemen hemen 
her noktasında yer almamız satış ve satış 
sonrası destek konularında büyük avan-
tajlar sağlamaktadır. Merkezimiz Bargte-
heide/ Hamburg’da bulunuyor. Burada 
yönetim binamız ile birlikte redüktörlü 
motor ve endüstriyel tip redüktör monta-
jının yapıldığı, elektronik ürünlere yönelik 

Fikret Sokullu - Nord Drivesystems Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü
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ar-ge çalışmalarının yürütüldüğü birimler 
yer almaktadır. Bunun dışında yine Al-
manya dahilinde üç farklı noktada üretim 
tesislerimiz vardır; Glinde-Redüktör dişli 
üretim Gadebusch-Gövde ve teknoloji 
üretim yeri ve Aurich-Elektronik Tahrik 
Sistemleri (Soft starter, Hız kontrol üni-
teleri ) üretim tesisleri. Bu tesislerin 
dışında USA, Polonya, İtalya, Fransa, 
ve Çin gibi ülkelerde redüktör dişlisi, re-
düktör ve motor üretimi yapan üretim 
tesislerimiz mevcut. İşten kazandığını işe 
yatıran bir vizyon ile yönetilen bir firma 
olduğumuz için üretim tesis sayımız 
her geçen gün artmaktadır. Lokasyon 
olarak, Hamburg gibi bir liman şehrinde 
olmamız nedeniyle, oldukça avantajlı bir 
konuma sahip olduğumuzu söyleyebiliriz 
ki bu durum müşterinin özellikle Av-
rupa menşeli firmalardan beklediği kısa 
teslim sürelerinin sağlanmasında avantaj 
sağlamaktadır.

Nord Drivesystems, ne 
zaman Türkiye pazarında 
yer alamaya başladı?
Nord Drivesystems ilk olarak 1996 sene-
sinde Türkiye pazarına bir Türk ortaklığı 
ile girdi. Nord-Remas adıyla kurulan bu 
ortaklık 2009 senesine kadar sürdü. Bu 
tarihten itibaren firmamız Nord Drivesys-
tems Güç Aktarma Sistemleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti adı ile %100 Alman serma-
yeli bir firma olarak faaliyet göstermek-
tedir. Nord Drivesystems’in Türkiye pa-
zarına olan inancının artması ve pazarda 
yüksek talep görmesi Türkiye’de bir ofisin 
açılmasında önemli rol oynamıştır. 1996 
- 2009 arası çözülme süreci olarak dü-
şünülebilir. Nord Drivesystems’in Türkiye 
pazarına kendi ofisiyle girmeye karar 

vermesi aynı zamanda istihdam yaratan 
girişimleriyle devam ediyor. Bugün itiba-
riyle yaklaşık olarak bünyemizde 17 kişi 
çalışıyor. 

Nord Drivesystems’in Ar-
Ge çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?
Nord olarak sahamızda öncü olan bir fir-
mayız. Endüstri 4.0 uyumlu cihazlar ve 
sistemleri üretirken aynı zamanda enerji 
verimliliğinde en yüksek noktayı hedefli-
yoruz. 2020 senesinde piyasaya çıkacak 
IE5+ motorlar ile mevcut verimlilik sınıf-
larında yeni bir standart oluşturacağız. 
Aynı zamanda Nord SK 500 Pro pano içi 
frekans inverterlerimiz ile Endüstri 4.0 
uyumlu, uzaktan haberleşme, bulut tek-
nolojisi ile veri depolama ve analiz, harici 
sensörler olmadan kestirimci bakıma ve 
devreye almaya imkan sağlayan teknolo-
jiyi sunuyoruz. Maden, çimento, hububat 
gibi ağır endüstri kollarında, yüksek mo-
ment ve hızın aynı anda ihtiyaç duyulduğu 
alanlarda, yeni ürünümüz Maxxdrive XT 
serisi ile bu alanda yaşanan termal prob-
lemlerin önüne geçiyoruz. Üretici ve son 
kullanıcı için daha güçlü tahrik sistemle-
rini, sistemlerine yük oluşturmadan, en 
zorlu şartlar altında çalıştırılması için 
çalışmalarımız sürüyor. Nordbloc serisi 
alüminyum döküm gövdeli redüktörlerin 
ürün yelpazesini genişletiyoruz. 

Nord Drive Systems’i pazarda 
öne çıkaran özellikleri 
nelerdir? Müşterilerinize ne 
gibi avantajlar sunuyorsunuz?
Müşterilerimize sadece ürün değil, 
sistemlerimizle çözüm sunuyoruz. Re-
düktör, motor ve inverter ile sadece 

hareket değil aynı zamanda kendi sis-
temlerine, kontrole ve veri analizine de 
yön veriyoruz. Zorlu şartlar altında çalı-
şabilecek (sıcak/soğuk ortam, asit ya da 
alkali içeren ortam, patlama ve yanma 
tehlikeli ortamlar) ürünlerimiz ile müşte-
rilerimize uygulamalarında ve sistemle-
rinde güvenilirliği vaat ediyoruz. Mekanik 
ve elektrikli ürünlerin yanı sıra elektronik 
ürünlerimizde de, en yüksek verimlilik sı-
nıflarında, enerjiden azami tasarruf, ilk 
yatırım ve servis maliyetlerinde azalmayı 
sunuyoruz. Teknolojide bir sonraki adımı 
öngörerek, ileride oluşacak teknolojik 
yenilikler için tekrar yatırım yapılmasının 
önüne geçiyoruz.

Satış öncesinde ve 
sonrasında ne gibi 
hizmetleriniz bulunuyor?
Doğru ürünün seçilmesi ve sistemlere 
entegrasyonu için destek veriyoruz. 
Doğru ürün kullanımı bizim için en önemli 
faktör, bu nedenle müşterilerimize ihti-
yaçları doğrultusunda eğitimler veri-
yoruz. Eğitimler temel bilgilerin yanı sıra 
taleplere göre servis, bakım ve ürünlerin 
kullanımı konusunda detaylandırabili-
yoruz. Hem mekanik hem de elektronik 
için uzman personellerimiz ile ihtiyaçları 
doğrultusunda en kısa sürede iletişim 
kurmalarını sağlıyoruz. SAP ve CRM 
sistemi ile talep alma, teklif verme ve 
sipariş durumları hakkında kısa sürede 
detaylı bilgilere sahip olabiliyorlar. Ayrıca 
7/24 servis hizmetimiz ile sıkıntı yaşa-
mamaları için her zaman müşterilerimize 
destek veriyoruz.   z
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İMDER’de ikinci 
“Merih Özgen” dönemi
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), 10’ncu dönem 
yeni yönetim kurulunu belirledi. İMDER Yönetim Kurulu Başkanlığına, Hidromek 
Stratejik Yönetimi Direktörlüğü görevini yürüten Merih Özgen, oy birliği ile 
yeniden seçildi

Kuruluş tarihi 2002 yılından bu yana 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
Türkiye iş makineleri sektörünün ge-

leceği ve gelişimi için aktif çalışmalar ger-
çekleştiren İMDER’nin 10.Olağan Genel 
Kurul Toplantısı İstanbul Titanic Kartal 
Otel’de gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından divan heyeti seçimi ile 
başlayan genel kurul toplantısından sonra 
yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
yeni dönem başkanlık görevine daha önce 
İMDER çatısı altında İmalat Komitesi Baş-
kanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cılığı, 2018-2019 Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı gibi çeşitli aktif görevlerde yer alan 
Merih Özgen seçilirken, yönetim kurulu 
ise şu isimlerden oluştu: Başkan vekili ve 
sayman Serkan Karataş (Çukurova Ziraat 
Endüstri ve Tic. A.Ş.), Başkan yardımcıları 
Adnan Keskin (Borusan Makina ve Güç 
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.), Aydın Karlı 
(MST İş ve Tarım Mak. San ve Tic. A.Ş.), 
yönetim kurulu üyeleri ise Gürkan Bebek 
(Alfatek İth. İhr. ve Paz. A.Ş.), Mahir 
Hocaoğlu (Ascendum Makina Tic. A.Ş.), 

Oğuz Diken (Betonstar Makina San. ve 
Tic. A.Ş.), Nadir Akgün (Enka Pazarlama 
İhracat ve İthalat A.Ş.), Levent Büyük-
murat (Sanko Makina Paz. ve Tic. A.Ş.), 
Hayati Kösoğlu (Sif İş Mak. Paz. San. ve 
Tic. A.Ş.), Eşref Zeka (TEMSA İş Makina-
ları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.), Cü-
neyt Aksu (Uygunlar Dış Tic. A.Ş.). Genel 
kurul toplantısı sırasında İMDER üyeliğinde 
15’inci yılını dolduran; Ascendum Ma-
kina, Borusan Makine ve Güç Sistemleri, 
Çukurova İthalat, Çukurova Makina, Çu-
kurova Ziraat, Enka Pazarlama, Hidromek, 
Sanko Makina, Sif İş Makinaları ve Temsa 
Makina ve İMDER üyeliğinde 10’uncu yı-
lını dolduran Alfatek, Gama Ticaret, Ha-
mamcıoğlu, Karyer Ticaret, Maats İnşaat 
Makinaları, MST İş ve Tarım Makinaları, 
Uygunlar, Wacker Neuson firmalarına 
ödülleri takdim edilerek, İMDER’e yapmış 
oldukları katkılardan ve sundukları destek-
lerden dolayı teşekkür edildi.   z

Merih Özgen - İMDER Yönetim Kurulu Başkanı
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Crown’dan depolara 
özel çözümler
Crown, inovatif ürünleriyle depolama alanlarındaki ekipman ihtiyacının tamamını 
karşılıyor. Tüm ihtiyaçlara göre bünyesinde farklı bir makine bulunduran marka, 
operatörlerin üretkenliğini artırıp, kullanıcılarına kesintisiz çalışma imkanı sağlıyor

“Depolamanın Çözüm Deposu” motto-
suyla depolama alanında geniş ürün 
yelpazesi ve teknolojileriyle çözümler 
sağlayan Crown, müşterilerinin yük ihti-
yaçlarına göre denge ağırlıklı akülü fork-
lift, reach truck, dar alan sipariş topla-
yıcı, yüksek raf istifleyici, istifleyici, akülü 
transpalet ve çekme makinelerini pazara 
sunuyor. Temsa İş Makinaları’nın distri-
bütörlüğünü yürüttüğü marka; sağlam, 
dayanıklı ve teknolojik özellikleri ile dikkat 
çekiyor. Makina Market olarak, Volvo 
Trucks yedek parça deposunda bir araya 
geldiğimiz Temsa İş Makinaları Endüst-
riyel Ürünler Crown Ürün Sorumlusu 
Oben Kurultay, depoda uygulamalı olarak 
Crown ürünlerini anlattı.

Platformlu transpalet
İlk olarak Crown’un platformlu transpalet-
leri hakkında bilgi veren Ürün Sorumlusu 
Oben Kurultay, transpaletin genellikle 
büyük depolarda operatörün yürüyerek 
çalışması yerine, üzerinde yer alan plat-
forma binilmesiyle çalışma imkanı sundu-
ğunu ve böylece daha hızlı palet trans-
feri yapılmasına olanak sağlayan özel bir 
ürün olduğunu söyledi. Sağlamlığı ile öne 
çıkan transpaletlerin özellikle kamyon 
için yükleme ve boşaltmalarda kullanıl-
dığını belirten Oben Kurultay, “Crown 
genel prensip olarak makinelerinin bütün 
aksamlarında çelik kullanıyor. Transpa-
letin akü kapağı ve yan koruması dahil 
çelik. Ve hatta operatörün makineyi yön-
lendirmesini sağlayan kullanıcı kolu da 
çelik parçalardan oluşuyor. Bunun yanı 
sıra, ürünümüz ana çekiş tekerinde özel 
bir süspansiyona da sahip. Bu süspan-
siyon sayesinde özellikle kamyon için 
yükleme ve boşaltmalarda makinede 
oluşan titreşim direkt olarak operatöre 
yansımıyor. Ayrıca makinede tek parça 
halinde çelik bir çatal bulunuyor ve bu 
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çatal sayesinde operatör yükleri güçlü 
ve kararlı bir şekilde yüklenerek istediği 
yere taşıyabiliyor” ifadelerini kullandı.

Reach truck
İkinci ürün olarak Crown’un Reach Tru-
ck’ını tanıtan Ürün Sorumlusu Kurultay, 
“Reach Truck, Crown’un en iddialı olduğu 
ürünler arasında yer alıyor. Crown’un, 
hem operatöre hem de müşteriye 
maksimum fayda sağlamak üzere ge-
liştirilmiş, kendine ait bir Reach Truck 
tasarımı var. Çoğu Reach Truck’ta bu-
lunan özelliklerin aksine Crown’un Reach 
Truck’ları operatör konforu gözetilerek 
tasarlamış, son derece konforlu bir ma-
kine. Operatör, makinede oturduğunda 
koltuğunu ileri geri ayarlayabiliyor. 
Makine, geniş diz mesafesiyle yüksek 
oturma konforu sunuyor. Özellikle ope-

Oben Kurultay - Temsa İş Makinaları Endüstriyel 

Ürünler Crown Ürün Sorumlusu

ratörün makineye kolaylıkla binip, in-
mesi için ekstra bir basamak bulunuyor” 
dedi. Crown’un Reach Truck’larının son 
derece hızlı çalışma performansına 
rağmen yumuşak ve sessiz dönüşe ka-
biliyetine sahip olduğunun altını çizen 
Oben Kurultay, makinede operatörün 
ileri geri butonuna basmadığını, maki-
nenin 360 derece sistemi üzerinden 
yönlendirildiğini söyledi ve şunları ekledi: 
“Makinenin çatal kısmı ve oturma pozis-
yonuna değinecek olursak; makinemizin 
asansör kısmı operatörün görüş açısını 
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açık tutacak şekilde tasarlanmış. Hatta 
asansörün hafif sol açılı konumlandı-
rılması sayesinde operatör sağ tarafa 
doğru yöneldiğinde önünü daha açık bir 
şekilde görebiliyor. Asansör son kade-
meye indirildiğinde ise otomatik olarak 
kontrollü bir şekilde yere vurmadan ya-
vaşça iniyor.” 

WAV serisi sipariş toplayıcı
Crown’un en inovatif ürünlerinden biri 
olan WAV serisi sipariş toplayıcıyla il-
gili de önemli bilgiler paylaşan Oben Ku-
rultay, WAV serisi sipariş toplayıcısının, 
operatörün yükü 5 metreye kadar yüksel-
tebilmesi, dar koridorlarda ve alanlarda 
rahatça hareket edebilmesi için tasar-
landığını söyledi. Kurultay, “WAV serisi 
sipariş toplayıcı, özellikle elleçleme olan 
dar depolarda operatörlerin merdiven ye-
rine kullandıkları ürünlerden birisi. Hatta 
bu ürünü tamir yapmak, yüksek yerlerde 
çalışmak ve eşyaları toplamak gibi birçok 
fonksiyonda kullanan müşterilerimiz var. 
WAV serisi, dar girişli yerlerden rahat-
lıkla girip çalışabilen bir makine. Kulla-
nımı da oldukça kolay. Operatör maki-
nenin üzerine çıkıyor ve yaklaşık 3 metre 
yüksekliğe çıkarak, 4 metre yükseklikteki 
ürünleri rahatlıkla toplayabiliyor. Makine 
tüm hareketleri aynı anda yapabiliyor. 
Bir yandan yükselirken bir yandan da 
ileri geri hareket edebiliyor veya sağa 
sola doğru dönüş yapabiliyor. Crown bu 
ürünle sektörde gerçekten bir fark ya-
ratıyor. Makine, operatöre son derece 
rahat ve güvenli bir kullanım sunarken 
operatörün makineyle bir bütün olarak 

çalışmasına da olanak sağlanıyor. Maki-
nenin önünde iki adet sepet bulunuyor. 
Üst tarafta olan sepet yaklaşık 90, alt 
taraftaki sabit sepet ise yaklaşık 110 ki-
logram ürün taşıma kapasitesine sahip. 
WAV serisi özellikle büyük, dar koridorlu 
ve yüksek depolarda üretim hızlılığını ar-
tırmak için tercih edilen makinelerden 
biri” şeklinde konuştu.

Kompakt ve akülü forkliftler
Crown’un akülü forkliftlerine de değinen 
Ürün Sorumlusu Kurultay, makinelerin esnek 
dönüş yarı çapına sahip olduğunu aktardı ve 
sözlerine şu şekilde devam etti: “Crown fork-
lift ister dört tekerli isterse üç tekerli olsun, 
esnek bir dönüş yarı çapına sahip. Özellikle 
kamyon içi yükleme ve boşaltmalarda, rampa 
operasyonlarında makine son derece rijit ve 
herhangi bir hasara karşı korumalı şekilde ça-
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lışıyor. Makine ayrıca esnek yarı dönüş çapına 
sahip olmasıyla kendi etrafında tam olarak 
sıfır çizebiliyor. Bu da makinenin dar alanlarda 
dönüş kabiliyeti ile büyük avantaj sağlıyor. Aynı 
zamanda operatör konforu açısından Reach 
Truck’ta olduğu gibi Crown forkliftte de ek bir 
basamak bulunuyor. Bunu yanı sıra koltuklar 
ağırlığa göre ayarlı ve direksiyonlarımız da ope-
ratörün kullanım açısına göre manuel olarak 
ayarlanabiliyor. İşleyişte ise makinenin asan-
sörü son derece sessiz ve görüş açısı da son 
derece yüksek oluyor.” Crown forkliftlerinde 
kullanım kolaylığı açısından operatör parmak 
ucu kullanım sistemlerinin bulunduğunu kay-
deden Kurultay, “Parmak ucu kullanımı ope-
ratörlere ergonomi sağlıyor. Bütün makine-
lerimizde Access123 sistemi bulunuyor. Bu 
sistem, hem operatörün makine üzerindeki 
sistemleri kontrol etmesini sağlıyor hem de 
operatör dışında servis menülerine girerek 
makinenin teknik özelliklerini ayarlayabiliyor. 
Crown’un tüm ürünlerinde makinelerde her-
hangi bir arıza kodu olduğunda Access123 
sistemi üzerinden makinenin arızasını görebi-
liyoruz. Oradaki koda bakarak acil müdahale 
ekiplerimiz makineye doğru şekilde müdahale 
edebiliyor” dedi.

Yüksek seviye 
sipariş toplayıcı
Son olarak Crown’un yüksek seviye sipariş 
toplayıcısını tanıtan Kurultay, “Bu maki-
neler, özellikle yüksek depolarda sipariş-
lerin elleçleme ile yapılmasında kullanılıyor. 
Yüksek seviye sipariş toplayıcı, bir yedek 
parça deposunda müşterilerin sipariş-

lerini tek bir palette ya da tek bir kutuda 
toplanmasını ve biraz daha ağır ürünlerin 
paketlenmesini sağlıyor. Bu üründe ope-
ratör özellikle yüksek seviyelere çıktığında 
makinenin stabilizesine çok güvenmek du-
rumunda. Bu ürün yaklaşık 1 ton kapasiteli, 
5,5 metreye kadar çıkabiliyor ve operatöre 
yaklaşık 7-7,5 metreden sipariş toplama-
sına yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Filo takip sistemi
Ürünlerin yanı sıra Crown’un makinele-
rinde bulunan filo takip sistemi InfoLink 
hakkında da açıklamalarda bulunan Ku-
rultay, “Makinelerimizin üzerinde filo takip 
sistemleri bulunuyor. Filo takip sistemleri 
özellikle makinelerin takibi, makinenin per-
formansı ve makinenin günlük kullanım 
ömürleri ile akü performanslarını ölçen 
ve aynı zamanda operatörlerin iş güvenliği 
açısından konforunu sağlayan takip cihaz-
larıdır. Filo takip sistemi ile yapılan per-
formans ölçümü müşteriye ve operatöre 
makineler hakkında detaylı bilgi sağla-
yarak daha nelerin iyileştirilebileceği hak-
kında fikir vermesi açısından büyük önem 
taşıyor” dedi.   z





Mithat Yenigun - TMB Başkanı 
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Yurtdışındaki proje 
sayısı 10 bini geçti
Türkiye Müteahhitler Birliği (TBM) tarafından” 
Ocak 2020 İnşaat Sektörü Analizi” raporunda 
1972 yılından beri Türk müteahhitlerin yurt dışı 
pazarındaki üstelendikleri proje sayısının 2019 yılı 
sonuyla ilk defa 10 bin 108 projeye ulaştığı açıklandı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Ocak 
2020 İnşaat Sektörü Analizi Raporu ya-
yımlandı. İnşaat sektörünün en önemli 

raporları arasında gösterilen raporda 2020 
senesi için inşaat sektörünün beklentileri ve 
değerlendirmelerine yer verildi. TMB tara-
fından açıklanan raporda 1972 yılından beri 
Türk müteahhitlerin yurt dışı pazarındaki üs-
telendikleri proje sayısının ilk defa 2019 yılı 
sonuyla 10 bin 108 projeye ulaştığı açıklandı. 
Ulaşılan 10 bin 108 projenin parasal karşılığı 
ise 400.4 milyar dolar olduğu belirtildi. Yurt dı-
şında en fazla iş alınan ülkeler arasında Rusya, 
Katar, Kuveyt, Kazakistan, Özbekistan, Türk-
menistan, Suudi Arabistan, Irak, Macaristan 
ve Sırbistan yer aldı. Rusya’da geçen sene 56 
proje karşılığı 6.1 milyar dolarlık iş üstlenilirken 

bu ülkeyi 7 proje karşılığında 1.2 milyar dolar 
ile Katar ve 8 proje karşılığı 1 milyar dolar ile 
Kuveyt izledi.

“100 bin Türk işçiyi yurt 
dışına götürmek istiyoruz”
TMB Başkanı Mithat Yenigün, 2019 sonu 
itibarıyla toplamda 10 bin 100 projeyi üstlen-
diklerini belirterek, 400 milyar dolar ciro elde 
ettiklerini söyledi. Müteahhitlik sektörünün so-
runlarını ve bu yılki hedeflerini bir grup gaze-
teciye değerlendiren Yenigün “Geçen yıl yurt 
dışında 18 milyar dolarlık sözleşme imzaladık. 
Bu yıl içinse 20 milyar dolar hedefliyoruz. Orta 
vadede 100 bin Türk işçiyi yurt dışına gö-
türmek istiyoruz” dedi. Sektörün kaliteli iş yap-
ması için düzenlemenin şart olduğunu belirten 
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Yenigün “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının veri-
lerine göre 440 bin müteahhit var. Mesleğin 
tanımı yeniden yapılmalı. Firmalar daha sıkı de-
netlenmeli. Teknik ve finansal kapasitesi yeterli 
olmayan ve kötü iş yapan sektörden ayıklan-
malı. Yabancı ülkelerin şartnameleri var. Bu 
kurallara uymadan yapı inşa edemiyorsunuz. 
Bizde de aynısı olmalı. Çünkü Türkiye deprem 
kuşağında yer alıyor. İşi sıkı tutmalıyız. Sıfır to-
lerans olmalı” diye konuştu.

Çin fiyatıyla AB standardı
2015’te Rusya ile yaşanan uçak krizi son-
rası düşen işlerin son yıllarda tekrar yükse-
lişe geçtiğini kaydeden Yenigün, şöyle devam 
etti: Ancak Türkmenistan’da sorunlar devam 
ediyor. Körfez ülkeleri ise siyasi nedenlerden 
dolayı duygusal davranıyor. Türkiye’ye karşı 
oluşturdukları kötü algı nedeniyle 3 milyar do-
larlık iş kaybettik. Japonya ile son yıllarda ya-
kınlaşmamız oldu. Yurt dışındaki işleri için bizi 
istiyorlar. Bizde finansman yok ama girişimcilik 

var. Batı Sahra altı ülkelerini Japonya ile de-
ğerlendireceğiz. Afrika’da son beş yıldır Türk 
firmaları tercih ediliyor. Demokratik Kongo 
Cumhuriyetinin Bakanı yaptığımız işleri o kadar 
beğenmiş ki bize ‘Siz Çin fiyatlarıyla Avrupa 
standartlarında bize iş yapıyorsunuz’ dedi.”

Yurtdışında işçi sorunu var
Yenigün “Yurt dışındaki işlerimizde, işçi uyuş-
mazlığı var. Özellikle Körfez ülkelerinde sorun 
yaşıyoruz. Bu ülkelerde tatil cuma-cumartesi 
iken bizde cumartesi-pazar. İşçilerimize dava 
açılıyor. Bu yüzden az Türk işçi çalıştırılıyor. Üç 
kamu bankasının yurt dışı istihdamı teşviki ile 
bu sorunun üstesinden geleceğiz. Yurt dışına 
götürülen her bir işçi için 45 bin dolar teşvik 
verilecek. Kontrolünü sağlayacak mekanizma 
da kurulacak” ifadelerini kullandı. Libya’da 
Türk firmaların hak ediş alacaklarının 1 milyar 
dolar olduğuna işaret eden Yenigün “Teminat 
mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon 
ücreti ödüyoruz. Bütün ihtilafları çözmek için 

adım atılmasını umuyoruz” değerlendirmesini 
yaptı.

İnşaat sektörü 2020 
yılından umutlu  
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat 
Sektörü Analizi raporunda 2020 senesi için 
“Mevcut tabloda inşaat sektörü için önümüz-
deki dönemde kentsel dönüşüm sürecinin 
yeniden canlandırılması, kamu – özel işbirliği 
(KÖİ) projelerinin önceliklendirilerek verim-
lilik kriterleri çerçevesinde uygulanması ile 
büyük altyapı projeleri için uygun maliyetli dış 
finansman temin edilmesinin önemine işaret 
edilmektedir. Bununla birlikte, geçtiğimiz ay-
larda KÖİ ile tamamlanan şehir hastanelerine 
ilişkin olarak yeni projelerin finansal model de-
ğişikliği ile genel bütçe dahilinde sürdürüleceği 
açıklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Deprem değil ihmal öldürür!  
Elazığ’da yaşanan depremin de değerlendiril-
diği raporda “Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu elim 
hadise müteahhitlik kriterlerini doğru belirle-
yecek yasal altyapının tamamlanması ve etkin 
biçimde uygulanması, yapı denetimlerinin 
hassasiyetle yapılması, kentsel dönüşüm sü-
recinin vakit kaybetmeden depreme karşı sıfır 
toleransla gerçekleştirilmesinin büyük önemini 
yeniden ortaya koymuştur. Deprem değil, 
ihmal ve kusurlu yapılar öldürür. Bu afetleri 
gündeme geldikçe konuşulan olaylar olmaktan 
çıkarmalı, deprem odaklı ve çevreye duyarlı 
kentleşme vizyonunu sürdürülebilir kılmalıyız” 
diyerek depreme karşı en önemli önlemin 
sağlam binalar olduğu bir kere daha vurgu-
landı.   z
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Dünyanın en eski 
maden makineleri

Bu dev kamyon Berliet’in T100 modeli. 1958 yılından. 115 tonluk ağırlığına rağmen 
720 beygir gücünde. Ayrıca 2.2 metrelik lastik çapı ve dört çekişli özelliğe sahip. 
On-road kamyon teknolojisinin geçmişi bu kamyona dayanmaktadır.1
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Bu Modern damperli kamyon tasarımı 
Haulpak markası ile sunuldu. Sansasyo-
nel gelişmelerin görüldüğü kamyonda,  
V-şekilli gövde ve hidro-pnomatik ‘hidarir’ 
süspansiyon mevcuttu.

Tarama çalışmaları sırasında yaklaşık 9 
metreküp kapasiteli Bucyrus-Erie yürü-
yen drigline, 45 ton kapasiteli Caterpillar 
marka kamyona yükleme yapıyor.

Marion’nun Captain model 6360 modeli 
en büyük makinesi 12.664 ton ağırlığın-
da. Paletli rayların her biri 4.9 metre 
yüksekliğinde ve yaklaşık 3,5 ton ağırlı-
ğındaydı.





Araştırma

Marion’nun Captain 6360 modeli ile 
kıyaslandığında daha düşük bir ağırlığa 
sahip olan ‘Big Muskie’, 12.300 ton 
ağırlığında. 148 metre yüksekliğe ve 46 
metre genişliğe sahip olan dragline, ayda 
3.4 milyon metre küp malzeme çıkarma 
kapasitesinde.

Bu 607 tonluk Demag Ekskavatör, 9.9 
metre metre çaplı kepçeye sahip. 1964 
Orrive barajı inşası sırasında saatte 
2.770 metre küp kazma başarısı gös-
terdi.

10.3 metre küp kaya kovasına sahip bu 
700 beygir gücündeki Dart D600,1966 
yılında inşa edildi ve bugün hala kulla-
nılmakta olan patentli bir kol sistemine 
sahip.

5
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İnternational 140 Pay Hauller ön ikiz 
lastiklerin yükü eşit dağıtma özelliği 
sayesinde 36 tonluk taşımalar yapabili-
yordu. Aynı zamanda dört çekişli olan bu 
kamyon 400 beygir gücünde.

159 Michigan 675, bugün bile dünyanın 
en büyük tekerlekli yükleyicilerinden birisi 
olarak gösteriliyor. Toplam 1270 beygir 
gücünde olan 2 motoru bulunan yükleyi-
ci, 18.4 metreküp yükleme kapasitesine 
sahip.

Dizel ve elektrikli olan Wabco 3200B  
125 metreküp hacme sahip. 213 ton 
taşıma kapasitesine sahip bu kamyon, 
2.475 beygirgücü sağlayan EMD 13 ton-
luk motor ile güçlendirilmişti.

8

9

10







Yıllardır lider iş makinesi üreticileri tarafından tercih edilen BE-GE 9000 serisi  
koltuklar ile hizmetinizdeyiz.

BE-GE 9119C4 modeli dahili kompresörlü hava süspansiyon sistemi ve 3  
noktadan bağlı emniyet kemerine sahiptir. Kol ve kafa dayama özellikleri  
de eklenebilmektedir.

Koltuklarda kumaş, ağır şartlara uygun suni deri ve gerçek deri kullanılabilmektedir.

Zorlu Koşullar İçin 
Konforlu Koltuklar
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TMS Grup’un amiral kalıp sistemleri
TMS Grup, geliştirdiği  VINC’I 80, VINC’I 70, MOPA ve HAND’I panel kalıp sistemleri ile 
müşterilerine birçok avantaj sunuyor. En çok tercih edilen kalıp sistemi VINC’I 80 olan 
TMS Grup, müştelerine kaliteli ve hızlı çözümler vaat ediyor

VINC’I 80 perde ve 
kolon kalıpları
VINC’I 80 perde kalıpları, vinç ile kulla-

nılan çelik çerçeveli ve plywood yüzeyli 

pano kalıplarının en çok tercih edilen sis-

temlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. 

Panolar; özel şekillendirilmiş, burulmaya 

mukavim, yüksek dayanımlı çelik çerçe-

velidir. Enlemeler ise kutu profillerden 

oluşturulmuştur. Yüzeyler plywood kaplı 

ve isteğe bağlı olarak, kullanım ömrü 

daha yüksek olan plastik yüzeyli plywood 

Elephant ile de kaplanabiliyor. Çelik çer-

çeve profili elemanın istenilen her çerçeve 

noktasında bir diğeri ile bağlantısını temin 

edecek şekilde tasarlanmış. Pano genişlik-

leri 30, 45, 60, 75, 90, 240 cm ve yüksek-

likleri ise 330, 300, 270, 180, 150, 120 cm 

olarak seçilmiş. Panoların köşeleri dolu 

olup bir yandan çerçeveyi sağlamlaştı-

rırken, diğer yandan da panonun, bir levye 

veya inşaat demiri ile yer değiştirmesini 

sağlıyor. Bunun dışında bu köşelerdeki 

delikler kolay ve çabuk nakliye için kul-

lanılıyor. Panolarda konik olarak açılmış 

tonlama sürelerinin daha hızlı olmasını 

sağlıyor. Çelik çerçeveler, robotik kaynak 

üniteleri ile birbirine kaynak yapılmış özel 

kapalı profillerden üretiliyor. Bu profiller, 

bir kilitleme oluğu ve şekillendirici yüz 

kenarlarını çevreleyen entegre bir koruma 

ile donatılmış yüksek mukavemetli ince 

taneli çeliktir. Konik tie rod delikleri kolay 

temizlik ve ayrıca eğimli duvar uygula-

ması için kullanılıyor. Tamon montaj kilidi 

ile benzersiz panel bağlantısı sağlanıyor. 

Dolu çelik köşeler panel ömrünü uzatıyor. 

Aksesuar parçaları için hızlı ve güvenli 

bağlantı noktaları bulunuyor. Dolu köşe-

lerdeki delikler taşıma esnasında kaldırma 

elemanının bağlanması için tasarlanmış. 

VINC’I 80 kolon kalıpları da VINC’I 80 

perde kalıpları gibi vinç ile kullanılan çelik 

çerçeveli plywood yüzeyli modüler pano 

kalıp sistemleri olarak ön plana çıkıyor. 

Çelik çerçeve profil elemanı; istenilen her 

çerçeve noktasından bir diğeri ile bağlana-

bilecek şekilde tasarlanmış. 5 cm aralıklı 

yatay tie rod delikleri, kolon kalıbının bo-

yutunun yatayda her iki yönde beş cm’de 

bir ayarlanabilir olmasını sağlıyor. Pano 

genişlikleri: 75-90-105-120cm yüksek-

likleri ise 330-300-270-180-150-120 cm 

olarak seçilmiş.

ankraj delikleri DW15’lik tie rod kullanımı 

için uygun olup DIN EN 18202 tablo 3, 

line 7 ‘ye göre 80 KN/m2’ye kadar beton 

basıncını karşılıyor. Aksesuar ağırlıkları 

dahil 72 kg/m2 ağırlığa sahip. TMS VINC’I 

panelin yüksek yük taşıma kapasitesi be-

VINC’I 80 Kolon sistemi

VINC’I 80 Kolon sistemi
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TMS VINC’I 70 perde 
ve kolon kalıpları
VİNC’I 70 perde kalıpları; temeller, bodrum 

ve tipik kat perdeleri için son teknoloji 

üretim kalitesine sahip çelik çerçeveli pl-

ywood yüzeyli panelleri olarak kullanı-

lıyor. Önemli ölçüde işçilikten tasarruf sağ-

layan çok yönlü aksesuarları bulunuyor. 

Çerçeveler korozyona karşı kumlama iş-

leminden sonra toz boya ile kaplanıyor. 

Bu özel kaplama betona karşı yapışkanlığı 

önlerken temizlik kolaylığı sağlıyor. VINC’I 

70’in kalıp yapısı için statik hesaplamalar 

DIN EN 18202 tab.3 line 7’ye göre GSV’nin 

70 KN/m2 ve max 3 mm sehim için tüm 

gereksinimlerini karşılıyor. Panolarda 

açılmış delikler DW15’lik tie rod kulla-

nımına Uygun olup 70 KN/

m2’ye kadar beton basıncını 

karşılıyor. TMS VINC’I 70 

KOLON KALIPLARI da 5 cm 

aralıklı açılmış yatay tie rod 

delikleri ile kolon kalıbının 

boyutunun yatayda her iki 

yönde 5 cm’de bir ayarlana-

bilir olmasını sağlıyor.

   

TMS HAND’I perde 
ve kolon kalıpları
HAND’I temeller, kirişler ve 

çok yüksek olmayan per-

deler için geliştirilmiş bir 

kalıp sistemi olarak dikkat çekiyor. En 

modern lazer kaynaklı üretim sistemi ile 

oluşturulmuş çelik çerçeveli panolar, basit 

ve çabuk parça bağlantı sistemi ile işçi-

likten önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Elle 

kullanıma uygun. HAND’I perde ve kolon 

kalıpları 30-45-60 ve 75 cm genişlikleri, 

270-240-180-150-120 cm yükseklikleri 

bulunuyor. TMS HAND’I kolon kalıpları da 

yine çok yüksek olmayan kolonlar için ge-

liştirilmiş. Kolon boyutunda her iki yönde 

5 ‘er cm ayar yapmak mümkün.

MOPA perde ve kolon kalıpları
MOPA modüler panel kalıbı, endüstriel, alt 

yapı ve konut yapılarının inşasında geniş 

bir uygulama yelpazesine sahip, inşaat mü-

hendisliği projelerinde kullanılmak üzere 

tasarlanmış vinç ile kullanılan modüler kalıp 

sistemi. MOPA her iki uçta cıvatalı dikdörtgen 

kutu profillerden oluşan ve proje ihtiyaç-

larına göre şantiyede montajı sağlanabilen 

çelik çerçeve sistemine sahip. MOPA dış çer-

çeve kenar profilleri VINC’I 80 profilleri ile 

VINC’I 70 Perde ve kolon kalıpları

HAND’I perde ve kolon kalıpları

aynı şekle sahip ve aynı mukavemette tasar-

lanmış, bu nedenle VINC’I 80 panel kilitleri ile 

kolayca birleştirilebilir. Çelik çerçeve profil-

leri, bitişik panellerle herhangi bir noktadan 

bağlanacak şekildedir. MOPA panelleri ge-

nişlik ve yükseklik bakımından çeşitli boyut-

larda olup farklı duvar ebatları için değişik 

kombinasyondaki modüler panellerin bir-

leşmesini sağlıyor. MOPA’nın ana avantajla-

rından biri, dikey çelik kuşakların panellerin 

ızgara dizilimli kutu kirişlerine destek olacak 

şekilde gereken aralıklarda serbestçe kulla-

nılabilmesi. Özel çift yüzeyli kalıp bağlantı-

ları T ve L köşelerinde kolayca yapılabiliyor, 

çünkü gergi delikleri sabit bir konumda değil. 

Taze beton basıncı taşıma kapasitesi DIN EN 

18202’e göre 80 kn/m2’dir. Yüzey kaplaması 

birch plywood veya Elephant olarak kullanı-

labiliyor.   z

MOPA perde ve kolon kalıpları
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Liebherr Türkiye 2020’ye hazır
Liebherr Türkiye 2019 yılında Mersin 
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ve 
Yusufeli Barajı gibi önemli projelerde 
yer aldı. 2019’un inşaat sektörü 
için zor bir yıl olduğunun altını 
çizen  Liebherr Türkiye Kule Vinç 
Başkanı Daniel Hieronimus, “Zor 
zamanlar aynı zamanda fırsatlar 
da yaratır. Birçok vinç yurtdışına 
satıldı ve oluşan boşluğun gelecekte 
doldurulması gerekecek. O zaman 
hazır olacağız” dedi
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K
ule vinç sektörünün Türkiye’deki 

ve dünyadaki en önemli oyuncula-

rından biri olan Liebherr, 2019-2020 

yılı değerlendirmesini CPT dergisine yaptı. 

2018 yılının ikinci yarısından itibaren baş-

layan ekonomik kriz nedeniyle inşaat sek-

törünün zor bir 2019 geçirdi. Fakat kriz-

lerin yeni fırsatlara yarattığını ifade eden 

Liebherr Türkiye Kule Vinç Başkanı Daniel 

Hieronimus, 2020 ve sonrasına hazır ol-

duklarının altını çizdi. Liebherr’in 2020’de  

Türkiye’de bir köprü projesinde eşsiz bir 

kule vinç yerleştirmesi yapacağını vurgu-

layan Hieronimus, Avrupa, Orta Doğu ve 

Afrika’daki projelere de destek olduklarını 

belirtti. 

Öncelikle 2019 yılını geride 
bıraktık. 2019 yılı Liebherr 
için nasıl geçti? Genel hatları 
ile değerlendirir misiniz?
2019, özellikle ekonominin genel duru-

munu göz önünde bulundurduğumuzda 

Liebherr Türkiye için çok iyi bir yıl 

oldu. Kule vinç bölümü için de çok 

önemli ve ilginç bir yıldı. Gelecekte 

Türkiye kule vinç pazarını bekleyen 

zorluklarla mücadele etmek için 

motive ve yetkin bir ekibe sahip ol-

duğumuz için çok mutluyuz.

2019 yılında hangi 
projelerde yer aldınız?
Liebherr kule vinçlerinin önemli bir 

rol oynadığı birkaç proje vardı. Toplam 

10 adet 1000 EC-H kule vincin çalıştığı 

Mersin’deki Akkuyu nükleer enerji sant-

rali projesi başladı. Ayrıca Artvin’deki 

Yusufeli Barajı Projesi, kule vinç-

lerin vadi içindeki kullanı-

mının muhteşem 

res imler in i 

sunan bir 

olaydı.

Türkiye Kule Vinç Bölümü Başkanı  

Daniel Hieronimus
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Liebherr Türkiye 2020 
yılında neler yapacak? 2020 
beklentileriniz nelerdir?
Genel olarak ekonomik durumun iyileş-

mesini ve kule vinçlere olan talebin, yılın 

ikinci yarısına kadar - yavaş ama istikrarlı 

bir şekilde artmasını bekliyoruz. Liebherr 

Türkiye, müşterilerine üstün ürünler ve 

çözümler sunma konusunda kendini  ka-

nıtlanmış bir kılavuz olmayı sürdürecektir. 

Ayrıca 2020 yılında Türkiye’de bir köprü 

projesinde eşsiz bir kule vinç yerleştirmesi 

olacak ve bu da bir kez daha en yüksek 

kalitede ürün ve çözüm tedarikçisi olma 

konusunda üstünlüğümüzü vurgulayacak.

Türkiye ekonomi açısından zor bir 
yıl geçirdi. Bu bağlamda Türk  inşaat 
sektörünü genel hatları ile değerlendirir 
misiniz? Öngörüleriniz nelerdir?
Gerçekten de inşaat sektörü için kolay bir yıl 

değildi. Özellikle yüksek envantere sahip ki-

ralama şirketleri, genel olarak kule vinçler ve 

inşaat makineleri için düşük talep ve düşük 

kiralama oranları altında zarar gördü. Ancak 

zor zamanlar aynı zamanda fırsatlar da ya-

ratır. Birçok vinç yurtdışına satıldı ve oluşan 

boşluğun gelecekte doldurulması gerekecek. 

Bu noktada, yüksek kaliteli kule vinçler 

sunmak için tamamen hazır olacağız.

Liebherr Türkiye, Türkiye’ye komşu 
ülkelerde de faaliyet gösteriyor mu? 
Eğer gösteriyorsa hangi ülkelerde 
projeleriniz var? Bu projeler 
hakkında bilgi verir misiniz?
Genel olarak Liebherr grubunun; dünya 

çapında şirketlerinden, yerel bayilerinden 

ve iş ortaklarından oluşan bir ağı vardır ve 

bu sayede neredeyse tüm dünyada yerel 

ve acil müdahale hizmeti sağlayabilmek-

tedir. Çoğu zaman taleplere yerel şirket-

lerimiz aracılığı ile hizmet veririz, ancak 

gerektiğinde Liebherr Türkiye destek için 

memnuniyetle başvurulan bir ortaktır. Lie-

bherr Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afri-

ka’daki projelere destek verdi.

Yeni yılda yeni ürünler olacak mı?
Yerel pazarın ihtiyaçlarına daha çok hitap 

edecek şekilde tasarlanmış yeni ürünler 

olacak. Bu Türkiye’deki pazara sunduğumuz 

ürün portfolyomuzu genişletecektir. Ekonomi 

yükselişe geçtiğinde biz hazır olacağız.

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 
Nisan 2019’da, satış sonrası servis des-

teğimizi güçlendirmek amacıyla İstanbul, 

Tuzla’daki yeni merkez ofisimize taşındık. 

Toplam 17 bin metrekarelik alanın, 5 bin 

metrekaresi kapalı servis alanından, de-

podan ve ofislerden oluşuyor.  Burası bize 

büyüyen ihtiyaçlarımızı karşılamak için 

geniş ve konforlu çalışma alanları sağla-

mıştır.   z
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İntek, Doğu Afrika’yı 
Hint Okyanusu’na açacak 
demiryolu projesinde
İntek Kalıp ve İskele, Doğu Afrika’nın ilk hızlı tren hattı olan Tanzanya’daki 
Darüsselam - Morogoro ve Morogoro - Dodoma - Makutupora Demiryolu 
Projesi’nin çözüm ortağı oldu

Yurtiçinde ve yurtdışında bir çok 
önemli projede çözüm ortağı 
olan İntek Kalıp ve İskele Sis-

temleri, son olarak Doğu Afrika’nın en 
hızlı tren hattı olan Darüsselam - Mo-
rogoro ve Morogoro - Dodoma - Maku-
tupora Demiryolu Projesi’nde yer aldı. 
Darüsselam’ın liman kenti olması açı-
sından büyük önem arz eden projenin 
Tanzanya’nın ticaretine ve turizmine 
çok büyük katkıda bulunacak olmasının 
yanı sıra, Uganda, Ruanda, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti ve Tanzanya’yı kendi 

Projenin Adı: Darüsselam - Morogoro - Dodoma - Makutupora Demiryolu

Yatırımcı: Tanzania Railways Corporation

Ana Yüklenici: Yapı Merkezi

Yer: Tanzanya

Kullanılan Sistemler: HD 150 - MULTİTEK - İNTEVA - PANEMAX - İNTESAFE

içlerinde birbirine bağlarken, Doğu Af-
rika’yı da Hint Okyanusu’na açacak, bu 
sayede denize kıyısı olmayan Afrika ül-
kelerinin de zengin yeraltı kaynaklarını 
kıta dışarısına ihraç etmesine olanak 
sağlayacak. Toplam uzunluğu 541 km 
olan Darüsselam - Makutupora hattının 
tüm tasarım işleri, elektrifikasyon ve 
sinyalizasyon da dahil olmak üzere de-
miryolunun bütün alt yapısı Yapı Merkezi 
tarafından inşaa ediliyor. Yapı Merkezi 
projenin tüm kalıp ve iskele ihtiyacını 
İntek Kalıp ve İskele’den temin etti. 
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Projenin detayları
Proje, Darüsselam - Mwanza şehirlerini, 
dünya standartlarına göre olan iki ray arası 
mesafenin 1435 mm olduğu SGR’ye (Stan-
dart Gauge Railway) bağlamayı amaçlıyor.  
Hattın uzunluğu tamamlandığında 1219 
km olacak. Halihazırda eski MGR standar-
dında ve ray açıklığı 1000 mm olan mevcut 
bir hat kullanılan şehirde, yeni yapılacak olan 
hat eski mevcut hata paralel olarak inşa 
ediliyor. Hatların kesişim noktalarında, yeni 
hattın yapımı sırasında eski hattaki tren tra-
fiğinin aksamaması için gerek hat deplase-
leri gerekse kalıp proje çalışmalarında özel 
dizaynlar yapılıyor. Tanzanya hükümeti ilk 
aşamada Darüsselam - Makutupora ara-
sına yatırım yapacak, Makutupora - Mwanza 
arası sonradan ihaleye açılacak. Hattın Da-
rüsselam - Morogoro kısmı Lot 1 olarak, 
Morogoro - Dodoma - Makutupora kısmı ise 
Lot 2 olarak isimlendiriliyor. Lot 1 kısmının 
uzunluğu 205 km, Lot 2 kısmının uzunluğu ise  
336 km. Tasarım hızı 160 km/s olan 
demiryolu projesi kapsamında 154 adet 
4.651 m uzunluğunda köprü, 4 adet  
2.622 m uzunluğunda tünel, 42 adet 
591 m uzunluğunda hayvan geçişi,  
68 adet 1.701 m uzunluğunda alt ve 
üst geçitler, 1100 adet 31.800 m uzun-
luğunda menfez, 14 adet istasyon ve  
2 bakım atölyesi imalatı bulunuyor. Hat yeni 

başkent Dodoma’dan da geçerek Darüsselam 
ve Makutupora şehirlerini birbirine bağla-
yacak. Dodoma ile Darüsselam arasında em-
niyetli ve güvenilir bir ulaşım kurulmasını sağla-
yacak olan bu kısım aynı zamanda Dodoma’yı 
modern bir başkente dönüştürme vizyonunu 
da güçlendirecek.

Projede Kullanılan İntek 
Kalıp ve İskele Sistemleri: 
Projedeki sanat yapıları çok geniş bir alana ya-
yılıyor ve coğrafyanın getirdiği yapısal farklılık-
lara sahip olması ile dikkat çekiyor. Bu nedenle 
verilecek kalıp stoğu belirlenirken, kullanım ye-
rine göre maksimum fayda sağlayacak farklı 
kalıp sistemleri seçilmiş ve saha uygulamaları 
başarıyla devam ediyor. Temel kalıpları ve ağır-
lıklı olarak perde kalıpları için İnteva ahşap kirişli 
perde-kolon kalıp sistemi kullanılmış, yapıların 
geometrisinin değiştiği ve yükseklik ayarlarının 
hızlı yapılması gereken bölgelerde ise Pa-
nemax çelik çerçeveli geniş yüzeyli panel kalıp 
sistemi tercih edildi. Başlık kirişleri ve viyadük 
kalıplarında döşeme kalıbı olarak HD 150 yük 
taşıyıcı iskele sistemi kullanılırken, sehrin mer-
kezinden geçen viyadükte, belirlenen bölgede 
trafik geçişi durdurulmamış, bunu sağlamak 
için gerekli olan büyük açıklık Multitek sistemi 
kullanılarak elde edilmiş. Projenin geneli için 
standart sistemlerin dışında, özel kalıp sistem-
leri de çalışılmış. Bunlardan en önemlisi, Yapı 
Merkezi tarafından dizaynı yapılan çelik köprü 
üzerindeki betonarme döşemeyi dökmek için 
yapılan asma iskeledir. Çelik köprünün üzerine 
NPU 200 profil sabitlenmiş ve köprünün çelik 
makas aralıkları gözetilerek, döşeme kalıp di-
zaynı yapılmış. Başlık kiriş kalıplarında, yerden 
kurulan iskelenin çelik mahyası ile, başlık kiri-
şinin her iki yanındaki açılı kısım arasında kalan 

Menfez ve Hayvan Geçişleri Döşeme  

Kalıbı HD 150: A= 3240 m2 - H= 360 - 890 cm 

- t= 65 - 125 cm

Başlık Kirişi Döşeme Kalıbı HD 150:  

A= 255 m2 - H= 450 - 620 cm) 12 takım

Msimbazi Viyadüğü Döşeme Kalıbı  

HD 150 - MULTİTEK:  

A= 1460 m2 - H= 722 - 888 cm -  

t= 30-180-210-360 

Çelik Köprü Asma Döşeme Kalıbı:  

A= 1078 m2 - t= 20-38,3 cm  

Menfez ve Hayvan Geçişleri Perde Kalıbı 

PANEMAX: 1120 m2 - H= 360 - 690 cm 

Menfez Perde kalıbı İNTEVA:  

A= 753 m2 - H= 300 cm 

Kenar Ayak Perde Kalıbı İNTEVA:  

A= 950 m2 - H= 400 - 510 - 658 - 858 cm 

Kenar Ayak Temel Kalıbı İNTEVA:  

A= 287.5 m2  - H= 190 - 250 cm 

Orta Ayak Kolon Kalıbı SCS: 8 takım  

Msimbazi Viyadüğü Perde Kalıbı İNTEVA:  

A= 266 m2 - H= 132 cm 

Cephe iskelesi İNTESAFE:  

A= 5300 m2 -  H= 1400 cm

Merdiven Kulesi HD 150:  

5 takım H= 750 - 2000 cm

Projede Kullanılan İntek Kalıp 

ve İskele Miktarları: 

kısımlar için özel çelik konstrüksiyon sehpalar 
İntek tarafından dizayn edilmiş. Standart uy-
gulamalarda, sahada ahşap dolgu olarak 
yapılması tavsiye edilen bu bölgeler için, Tan-
zanya’da malzeme tedarikinin zor olmasından 
dolayı özel dizayn yapılmış ve sahada başarı ile 
uygulanmış   z
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THBB’den Elâzığ Depremi 
İnceleme Raporu
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Elâzığ Depremi İnceleme Raporu’nu 
açıkladı. Yıkılmış veya ağır hasar almış binaların ayrıntılı incelenmesi ve alınan 
numunelerin deneye tabi tutulması sonucu hazırlanan rapor, binalarda ciddi 
mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş 
düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği kullanımının Elâzığ 
Depremi’nde yıkıma neden olduğunu ortaya koydu

24 Ocak da merkez üssü Elâzığ Sivrice 
olan ve 6,8 şiddetindeki depremde 41 
kişi hayatını kaybetti. Depremin arama 

kurtarma çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ta-
rafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
izni ve eşliği ile hasar görmüş yapılarda de-
taylı inceleme yaptı. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından son derece hızlı sürdü-
rülen hasar tespit çalışmaları sonucunda an 
itibarıyla 8.396 bina ağır hasarlı, 1.492 bina 
orta hasarlı ve 17.021 bina az hasarlı olarak 
tespit edildi. Hasarlı binaların net sayısı itiraz 
süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. 
Bakanlık, hasarlı binaların tespiti ve acil yıkımı 
gibi kritik konular için özel olarak geliştirmiş 
olduğu mobil laboratuvar ve insansız hava 
araçları ile süreci etkin ve başarılı bir şekilde 
yürütmüştü. Elazığ depreminin ardından ince-
lemeleri üzerine bir açıklama yaptı. THBB’nin 
incelemeleri şu şekilde: Betonarme yapılarda 
zemin etüdüne dayanan doğru bir temel se-
çimi, deprem hesabını da içeren bir statik pro-
jenin bulunması, projenin doğru olarak özenle 
uygulanması ve projedeki dayanımları sağ-
layan malzemelerin (beton ve çelik donatılar) 
projede belirtildiği boyutlarda ve konumlarda 
kullanılması esas. Elâzığ Depremi sonucu 
hasar gören binalarda bu kurallara kısmen 
uyulduğu, bazılarında ise bu kurallara hiç uyul-
madan binaların inşa edildiği görülmüştür. 
THBB tarafından Elâzığ’da ağır ve orta ha-
sarlı binalar incelenerek, örnekleme yöntemi 
ile bunlardan bazılarının betonlarından karot 
örnekleri alınmış, ayrıca tahribatsız yöntem-
lerle de yapılarda muayeneler yapılmıştır. 
Alınan beton karot numuneleri üzerinde, ba-
sınç dayanım deneyi yapılarak beton kalitesi 
belirlenmiştir.

Türkiye Hazır Beton 
Birliği Olarak Önerileri
Yapı stokumuz acilen gözden 
geçirilmeli ve depreme 
dayanıklı hâle getirilmeli
Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulun-
maktadır. Bunların yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 
milyon konut) maalesef depreme dayanık-
sızdır. Bu doğrultuda, ülkemizin mevcut yapı 
stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkartıl-
ması ve bütün yapıların risk potansiyelinin or-
taya konulması kritik öneme sahiptir. Bu kap-
samda, ilk etapta hızlı tarama ile tespit edilen 
yüksek riskli yapılar acilen yenilenmelidir. Diğer 
riskli yapıların performansı daha detaylı ana-
lizlerle değerlendirilerek alınacak tedbirler 
belirlenmelidir. 

İnşaat sürecindeki bütün 
kurallara eksiksiz uyulmalı
Yapıların depreme dayanıklı olması için inşa-
atların tasarım ve yapım zincirinde bulunan 
aşağıdaki kuralların hepsine eksiksiz uyulması 
gerekmektedir: Zemin incelemesi, doğru pro-
jelendirme, kaliteli malzeme, doğru uygulama, 
denetim.

İnşaatlarda daha yüksek dayanım sınıfında 
betonlar kullanılmalı
2018 Türkiye Bina Deprem Yönetme-

liği binalarda en az C25 dayanım sınıfı 
betonun kullanılmasını öngörmektedir. 
Yönetmeliğe göre yapılarda kullanılacak 
beton dayanım sınıfının bir sınıf yükseltil-
mesi sevindiricidir ancak yeterli değildir. 
Özellikle betonarme yapıların uzun yıllar 
boyunca depreme karşı dayanıklı olabil-
mesi için dış çevre etkilerine dayanıklı 
şekilde boşluksuz olması gerekir. Bunun 
için de Yönetmelik’te dürabilitenin yani 
dayanıklılığın sağlanması için beton da-
yanım sınıflarının daha da yükseltilmesi 
çok önemlidir. Yüksek dayanım sınıf-
larında ve kalite belgeli betonlarla inşa 
edilen binaların depremde alacağı ha-
sarın daha az olacağını öngörebiliyoruz.

Betonda KGS’nin yaptığı etkin denetim 
sektörün tamamına uygulanmalı
Beton dünyada en çok kullanılan yapı malze-
mesidir. Bugün dünyanın en yüksek binaları 
betonarme ile yapılmakta ve en güvenli yapı 
malzemesi olarak dünyanın dört bir yanında 
kullanılmaktadır. Ancak, diğer yapı malzeme-
lerinde de olduğu gibi doğru uygulanması ve 
üretilmesi gerekmektedir. Denetimin sağla-
namadığı yapı, hangi malzeme ile yapılırsa 
yapılsın depreme karşı yeterli dayanıma 
sahip olmaz. Ülkemizde beton üretiminde 
en etkin denetim T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş 
olarak atanan Kalite Güvence Sistemi (KGS) 
tarafından yapılmaktadır. Bu denetimlerde, 
beton üretim tesislerinin yerinde deneti-
minin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de 
yapılmaktadır. Hazır betonda kaliteli üretim 
için KGS’nin uyguladığı denetim sistemi esas 
alınarak bütün tesisler ciddi bir şekilde de-
netlenmelidir.   z
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Dünyanın en büyük 
5 beton barajı

Kariba Dam, Zimbabwe

Devasa yapılarıyla dikkat çeken barajlar şehirlerin su ve elektrik ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Makina market dergisi olarak dünyanın en büyük 5 beton barajını 
okuyucularımız için derledik

Kariba Barajı, su depolama kapasitesi ile 
dünyanın en büyük barajı olarak ön plana 
çıkıyor. Eski Kariwa (Kariba) Boğazı’nda bu-
lunan baraj, 185 milyar metreküp su de-
polama alanı ve 5.58 kilometre kare yüzey 
alanına sahip Kariba Gölü’nü oluşturuyor. 

Kariba Gölü 280 km uzunluğunda 32 km 
genişliğinde. Çift eğrilikli beton kemer ba-
rajı Zambezi River Authority’ye aittir ve 
1955-1959 yılları arasında İtalya Impresit 
tarafından inşa edilmiş. Baraj, 10.000 yıllık 
bir sel olayını önlenmesi için tasarlanmış. 

Baraj 128 m yüksekliğinde, 617m uzun-
luğunda ve 1.036 milyon metreküp beton 
kullanılarak inşa edilmiş. Zambiya ve Zim-
babve için hidroelektrik çıkışlarının yaklaşık 
% 60’ını oluşturan 1,470 MW’lık bir enerji 
üreten iki güç istasyonundan oluşuyor.
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Bratsk Barajı-Rusya

Akosombo Barajı-Gana

Rusya’nın Sibirya kentinde olan Bratsk 
Barajı, 169,27 milyar metreküp rezer-
vuarı ile dünyanın ikinci büyük barajı ko-
numunda. Baraj, Angara Nehri’ni sular 
ve onun oluşturduğu  5.540 kilometre 

Gana’da bulunan Akosombo barajı, su 
depolama kapasitesine dayanan üçüncü 
büyük baraj olarak dikkat çekiyor. Volta 
Nehri üzerinde inşa edilen baraj, dün-
yanın yüzölçümü açısından en büyük re-
zervuarı olan 8.500 kilometre kare Göl 
Volta’yı oluşturuyor. Göl, 144 milyar met-
reküp su tutuyor. Yaklaşık 700 metre 
tepe uzunluğuna ve 134m yüksekliğe 
sahip ve 12 milyon metreküp yüzey kazısı 
içeren baraj,  elektrik üretimi amacıyla 
1961-1966 yılları arasında inşa edilmiş. 
Aynı zamanda göldeki balıkçılıkla yaklaşık 
300.000 kişiye geçim katnağı sağlıyor. 
Barajın sahibi Volta Nehri İdaresi ve ana 
inşaat müteahhidi Impregilo’dur. Baraj-
daki santral, her biri 128.000kW de-
ğerinde altı turbo jeneratör ünitesinden 
oluşuyor.

karelik bir yüzey alanını kaplıyor. Irkut-
skenergo’ya ait olan baraj 1954-1964 
yılları arasında Bratskgesstroy (eski 
adıyla Nizhneangargesstroy yönetimi) 
tarafından inşa edilmiş. Baraj 125 m 

yüksekliğinde ve 1.452 m uzunluğunda. 
Üstünde bir demiryolu hattı ve bir otoyol 
bulunan barajdaki santral, 18 Francis 
türbininden oluşan 4.500MW kurulu 
güce sahip.
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Daniel Johnson Barajı- Kanada

Guri Barajı-Venezuella

Manic 5 Barajı olarak da bilinen Daniel 
Johnson Barajı, 139,8 milyar metreküp 
depolama kapasitesine sahip. Manicou-
agan Rezervuarı’nı oluşturan Manicou-
agan Nehri’ni sular altında bırakıyor. 
1.973 kilometre kare yüzölçümüne 

Dünyanın en büyük beşinci barajı olan 
Guri, 135 milyar metreküp depolama 
kapasitesine sahip ve 4.000 kilometre 
kare alana sahip Guri Gölü’nü yaratıyor. 
1.300 m uzunluğunda ve 16 m yüksek-
liğinde olan baraj, ülkenin elektrik ihtiya-
cının% 70’ini karşılıyor. CVG Electrifica-
tion del Caroni CA (Edelca) tarafından 
işletilen barajın inşaatı 1963-1986 
yılları arasında iki aşamada gerçekleşti-
rildi. Guri hidroelektrik santrali 10.000 
MW’ın üzerinde kurulu güce sahip. 
Halen ABB’nin ana yüklenici olarak yer 
aldığı bir baraj için modernizasyon pro-
jesi de devam ediyor.

sahip olan rezervuar, dünyanın dördüncü 
büyük barajı olarak biliniyor. Baraj aynı 
zamanda dünyanın en büyük içi boş göv-
deli çoklu kemer ve payanda barajı olarak 
lanse ediliyor. 1.310.6m uzunluğunda ve 
213.97m yüksekliğinde olan baraj, 14 

payanda ve 13 kemere sahip olup 2.2 
milyon metreküp beton kullanılarak inşa 
edilmiş. Baraj, Hydro-Québec’e aittir ve 
1959’dan 1968’e kadar inşa edilmiştir. 
Barajın iki elektrik santrali, toplam kurulu 
gücü 2.660MW olan 12 üniteye sahip.
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