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Çelik ürünlerin bitmek tükenmek bilmeyen performans yarışında,
ağırlığı daha az olan her zaman kazanır. Daha hafif ürünler için, daha
ince ve güçlü çeliğe ihtiyacınız var. Tıpkı Strenx gibi bir çeliğe. Yüksek
mukavemetli yapısal çelik Strenx ile vinçlerde yakıt tüketimini 
azaltabiliyor ve aynı zamanda yüksek taşıma kapasitesi sunabiliyor. 
Bu şekilde kullanıcılar bir günde daha verimli çalışabiliyor.
Tüm bunlar Strenx’in en büyük avantajlarıdır. Hangi alanda
kullanırsanız kullanın, Strenx çelik performansınızı artıracak.

Daha fazla bilgi için strenx.com adresini ziyaret edin.

STRENX VİNÇLERDE
DAHA YÜKSEĞE
ERİŞEBİLMENİZİ SAĞLAR

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com 
www.ssab.com.tr
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İMDER verilerine göre iş makinelerindeki satış adetleri Haziran ayında 
600'lü Temmuz’da ise 500’lü rakamları bularak yükselmeye devam 
etti. Hepimizi sevindiren bu haberlerin devamını bekliyoruz. Özellikle 
bu adetlerin tatil ve Covid dönemine rağmen yükselmesi moralleri 
düzeltiyor ama "Bu yükseliş daha ne kadar devam eder?" sorusuna bir 
cevap yok henüz. 

Özellikle eylül ayında beklenen ikinci dalga Covid salgını hepimizi 
tedirgin ediyor. Umarız bu beklenti gerçekleşmez. Bu arada satışları 
etkileyen bir önemli konu da tabi ki dövizdeki dalgalanmalar. 
Dövizdeki en ufak bir kıpırtıda dedikodu çarkı dönmeye başlıyor. "Ben 
zaten biliyordum, zaten söylemiştim, Dolar 8 - 9 lirayı görecek " diye 
ortaya çıkan felaket tellalları zaten  huzursuzluk yaşanan sektörü iyice 
huzursuzlandırıyor. Maalesef bu kötü huyumuzdan vazgeçemiyoruz bir 
türlü. Bilen bilmeyen konuya yorum getiriyor. Aynısı Covid konusunda 
da yaşandı hatırlarsanız. Televizyon kanallarında da aynı bilinçsizlik 
yaşandı. Keşke herkes sadece gerçekten bildiği işi yapsa ve yorum 
konusunu bir bilene bıraksa...

Satışların artmasının yanı sıra bazı markaların yeni modellerini sektöre 
sunması da ayrı bir haber. Bu aslında pazara ve sektöre olan güvenin 
yitirilmediğini gösteriyor bir bakıma. Bildiğim kadarı ile kiralama ve 
2. El sektöründe de canlılık var. Özellikle de platform, vinç ve forklift 
gibi özellikle inşaat sektörüne bağımlılığı çok olmayan sektörlerde 
hareketlilik var çünkü sanayide üretim sürüyor. Burada da ana sorun 
zaten önceki süreçte de yaşanan tahsilat sorunu ama biz zaten bir 
şekilde bununla baş etmeyi öğrendik ya da bununla yaşamaya alıştık 
galiba.

Sorunsuz bir dönem diliyorum hepimize.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Satışların artmasının yanı 
sıra bazı markaların yeni 
modellerini sektöre sunması 
da ayrı bir haber. Bu aslında 
pazara ve sektöre olan 
güvenin yitirilmediğini 
gösteriyor bir bakıma
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Her uygulama için 
kompakt silindirler
HD COMPACTLINE – KULLANIŞLI VE GÜÇLÜ  
YOL SILINDIRLERI

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



Endüstri 4.0 teknolojisi ile üretilen Cleanfix fan sistemleri, 
20 yıllık sektör tecrübesi ile tarım, inşaat, geri dönüşüm 
ve ormancılık sektörlerinde başarısını sürdürmeye devam 
ediyor. Çift yönlü hareketi ile hem radyatör tıkanıklığını hem 
de harareti engelleyen fan sistemi, iş makinesi üreticileri ve 
kullanıcılarının en çok tercih ettiği çözüm ortakları arasında yer 
alıyor. Robot teknolojisinin üst seviyede kullanıldığı Cleanfix 
fan, merkez üretim Almanya olmak üzere Kanada da bulunan 
fabrikaları ile Avrupa ve ABD’ye hizmet veriyor. Cleanfix Türkiye 
ile Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya ulaşan marka, dünya çapında 
verimliliği arttıran çalışma prensibi ile teknolojisini her 
geçen gün geliştiriyor. İş makinaları üreticilerinin ürünlerinin 
verimliliğini Cleanfix fan sistemi ile birleştiğinde daha verimli 
bir üretim gerçekleştiğini belirten Celanfix Türkiye Genel 
Müdürü Helin Koç, “Alman disiplini ve güvencesi ile üretilen 
sistemimiz tamamen geleceğin teknolojisini sanayi ve tarım 
alanlarında buluşturuyor. Makinaların ömrünü uzatan fan 
sistemimiz aynı zamanda da verimliliği arttırıyor. Soğutma 
işleminin yanı sıra kanatları kendi ekseni etrafında 180 derece 
dönerek radyatörü de temizlemesi sayesinde harareti önleyen 
fan sistemimiz mühendisliğin ince detayları ile düşünülüp 
hazırlanıyor” dedi. Cleanfix Fan, kanatlarının çeşitli açılarda 
dönebilmesi sayesinde traktör, biçerdöver, iş makineleri gibi 
tüm tozlu ve kirli ortamda çalışan araçlar için “Biçilmiş Kaftan” 
olarak nitelendiriliyor.

İş makineleri, 
Cleanfix ile 
nefes alıyor

Borusan Cat’in Kazakistan 
operasyonlarına ek finansman 

KISA KISA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Borusan Cat arasında 
varılan anlaşma ile şirketin Kazakistan operasyonlarında işletme 
sermayesi olarak kullanılması için 25 milyon dolar değerinde 
anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında sağlanan 25 milyon 
dolar değerindeki kredi ile birlikte şirketin Kazakistan operasyonlarına 
EBRD’nin verdiği destek tutarı toplam 50 milyon dolara ulaştı. 
Türkiye ile birlikte Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan ve 
Uzak Doğu Rusya’da operasyonlarını sürdüren Borusan Cat, şirketin 
Kazakistan operasyonlarında işletme sermayesi olarak kullanılması 
için 25 milyon dolar değerinde kredi anlaşması gerçekleştirdi. Yapılan 
anlaşmayla EBRD’nin şirketin Kazakistan operasyonlarına sağladığı 
toplam finansman, 50 milyon dolara ulaştı. EBRD tarafından yapılan 
bilgilendirmede, kısa vadeli işletme sermayesi olarak tanımlanan bu 
kredinin verilmesinde, şirketin COVID-19 döneminde gösterdiği başarılı 
yönetimin etkisinin olduğu belirtildi. Şirketin çalışanlarını, müşterilerini, 
işini ve toplumu korumak odağıyla bir araya getirdiği görev gücünün bu 
olumlu tabloda etkisinin olduğunun altı çizildi. Borusan Cat İcra Kurulu 
Başkanı Özgür Günaydın, EBRD’nin pandemi döneminde ayırdığı fonla 
şirketleri desteklemesinin önemine değinirken; “Borusan Cat olarak bu 
dönemi ekibimizi, müşterimizi, işimizi ve toplumu koruma öncelikleriyle 
başarıyla yönettik. Dijital dönüşümünü çok erken tamamlamış bir şirket 
olmanın büyük avantajını gördük ve tüm operasyon coğrafyalarımızda 
işimizin etkilenmeden hatta belli segmentlerde hacmini artırarak 
ilerlediğine tanık olduk. İş sonuçlarımıza yansıyan bu yaklaşımımızın 
EBRD tarafından da olumlu karşılandığını görüyoruz” dedi. Borusan 
Cat, 1994 yılında Türkiye’de başladığı operasyonlarını, sonraki yıllarda 
sistemine kattığı ülkelerle 2.500’ün üzerinde çalışanı ve 1 milyar dolara 
yakın cirosuyla yönetiyor.

Özgür GÜNAYDIN 
 Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı
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Scania’nın sunduğu ‘Sürücü Eğitimi ve Koçluğu’ uygulaması 
nakliye kuruluşlarının yüzde 8 yakıt tasarrufu etmelerini 
sağlarken; araçların emisyon salınımının azaltmasına yardımcı 
olarak çevreye olan olumsuz etkilerin de iyileştirilmesine katkıda 
bulunuyor. Otonom araçların hızla gelişmesine rağmen özellikle 
nakliye şirketlerinin başarısında önemli bir rol oynayan sürücüler, 
taşımacılık endüstrisinin karlılığı ve uzun yıllar boyunca 
sürdürülebilirlik arayışı için büyük etkiye sahip. En deneyimli 
sürücünün bile sürüş davranışlarını iyileştirmek, yakıt tasarrufu 
yapmak ve emisyon salımını azaltabilmek için hala gelişmeye 
açık olduğunun bilincinde olan Scania, sürekli koçluğun önemine 
vurgu yapıyor. Scania'nın Sürücü Eğitimi ve Koçluğu ile yüzde 
8’e kadar yakıt tasarrufu sağlamanın yanında CO2 emisyonları 
da yüzde 20 oranında azaltılabiliyor. Bu bire bir koçluk sistemi 
ile birlikte sürücülerin güvenliği ve konforu artarken araçların 
yakıt tüketimi ve salgıladığı emisyon oranı azalıyor. Günümüzde 
birçok nakliye şirketi emisyonların nasıl azaltılacağı ve daha 
sürdürülebilir olacağı konusunda arayış içindeyken, Scania’nın 
sunmuş olduğu Sürücü Eğitimi ve Koçluğu, bu arayışın 
giderilmesine büyük katkı sağlıyor.

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisi arasında yer alan 
Hidromek, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ (İSO 500) 2019 araştırmasında özel 
sektör şirketleri arasında 187’nci oldu. Türk sanayisi ve ekonomisi 
için referans niteliğinde olan araştırma, şirketlerin bir önceki yıla ait 
üretimden satışlar verilerine dayanarak hazırlanıyor. Firmalar aynı 
zamanda, brüt katma değer, öz kaynak ve ihracat gibi kriterlere göre 
de sıralanıyor. Geleneği bozmayarak listede bu yıl da yerini alan 
HİDROMEK, özel sektör şirketleri arasında öz kaynak sıralamasında 
24’üncü, ihracat sıralamasında 105’inci oldu. Hidromek, dördü 
Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da yer alan altı üretim tesisinde 
kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder 
ve toprak silindiri üretiyor. Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 1400 dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde 
Hidromek Üretim Üssü’nün inşaatına devam eden Hidromek, burada 
ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında daha önce ithal 
ettiği şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve hidrolik silindir gibi ana 
komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde yapıyor. 
Bugün 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkede 45 binden fazla iş makinesi 
çalışan Hidromek, yurt dışındaki yetkili bayi yönetimi, satış ve satış 
sonrası hizmetlerini İspanya’da H Hidromek WEST, Rusya’da Hidromek 
RUS, Tayland’da Hidromek Construction Equipment Thailand (HCE) ve 
Japonya’da Hidromek JAPON ile yürütüyor. Hidromek, yurt dışında 
80’den fazla ülkede yetkili bayisi ve 100’ün üzerinde satış ve servis 
noktası ile hizmet veriyor. Hidromek geçtiğimiz günlerde açıklanan 
Fortune 500 Türkiye listesinde de 254’üncü olmuştu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvuruları ile ilgili 
açıklama yapıldı. OGM’den yapılan açıklamada “Kamu kurum 

Scania’dan yakıt tasarrufu sağlayan 
sürücü eğitimi ve koçluğu

Hidromek bir kez daha 
Türkiye’nin ilk 500’ünde

OGM’de 700 iş makinesi operatörü alacak 
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ve kuruluşlarına işçi alınmasında 
uygulanacak usul ve esaslar hakkında 
yönetmelik hükümleri uyarınca genel 
müdürlüğümüz taşra teşkilatında 
istihdam edilmek üzere iş makinesi 
operatörü 200 adet, greyder 
operatörü 200 adet, ekskavatör 
operatörü 200 adet, dozer operatörü 
60 adet ve traktör operatörü 40 
adet olmak üzere toplamda 700 
adet belirsiz süreli (daimi) işçi alımı 
yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. 
Adaylar ilan süresince başvurularını 
İŞKUR üzerinden yapacaklar. 
Adaylarda aranacak genel ve özel 
şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş 
ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 04-
10/08/2020 tarihleri arasında İŞKUR 

üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar 
ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. 
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Çığır açan 
çok yönlülük.

SP 25 / SP 25i: İster yekpare profiller için ister beton kaplamalar için olsun, WIRTGEN in kayar kalıplı beton 
finişeri SP 25 / SP 25i, çok yönlülük ve maliyet etkinliği anlamına gelmektedir. Kalıp makinenin şase içine veya 
dışına her iki tarafına da yerleştirilebilir. Şase içi yerleştirme uygulamasında 3.50 m genişliğe kadar beton 
plaka serilebilir. Teknoloji liderinin yenilikçi çözümlerinden yararlanın.
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Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, belediye araç filosuna kattığı yeni 
iş makinesini, kasaba halkına bayram hediyesi olarak hizmetine sundu. 
Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, “Belediyemizin öz kaynakları ile 
aldığımız yeni iş makinesi çalışmalara büyük kolaylık sağlayacak” dedi. Başkan 
Özçelik, yaptığı açıklamasında; "Belediyemizin öz kaynakları kullanılarak 
sıyırma, yükleme ve kazıcı özelliklerine sahip iş makinesi, bugünden itibaren 
halkımıza hizmet için araç filomuza eklenmiştir. "Kepçemizin belediyemize 
kazandırılmasında desteklerini ve emeklerini esirgemeyen başta meclis üyesi 
arkadaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Daha etkin ve 
kaliteli hizmet vermek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösteriyoruz" 
dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesini Ankara Şehirlerarası Terminal 
İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlayacak 
proje için ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin 
“Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi”ni gerçekleştiren EGO 
Genel Müdürlüğü, 10 firmanın ön yeterlilik tekliflerini aldı. İhale, Büyükşehir 
Belediyesinin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak 
yayınlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te raylı sistemler ağına bir 
yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım 
Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak Natoyolu’nu Ankara Şehirlerarası Terminal 
İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere 
ilk ihaleyi gerçekleştirdi. Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) 
Projesi için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi, ihaleye katılan 10 firmanın ön 
yeterlilik tekliflerini 4 Haziran Perşembe günü aldı. Büyükşehir Belediyesi sosyal 
medya hesapları ve youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ve 35 
dakika süren ön yeterlilik değerlendirmesine katılan firmalar arasından teknik 
ve mali yeterliliği en yüksek puan sıralamasına uygun 6 firma belirlenerek ikinci 
ihaleye çağırılacak. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasının ardından 
işin 8 ay içinde tamamlanması öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale 
dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek. 

Nar Belediyesi’ne yeni iş makinesi Dikimevi-Natoyolu Metrosu 
için ilk ihale yapıldı

Crown’un tasarım üstünlüğü tescillendi

KISA KISA

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü 
depo çözümleri markası Crown, ESR 1000 serisi reach truckları 
ile lojistik dünyasının prestijli ödülü IFOY 2020’de yılın en iyi 
forklift ekipmanı unvanını aldı. Ergonomik ve güvenli dizaynı, 
verimliliği ve akıllı teknolojileriyle öne çıkan Crown ESR 1000 
reach truck, dar alanlar, blok istifleme uygulamaları ve dar 
raf koridorları için ideal ve etkin çözümler sunuyor. Lojistik 
dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan IFOY’a aday 
gösterilen makineler ve sistemler, bir hafta boyunca, önde 
gelen basın mensuplarından oluşan bir jüri tarafından zorlayıcı 
koşullarda detaylı bir teste tabi tutuluyor. İnovatif değerlerin 
de göz önüne alındığı bu test sonucunda 2020 yılının en iyi 
forklift ekipmanı unvanının sahibi üstün özellikleriyle zorlu 
birçok rakibin arasından sıyrılarak Crown ESR 1000 oldu. ESR 
1000 serisinde ayrıca Crown’un etkin filo yönetim sistemi 
Gena ve akıllı teknolojisi Xpress Lower™ da bulunuyor. Birçok 
farklı tasarım ödülü de bulunan Crown, hem operatörlerin 
konforunu hem de operasyonel verimliliği artıran çözümleriyle 
lojistik dünyasında öne çıkıyor. Fonksiyondan ve estetikten taviz 
vermeyen dizaynı ile olduğu kadar dayanıklılığıyla da tanınan 
Crown marka makineler, özellikle bakım ve onarım masraflarını 
azalttığı, uzun yıllar sorunsuz çalıştığı ve verimliliği arttırdığı 
için tercih ediliyor. Bir depoda duyulabilecek her ihtiyaca yönelik 
bir çözüm sunan ve denge ağırlıklı forklift, reach truck, dar alan 
sipariş toplayıcı, istifleyici, transpalet, çekme makineleri gibi 
makineleri bulunan Crown, etkin filo yönetimi konusunda da 
akıllı teknolojileri, elektronik kontrol çözümleri ve operasyonel 
sistemleriyle fark yaratıyor.



HABER
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“Hidromek 
ekskavatörlerin 
gücünden ve 
performansından  
çok memnunuz”

İstanbul, Ömerli’de 210 hektarlık maden sahasının 
işletmeciliğini yürüten Selahattin Yaz Madencilik, 1987 yılından 
bu yana agrega üretim ve satış faaliyetlerini sürdürüyor. 
Günde 10 bin ton kırma taş üretim kapasitesine sahip 
tesisiyle müşterilerinin agrega ihtiyacını karşılayan firma, 
ocaktaki zorlu çalışma koşullarıyla mücadelede Hidromek’in 
ekskavatörlerini kullanıyor. Makina Market olarak firmanın 
Şile yolu üzerindeki taş ocağını ziyaret ettik ve işletmenin 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yaz ile görüşerek, Selahattin 
Yaz Madencilik’in faaliyetlerini ve Hidromek tercihini konuştuk



SAHA RÖPORTAJ

Selahattin Yaz Madencilik’i tanıyabilir miyiz? 
Firmanızda kuruluştan bugüne kadar geçen süre 
içerisinde ne gibi değişiklikler yaşandı?
Bugün taş ocağı işletmeciliği yapan Selahattin Yaz Madencilik’in 
temelleri, 1960 yıllarında Selahattin Yaz önderliğinde iş 
hayatına atılan ve küçük bir müteahhitlik firması olan Yazlar 
İnşaat ile atıldı. O dönemde Selahattin Yaz’ın kardeşleriyle 
birlikte kurduğu Yazlar İnşaat, küçük sağlık ocakları ve okullar 
yaparak müteahhitlik sektöründe faaliyetlerini sürdürdü. Daha 
sonra karayolları müteahhitliğini üstlenen firma, ağırlık olarak 
Trakya Bölgesi’ndeki gidiş-gelişli yolların altyapısını oluşturdu 
ve stabilize yollarda çok ciddi çalışmalar yaptı. Karayolları ile 
çalışması esnasında yolun hammaddesi olan agregaya ihtiyaç 
duyulmasından dolayı da Selahattin Yaz önderliğinde agrega 
sektörüne giriş yapıldı. 1986 yılında Darlık Barajı’nda Doğuş 
İnşaat’ın taşeronu olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra 
ise Selahattin Yaz tarafından 210 hektarlık maden alanının hem 
ruhsatı hem de maden işletme hakkı alındı. 2014 yılında da 
Selahattin Yaz Madencilik olarak farklı bir yapılanmaya girdik. 
Ortaklık yapılarımız değişti ve Yazlar İnşaat’tan Selahattin Yaz 
Madencilik’e dönüştük. Selahattin Yaz Madencilik, şu anda 
Aksüs - Yazlar ailesi tarafından yürütülen ve Çekmeköy Ömerli 
bölgesinde müşterilerine agrega satışı gerçekleştiren bir şirket 
olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ocağınızda hangi taşı üretiyorsunuz? Üretim 
miktarınızı ve ocaktaki işleyişi öğrenebilir miyiz?
Taş ocağımızda kalker-kireç taşı çıkıyor. Hammaddeye bağlı olarak 

taş tozundan, 4 numaralı mıcıra kadar farklı gramlarda çeşitli 
taşlar üretiyoruz. Ocağımızda açık işletme 

yöntemi ile 
üretim yapılıyor. 
İşletmemizde 
öncelikle taş 

Temel YAZ 
 Selahattin Yaz Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı

üzerindeki hafriyat malzemesi kaldırılıyor, sonrasında ocak 
sahasındaki hammadde iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek 
kırma eleme tesisine taşınıyor. Kırma eleme tesislerine getirilen 
hammadde kırılıyor ve çeşitli boyutlarına ayrılarak nihai ürün 
olarak hazır hale getiriliyor. Tesisimizdeki elek sistemlerinden 
geçen taşların boyutları birbirinden farklı oluyor. 0.5 taş tozundan 
0.38, 1,2, 3 ve 4 numara olmak üzere farklı büyüklükte taş üretimiz 
mevcut. En çok beton ve asfaltın hammaddesi olan 1 ve 2 numaralı 
taşların üretimini ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ocağımızda 3 adet 

konkasör tesisimiz bulunuyor. 3 tesisimizi de 
aynı anda çalıştırdığımız zaman günlük 

yaklaşık 10 bin tonun üzerinde 
kapasiteye sahip oluyoruz. 

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz



Bazı maden işletmeleri tarafında taş ocaklarındaki 
işler tamamlandıktan sonra bölgede ağaçlandırma 
çalışmaları yapıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Maden işletmeleri olarak bizim önceliğimiz her zaman 
ülkemize katma değer sağlamak ve yer altı zenginliklerini ülke 
ekonomisine kazandırmaktır. Bu kapsamda taş ocaklarında 
işlerimizi tamamlandıktan sonra o bölgenin ağaçlandırılması için 
çalışmalarda bulunuyoruz. Diğer işletmelere de bu ağaçlandırma 
çalışmasını öneriyoruz. Orman sahası çevresinde çalışan 
madenciler olarak ağaçlandırma bedelleri ödüyoruz. Örneğin; 
bulunduğumuz bölgede bizimle beraber aktif olarak çalışılan 
dört tane ocak vardı. Bu ocaklardan bazılarında işler tamamlandı 
ve ocaklar kapandı. Daha sonra bu alanı Büyükşehir Belediyesinin 
toprak dökümüne açtık ve bölgede ağaçlandırma çalışmalarını 
başlattık. Taş ocaklarındaki hammadde alındı, taşlar üretildi. 
Ülkeye bir katkı sağlandı ve şimdide ağaçlandırıldı. Bu çok güzel 
örnek bir çalışma oldu. Bu tarz örneklerin her yerde olduğuna 
inanıyorum. Madenciler olarak ağaçlandırma çalışmalarının 
artmasını ve bu örnek davranışın kamuoyuna duyurulmasını 
talep ediyoruz.

Taş ocağında zor şartlar altında çalışmak oldukça 
yorucu ve yıpratıcı bir iş. Bu zorlukları aşmanın tek 
yolu iş makineleri olsa gerek. Bu kapsamda Selahattin 
Yaz Madencilik olarak iş makinesi tercihinde 
bulunurken nelere dikkat ediyorsunuz?
Taş ocağında çalışma şartları oldukça ağır. Bu nedenle hafriyatta kullanılan 
makineleri, ocağımızda çok fazla tercih etmiyoruz. Tesisimizde taş ocaklarına 
uygun makineleri kullanıyoruz. Ocakta çalışan iş makinelerinin dayanıklı ve 
sorunsuz olması gerekiyor. Patlatma yaptığınız zaman aynada düşmeyen 
taşlar oluyor ve o taşları iş makinesi yardımıyla sökmemiz gerekiyor. Bu 
iş sırasında da herhangi bir sorun yaşanmaması için makinenin güçlü 
bir yapısının olması şart. Tabii insanlar her şeyi tecrübe ederek öğreniyor. 

“Hem az yakıyor hem de daha fazla iş yapıyor”
10 yıldır Selahattin Yaz Madencilik’te operatör olarak 
çalışıyorum. Meslek hayatım boyunca farklı markalara ait 
çeşitli makineler kullanma şansına sahip oldum. Şu anda 
da Hidromek’in ekskavatörünü kullanıyorum. Hidromek’in 
makinelerinin seriliği ve gücü kullandığım diğer marka 
makinelere göre çok daha iyi. Genelde güçlü olan makine 
çok fazla seri olmaz ama Hidromek’in ekskavatörleri hem 
seri hem de güçlü. Aynı çalışma koşullarında Hidromek’in 
ekskavatörleri ile 40 tonluk farklı makineleri yakıt konusunda 
karşılaştırdığımızda Hidromek’in daha az yakıt tükettiğini 
görüyoruz. Makine, daha az yakıtla daha fazla iş yapıyor. Bu da 
işletmemiz için ciddi avantajlar sağlıyor. 

Numan ERARSLAN 
 Operatör
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Türkiye’de yabancı menşeili pek çok iş makinesi markası bulunuyor. Bu 
markalar içerisinde makinesini beğendiğimiz fakat servisini beğenmediğimiz 
veya tam tersi olan markalar oldu. Bunların hepsini tecrübe edindik ve ağır 
bedeller ödedik. O yüzden öncelikle yedek parça tedariki ve uygunluğu 
bizim için önemli konuların başında geliyor. Markanın servisinden en kısa 
sürede hizmet almamız dikkat ettiğimiz kriterler arasında yer alıyor. Bizim için 
zaman önemli, o yüzden servis en kısa zamanda gelip, makinedeki probleme 
müdahale etmeli. İşimiz durduğu zaman büyük kayıplar yaşıyoruz. Bu 
kayıpları engellemek için hizmet aldığımız markanın bize en kısa zamanda 
servis hizmeti vermesi gerekiyor.

İşlerinizde kullandığınız iş makineler nelerdir?
Ocağımızda 4 adet lastik tekerlekli yükleyici, 5 adet ekskavatör, 
2 adet kaya delici, 12 adet kamyon, 4 adet dozer, 1 adet arazöz 
olmak üzere toplam 28 adet iş makinesi yer alıyor. 

Hidromek ile ne zaman tanıştınız? Şu anda 
Hidromek’in hangi makinelerini kullanıyorsunuz?
Hidromek’i uzun yıllardır tanıyor ve makinelerini sahada 

görüyorduk. Daha sonra Hidromek’ten makine almaya karar verdik. 
Bu doğrultuda 2014 yılında Hidromek’ten 1 adet HMK 370 LCHD 
paletli ekskavatör satın aldık. HMK 370 LCHD’yi yaklaşık 3 yıl kullandık 
ve makineden çok memnun kaldık. Bu memnuniyetle 2017 yılında 
HMK 370 LCHD’nin daha büyük modeli olan HMK 490 LCHD paletli 
ekskavatörünü makine parkımıza kazandırdık. Şu anda parkımızda 
Hidromek’in 2 adet ekskavatörü yer alıyor.

HMK 370 LCHD ile HMK 490 LCHD model 
ekskavatörlerin hangi özelliklerinden memnunsunuz?
HMK 370 LCHD ile HMK 490 LCHD ekskavatörlerin gücünden ve 
performansından çok memnunuz. Hidromek’in iki ekskavatörü 
de kullandığımız aynı tondaki diğer marka makinelere göre 
yakıt konusunda daha tasarruflu. Bu zamana kadar makinelerle 
ilgili güç konusunda herhangi bir memnuniyetsizliğimiz 
olmadı. Çalışma performansı olarak şu ana kadar çalıştığımız 
makinelerden hiçbir eksiği yok, aksine fazlası var. Tüm bu 
memnuniyete bir de fiyat avantajı eklenince Hidromek, diğer 
marklara göre bize daha da cazip geliyor. Aynı işi yapan makineyi 
neden daha pahalıya alayım mantığı ile ilerliyoruz. Hidromek’in 
ekskavatörleri bizim işimizde sorunsuz olarak çalışıyor. 
Hidromek’ten ilk makinemizi 2014 yılında satın aldık ve yaklaşık 
6 yıldır kullanıyoruz. Makineyle ilgili bu zamana kadar hiç bir 
sorun yaşamadık.

Hidromek’in servis, yedek parça ve satış sonrası 
hizmetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Bu zamana kadar kullandığımız diğer makinelerin servis ve yedek 
parça hizmetlerinde çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Bu sorunlar 
nedeniyle hem zaman hem de iş kaybı yaşadık. Hidromek ile 
yaklaşık 6 yıldır çalışıyoruz. Bu zamana kadar ne makinesinde ne 
de satış sonrası hizmetlerinde en ufak bir problem yaşamadık. 
Servis talebinde bulunduğumuzda yetkili arkadaşlar en kısa 
sürede bize ulaşıyor ve problemimizi çözüme kavuşturuyor. 
Hidromek, yedek parça anlamında hem kolay tedarik hem de 
fiyat anlamında ciddi avantajlar sağlıyor. Hidromek’i gönül 
rahatlığı ile tavsiye ediyorum.

SAHA RÖPORTAJ





YENİ ÜRÜN

Maden sahalarının yeni yüzü: 
Hitachi ZW 370 
Enka Pazarlama, Hitachi’nin ZW 370 lastik tekerlekli yükleyici modelini Türkiye pazarına sundu. Kawasaki’nin 
sağlamlığı ve gücü, Hitachi ekskavatörlerinin ise düşük yakıt tüketimi ve verimliliğinin eklenmesiyle üretilen yeni 
seri, mermer ve taş ocakları başta olmak üzere maden ve dekupaj sahalarının yeni yüzü olmaya hazırlanıyor.

Hitachi’nin ZW 370 lastik tekerlekli yükleyicisi, Enka Pazarlama 
güvencesiyle Türkiye pazarındaki yerini aldı. Kawasaki 95 Z7 ile 
aynı üretim hattında üretilen ve aynı DNA yapısına sahip olan 

yeni seri, sağlamlık, güç, performans ve yakıt konusunda kullanıcılarına 
avantajlar sunuyor. Makina Market olarak ENKA Pazarlama Yükleyici ve İş 
Geliştirme Direktörü Batuhan Mutluer ile bir araya geldik ve 2020 yılının 
ikinci yarısı itibariyle pazara sunulan Hitachi ZW 370 lastik tekerlekli 
yükleyici modelini tüm detaylarıyla ele aldık.

Enka Pazarlama’nın ürün portföyünü kattığı Hitachi 
ZW 370 lastik tekerlekli yükleyici modelini teknik 
özellikleriyle beraber detaylı olarak tanıyabilir miyiz?
Kawasaki 95 Z7 ile aynı üretim hattında üretilen ve aynı DNA yapısına 
sahip olan Hitachi ZW 370 lastik tekerlekli yükleyici, dizayn olarak 
beğenilen, konfor ve iş güvenliğini ön planda tutan bir tasarıma sahip. 
Hitachi ZW 370 lastik tekerlekli yükleyicilerde, Hitachi ekskavatör 
ile aynı kontrol ve iletişim tabanını kullanılıyor. CANBUS sistemi 
ile makinenin, hidrolik, elektrik, güç sistemleri kontrol edilebiliyor. 
Uydu verileri Hitachi ekskavatörler ile aynı platformdan takip ediliyor. 
Yükleyici de Hitachi’nin ilk tercihi olan Isuzu motor kullanılıyor. Isuzu 
marka motorlar, Hitachi için özel yazılım ve donanım ile üretiliyor. 
Makinenin yazılımındaki en önemli noktalardan birisi ise hatalı 
operatör kullanımı sonucu makinenin zarar görmesi gibi durumları, 
makinenin kendisi tarafından mümkün olduğunca minimize 
etmesidir. Hitachi ZW 370 modelinde Lock-up, Breake- Up, Anti slip, 
Traction Force, değişken vites değişimleri gibi birçok özellikleri içinde 
bulunduran INTELLITECH (akıllı- zeki) işletim sistemi bulunuyor. Bu 
sistem, makinenin patinaj çekmesini önlemek, hızlı seri çalışmasını 
sağlamak, az yakıt yakmasını temin etmek, yüke giriş/çıkış vites 
değişimlerini sağlamak, yola ve eğime bağlı vites geçişlerini önce/
sonra yapmak gibi birçok detayı mükemmel bir şekilde organize 
ederek az yakıtla, en verimli şekilde seri ve çok iş yapılmasını sağlıyor.

Hitachi ZW 370 modeli ne zaman piyasa sunulmaya 
başlanacak? Yeni ürün ağırlıklı olarak hangi müşteri 
grubuna hitap ediyor?
Hitachi ZW 370 lastikli tekerlekli yükleyici modeli, Türkiye pazarına 
2020 yılının ikinci yarısı itibariyle sunuldu. Kawasaki 95 Z7 ile aynı 
DNA yapısına sahip olan ve aynı üretim hattından çıkan Hitachi ZW 
370, Hitachi mühendisleri tarafından üzerinde modifikasyonlar 
yapılarak, Hitachi ekskavatör ile aynı iletişim ve kontrol sistemlerini 
kullanan bir yapıya getirildi. Bu sınıf makineler başta mermer sektörü 
olmak üzere madencilik, taş ocakları ve dekupaj sahalarında malzeme 
yükleme ve taşımada kullanılmaktadır. Fakat satılan makinelerin yüzde 
80’lik kısmı mermer sektörü tarafından tercih ediliyor.

Bu modeli Türkiye pazarına sunmanızın özel bir 
nedeni var mı? Size böyle bir talep mi geldi yoksa 
pazarın ihtiyacına binaen mi getirdiniz?
Bugün bu boy makineler mermer ve maden sektörü için çok önem 
taşımaktadır. Ve bu sınıf makineler, Türkiye iş makineleri sektöründe 

önemli bir ciro ve pazar oranına sahiptir. Sektördeki tüm markalar, bu 
boy makineler ile pazarda olmak zorundadır.

Yeni üründen pazar payı beklentiniz nedir?
Hitachi ZW 370, yıllardır müşterilerimizin özlemle gelmesini beklediği 
ve arzu ettiği bir makineydi. Kawasaki 95Z7’de yakalanan büyük 
başarı daha da geliştirildi. Kawasaki 95Z7’nin çok olumlu referansları 
ve saha deneyimleri ile Hitachi’nin kendi sistem ve kontrol tabanıda 
paylaşmasıyla Hitachi ZW 370 ortaya çıktı. 2020 yılının ikinci yarısı 
ile bu makine pazara sunuldu. Ekskavatörlerimizle aynı yerden 
ilham alarak kısa zamanda Hitachi ekskavatörde yaşanan 
başarıları bu yeni seri Hıtachı marka lastik tekerlekli 
yükleyicilerde de yaşayacağımıza inanıyoruz. Bu yeni 
ürünle ilgili pazar hedefimiz ise Hitachi ekskavatörlerinde 
yakaladığımız başarıyı yakalamaktır.

Hitachi ZW 370’in muadillerine öne çıkan 
özellikleri nelerdir? Lastikli yükleyici satın 
almak isteyenler, sizce neden Hitachi ZW 
370’i tercih etmeliler?
Kawasaki’nin sağlamlığı ve gücü zaten herkes tarafından 
biliniyor ve tartışılmıyordu. Bu DNA yapısına Hitachi 
ekskavatörlerdeki az yakıt ve verimlilik de eklenince çok rekabetçi 
bir ürün çıktığını söyleyebiliriz. Lastik seçiminden ( blok taşımada aşırı 
yüklere uygun radyal çift yıldız lastik), kabin içi donanımına kadar 
her şey tek tek tekrar elden geçirildi. Isuzu motorun güç verdiği bu 
makinenin Hitachi alt yapısı ve INTELLITECH sistemi ile tek noktadan 
en verimli ve en emniyetli şekilde, az yakıtla, seri ve hızlı bir şekilde 
hizmet etmektedir. Dizayn olarak zaten çok beğenilen konfor ve iş 
güvenliğini ön planda tutan bir tasarıma sahip. Tasarımda iki noktaya 
çok önem verilmiştir. Birinci olarak iş ve saha güvenliği anlamında 
operatörün makinenin etrafını kolayca görebilmesi için arka/yan 
motor kaput eğimleri, arka alt taraf kör nokta için ( 50 cm kadar kör 
nokta) yardımcı kamera, ön taraf alt camlar, yan, arka ve ön geniş 
görüş açısı sağlanmıştır. Ayrıca, elektrikli acil durum direksiyonu, 
frenler, rops*fops kabin gibi konular üzerinde duruldu. İkinci nokta ise 
operatörün konforu ve çalışma verimi baz alınmıştır. Ses izolasyonu, 
ısı izolasyonu, toz izolasyonu, kabin içi ters basınç sistemi (kabine toz 
girmemesi için), kabin dışı ve içi havalandırma filtreleri (hepa), bütün 
kumanda sistemine koltuktan kolay ulaşım, ısıtmalı operatör koltuğu, 
klimaya bağlı soğutma dolapları gibi.

Hitachi ZW 370’in müşterilerinize sağlayacağı 
avantajlardan bahseder misiniz?
Operatörlerin müdahale edeceği yerler ile servisin müdahale 
edeceği yerler birbirinden ayrıldı. Bakım aralıkları uzatıldı. Ters 
dönen fan pervanesi ile motor içi tozların ve radyatör aralarındaki 
tozların temizliği sağlandı. Çift yakıt filtresi ile kötü veya sulu 
mazot un vereceği zararlar minimize edildi. Türkçe LCD ekran 
operatörün arıza ve sıkıntıları kolayca tespit etmesi için anahtar 
oldu. Operatör her sabah makineyi çalıştırdığında Check tuşuna 
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basarak rutin kontrollerini CANBUS sistemi ile makineye de 
yaptırabilir. (mekanikler kısımlar hariç) Kısaca söylemek gerekir 
ise makinenin verimli çalışması için her şey düşünüldü ve 
yapıldı.

Yeni modeli; sağlamlık, güç, performans ve yakıt 
konusunda değerlendirir misiniz?
Bu tip makineler mecburen ağır hizmet tipi olmak zorundadır. 
Çünkü çalıştıkları koşullar çok zor ve kötü şartlardadır. Eğer 
kullanılan makine ağır hizmet tipi olmaz ise ve kısa zamanda 
sorunlar çıkarsa bu marka veya ürün sektörden silinir gider. 
Madencilik şartları çok ağır ve zordur. Özellikle mermer 
madenciliği de çok zor bir sektördür. Bu sektörde iyi bir makineden 
söz etmek için bu makinenin en az 10.000 saat sorunsuz çalışması 
gerekir. Sektörde 30.000 çalışma saatini geçmiş birçok Kawasaki 
95 makinelerimiz bulunuyor ve hala da çalışmaya devam ediyor. 
Hitachi ZW370 modeli de Kawasaki 95Z7 ile aynı yapıya sahip bir 
makine. Hitachi ZW 370 lastikli yükleyicimizin 36-40 ton sınıfı, 
380-390 HP’lık bir makineye göre yakıt tüketimi çok düşüktür. 
Verilecek rakamlar çalışma şartlarına, ocak yapısına, eğimine, vb. 
gibi birçok şartlara bağlı olarak değişiyor. Mermer sektöründe 
makinelerin rölanti süresi fazla olduğundan yakıt tüketimleri, 
sağlıklı bir bilgi vermemektedir. Örneğin blok taşıyan bir makine 
az yakıt tüketirken, ocak içi hafriyat yapan makine bunun iki katına 
kadar yakıt tüketebiliyor. Önemli olan yapılan faydalı iş/zaman 
kısmının yakıt ile mukayese edilmesidir.

Enka Pazarlama, bu sene farklı yeni bir ürün ve 
yatırımı olacak mı?
Evet, elbette farklı ürün ve yatırımlarımız olacak. Bu konuda başka 
sürprizlerimizde olacak. Bu konuda bizi takip etmeye devam ediniz lütfen. 

Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Her zaman inovasyona inanan bir firma olarak değişimin gücüne, 
yenilenmeye, farklı fikir ve uygulamalara açık firmayız. Bu doğrultuda 
müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaçlarına göre hareket ederek 
ürünlerimizi geliştirip pazara sunuyoruz. Pazara yeni sunacağımız 
diğer ürünlerimizde de bunları göreceksiniz.
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İş makineleri, yerli otomobil için 
görev başında
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), Bursa’da otomobil üretimi yapacağı “TOGG Mühendislik, Tasarım ve 
Üretim Tesisleri”nin temeli atıldı. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında ekskavatör, kamyon, kule vinç, mobil 
vinç, fore kazık makinesi, mikser, beton pompası ve jet grout olmak üzere toplam 103 adet iş makinesi kullanılacak

TOGG yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde 
bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak 
fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesi Gençali 
Mahallesi civarındaki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 
2.000 kişi çalışacak. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 
kamyon, 10 kule vinç, 5 mobil vinç, 5 ekskavatör, 5 kazık makinesi, 20 
mikser, 3 beton pompası ve 5 jet grout olmak üzere toplam 103 adet 
iş makinesi kullanılacak. Projenin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek 
arazi hazırlık ve kazı çalışmaları günde 24 saat çalışılarak, 25 günde 
tamamlanacak. Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) 
tarafından hayata geçirilecek bu projenin toplam bedeli proje hazırlık, 
ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, 
montaj, işletlemeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dahil 
olmak üzere 22 milyar lira olduğu açıklandı.

18 ayda tamamlanacak
1.2 milyon metrekarelik alan inşa edilecek olan tesisin 18 ayda 
tamamlanması hedefleniyor. 230 bin metrekare kapalı alan olacak 
TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan 
oluşacak. TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının 
ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. 
Üretim, yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı 
da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai 
mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 
farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. 

İŞTE FABRİKANIN BAZI DETAYLARI

l Fabrika birçok özelliği ile ilkleri içerisinde barındırıyor; en 
önemli özelliklerinden bir tanesi Türkiye’nin en teknolojik 
otomobil fabrikası olması.
l Tek bir fabrika alanı içerisinde hem üretim, hem stil tasarımı 
hem Ar-Ge çalışmaları, prototip hazırlıkları, test birimi, strateji 
ve yönetim merkezi bir arada olacak.
l Daha önceden bataryanın yurtdışından alınması ihtimali 
üzerine yapılan çalışmalar şu an için yerini ‘Yerli Batarya 
Paketi’ çalışmasına bırakmış durumda.
l Türkiye’de ilk olarak bir fabrikada doğuştan elektrikli yüzde 
100 yerli bir otomobil üretilirken, batarya paketi de bu 
fabrikadan çıkacak.
l Bunların yanı sıra ‘Akıllı, çevre dostu ve Avrupa’nın en 
temizi’ olarak da dikkat çekiyor.
l Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en temiz fabrikası olma 
özelliğine sahip.
l Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik 
artırılıyor.
l Gerçek zamanlı verilerle değer üreten akıllı bir üretim ağına 
sahip.
l Üretimde çıkabilecek hatalar gelişmiş kamera ve sensörlerle 
engellenecek.
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Yeni büyük kazıyıcılar sınıfının 
güvenilir zekası: Wirtgen W 200 F
Soğuk kazıma uzmanı Wirtgen, sunduğu yeni büyük kazıyıcılarla kazıma işlemini verimlilik bakımından geliştiriyor. 
Yeni büyük kazıyıcılar sınıfının güvenilir zekası W 200 F; güç, kalite ve maliyet arasındaki ideal dengenin her zaman 
korunmasında operatöre yardımcı oluyor
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Wirtgen, yenilikçi ve akıllı makineler ile kazıma işlemini hem kolaylaştırıyor 
hem de verimliliğini artırıyor. Markanın pazara sunduğu yeni büyük 
kazıyıcılar sınıfının güvenilir zekası olan ve 455 kW’lık motor ile donatılan W 

200 F, 2.0 m ila 2.2 m arasında değişen esnek frezeleme genişlikleri ve 330 mm'ye 
varan frezeleme derinlikleri ile yüzey tabaka rehabilitasyonundan yolun tamamen 
kaldırılmasına ve ince kazıma işlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahip. 

Kazıma asistanı
Sürekli değişen şantiye şartları nedeniyle kazıcı operatörü tarafından kazıma tamburu 
devir hızı, su miktarı, kazıma hızı vs. gibi makine parametrelerini sürekli yeniden 
ayarlanması gerekiyor. İdeal sonuca ulaşmak için kazılacak yüzeyin özelliğine göre 
manuel olarak sürece müdahale edilmesi şart. Bu durum karmaşıklıktan dolayı son 
derece zorlu bir iş olarak görülüyordu.  Wirtgen, yeni nesil büyük kazıyıcılarında artık, 
operatörden bağımsız kendi başına operatörün performans ve kalite gereksinimlerini 
ideal olarak uygulamaya koyabilen ilk akıllı makine konseptini gerçekleştirdi. Tüm 
parametrelerin bütünsel analizi baz alınarak kazıma sürecinin tamamı dijital olarak 
gösteriliyor ve gerçek zamanlı simüle ediliyor. Böylece yenilikçi makine kontrol 
sistemi kazıma asistanı, otomatik modda performans ve maliyetler arasında daima 
en uygun çalışma ilişkisini kuruyor. Makine, değişen koşullara akıllı ve dinamik olarak 
tepki veriyor. Bu, geliştirilmiş sistem makine performansında ve dizel tüketiminde, 
su emisyonlarında, kesici uç tüketiminde, CO2 ve gürültü emisyonlarında önemli bir 
azalmaya yol açıyor ve operatörü büyük oranda rahatlatıyor.

İnsan-makine arayüzü konforlu kumanda
Yeni geliştirilen kumanda konsepti insan ile makine arasındaki bütünsel iletişimi en 
uygun hale getiriyor. Makine, soğuk kazıma işleminin ihtiyaçlarına göre özel olarak 
ayarlanmış yazılım yardımıyla kazıma süreci ve kazıyıcının durumu ile ilgili tüm 
önemli verileri operatöre bildiriyor. Önceden, bilgilerin gösterilmesi için üç ekran 
gerekiyordu, şimdi sadece bir kumanda paneli ekranı üzerinden kazıma makinesi 
operatörüne hızlı ve net bir şekilde gösterilebiliyor. Bu sayede ilgili parametreleri 
her an bir bakışta görebilir ve aynı anda makineyi denetleyerek kumanda ediyor. 
Bu sırada kumanda sezgisel ve son derece ergonomik olarak gerçekleşiyor. 7 inçlik 
büyük bir kumanda paneli ile tüm makine fonksiyonları ve durumlar çağrılabiliyor. 
Makinenin sağ ve sol tarafına da takılabilen 5 inçlik bir kumanda paneli üzerinden 
tüm Level Pro Active seviyeleme işlemleri kumanda edilebiliyor. 

Yeni otomatik fonksiyonları ile hassas seviyeleme sistemi
Level Pro Active’nin makine kumandasına entegrasyonu sayesinde önemli makine 
fonksiyonları doğrudan birbirine bağlanıyor ve hassas kazıma sonuçları önceden 
programlanıyor. Seviyeleme sistemi aynı zamanda operatörlerin yükünü hafifleten 
otomatik ve ilave fonksiyonlar sunuyor. Mazgal kapağının üzerinden geçmek için 
makinenin kaldırılmasıyla iş süreçleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Tekrar 
bir kazıma şeridinin yerleştirilmesi de aynı şekilde Level Pro Active tarafından aktif 
ve hassas bir şekilde destekleniyor. Sonucunda belirgin bir şekilde arttırılmış kazıma 
kalitesi ortaya çıkıyor.

Sadece 15 dakikada kazıma tamburu değişimi (Opsiyonel)
Bir kazıma tamburu ne kadar kolay ve hızlı değiştirilebilirse, soğuk kazıma makinesi o 
kadar çabuk yeniden kullanılabilir ve para kazanmaya başlar. Opsiyonel çoklu kesme 
sistemi - Multiple Cutting System - (MCS) ile farklı uç aralığına ve aynı kazıma enine 
sahip kazıma tamburlarının değişimi sadece 15 dakikada ve ilave alet olmadan 
mümkün. Wirtgen’in sunduğu bu hızlı değişim, sektörde yenilikçi ve benzersiz bir 
özellik olarak gösteriliyor. Öncelikle yan kapı hidrolik olarak dönerek açılıyor. Kazıma 
tamburu bir merkezi vida ile bağlanıyor. Birlikte verilen bir gevşetme aleti ile vida 

tek hareketle kazıma tamburu döndürme cihazı vasıtasıyla gevşetiliyor. 
Ardından operatör sadece vidayı sökerek kazıma tamburunu çekip 
çıkarması gerekiyor. Farklı uç aralığına sahip kullanıma özel kazıma 
tamburlarının kolay değişimi birçok avantaja sahip. Makine verimliliğini 
arttırmanın yanı sıra kullanıma ideal bir şekilde uygun bir kazıma tamburu 
değişimi aşınma maliyetlerini de düşürüyor. Wirtgen müşterileri bunun 
haricinde günlük işlerde değişen taleplere hızlı ve esnek bir şekilde tepki 
verebiliyor.

Kazıma tamburu ünitesinin tamamının  
sadece 1 saatte değişimi
W 200 F modelindeki yeni hızlı değişen kazıma tamburu ünitesi 
sayesinde 2,0 m veya 2,2 m’lik farklı kazıma enlerine sahip kazıma 
tamburu ünitelerini de kullanılabiliyor. Tamamen önceden monte edilmiş 
kazıma tamburu ünitesi sadece bir saat içerisinde değiştirilebiliyor.
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İşmaktaş Makina, distribütörlüğünü yürüttüğü  
Fransa menşeli C-Plus Equipment markasının 
kompakt iş makinesi modellerini pazara sunuyor. 
Sade yapısı, kullanım ve bakım kolaylığı ile 
müşteri beklentileri karşılayan C+ kompakt iş 
makineleri, inşaattan tarıma, madenden hayvancılığa 
kadar birçok farklı alanda fayda sağlıyor.

Kompakt iş makinelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Büyük 
makinelerinin giremediği dar alanlarda güvenli ve seri şekilde 
çalışma imkanı sunan kompakt makineler, farklı ataçman 

seçenekleriyle de inşaattan tarıma, madenden hayvancılığa kadar 
birçok farklı alanda kullanılıyor. Kompakt makineler tarafında yaşanan 
gelişmeler sonrasında harekete geçen İşmaktaş Makina da geçen yıl 
Fransa menşeli C-Plus Equipment markasıyla Türkiye ve 16 komşu 
ülkenin distribütörlüğünü içeren bir anlaşma imzaladı. Firma, C+ 
markasının avantajlı kompakt modelleriyle müşterilerine her anlamda 
avantajlı çözümler sunuyor.

Kompakt iş makineleri pazarı
C-Plus Equipment distribütörlüğü ile kompakt iş makineleri pazarına yeni 
bir soluk kazandırdıkları ifade eden İşmaktaş Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı Alptekin Aybar, Fransız marka ile yapılan anlaşmanın detaylarını şu 
şekilde özetledi: “İnşaat sektöründeki yaşanan dalgalanmalar nedeniyle 
İşmaktaş olarak sadece inşaat sektörüne değil tüm sektörlere hitap eden 
yeni bir ürün arayışını içine girmiştik. Malumunuz belirli sektöre hitap 
etmek, işletmelerin büyümesi ya da planlama yapması açısından pek 
sağlıklı olmuyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı 
işletmeler, distribütörlüklerini ve insan güçlerini kaybederek zor günler 
geçiriyorlar. İşmaktaş olarak sadece inşaat sektörüne değil, birden fazla 
sektöre hitap eden bir makine grubunu bünyemize katmak için harekete 
geçtik. Tabi bu süreçte piyasada yaptığımız araştırmalar neticesinde 
Avrupa’da kompakt makinelere olan ilginin giderek arttığını gördük. 
Şehirleşmesini bitirmiş toplumlarda tonaj büyüklükleri git gide küçülmek 
zorunda. Bu alanlarda büyük makinelerle çalışmak pek mümkün değil. 
Türkiye’de de yavaş yavaş kompakt makinelere doğru bir dönüş başladı. 
Bu kapsamda kompakt makineler alanında önemli bir pazara sahip 
olan Fransız C-Plus Equipment markasıyla tanıştık. Marka ile geçen yıl 
direkt olarak gidip görüştük ve Türkiye ile 16 komşu ülkeyi içeren bir 
distribütörlük anlaşması imzaladık.”

Hidrolik ve mekanik yapı
C-Plus Equipment’in sadece kompakt makine üretme mantığı 
üzerine kurulan bir marka olduğuna dikkat çeken Alptekin Aybar, 
“C+ Equipment, Fransa’da 2005 yılından bu yana gerek profesyonel 
gerekse bireysel kullanıma uygun olan CE sertifikalı mini ekipmanlar 

Küçük makine ile 
büyük işler: 
C-Plus Equipment
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üreten bir marka. Yıllık üretim miktarı yaklaşık 1.500 adedi buluyor 
ve başta Fransa olmak üzere 128 noktadaki bayileri aracılığıyla 
Avrupa genelinde satılıyor.” dedi ve ürünlerin özellikleriyle ilgili 
şunları aktardı: “Makinelerimizin üzerinde herhangi bir elektronik 
ayrıntı bulunmuyor. Makine tamamen hidrolik ve mekanik olarak 
kullanıcılara sunuluyor. Bu özellikler de C+ Equipment’i diğer 
markalardan ayrıştırıyor. Gerek hafifliği gerekse 72 cm ve 82 cm 
eninde şasesiyle iç kapılardan dahi rahatlıkla geçebilen makineler 385 
kg’dan 800 kg çalışma ağırlığına kadar değişik boylarda, güçlerde ve 
geniş bir yelpazede üretiliyor. Makinelerin nakliyesi de son derece 
kolay ve ekonomik şekilde yapılabiliyor. Kullanıcılar, genellikle makine 
pahalı olmamasını, işini en güzel şekilde yapmasını ve yedek parçada 
ile serviste bir sorun yaşanmamasını istiyor. C-Plus Equipment markası 
olarak müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılıyoruz.” 

Joker makine
Makinenin kalite standartlarına uygun olarak üretildiğini ve fiyat 
anlamında kullanıcılarına ciddi avantajlar sunduğunu belirten Aybar, 
“Büyük karlılıklar güderek markamızı satmıyoruz. Zaten markanın 
üzerinde elektronikle ilgili komponentler bulunmuyor ve ağırlık 
bakımından hafifletilmiş makineler olduğu için rakiplerimize göre yarı 
fiyatına ürünlerimizi sunuyoruz. Şu anda bizim ihtiyaç duyduğumuz 
tek konu makinenin bilinirliğini artırmak. Bunu başardığımız zaman 
bu ürün grubundaki tek rakibimiz Kalite olarak değil ama fiyat olarak 
Çinli üreticiler olabilir” ifadelerini kullandı. Makinelerin kullanım 
alanlarının da çok geniş olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı 
Aybar, “Makinelerimiz inşaat, peyzaj, belediyecilik, yıkım, tarım, 
hayvancılık ve madencilik olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. 
Makinelerimiz farklı ataçman seçenekleri ile birden fazla işte joker 
makine olarak görev yapıyor. Bunun için makinenin üzerinde hızlı 
değiştirme hidrolik hatlarımız yer alıyor. Örneğin; Peyzajcılar veya 
belediyeler; park, bahçe ve seralarda, işçi yoğun çalışmadan kurtulmak 
isteyen müteahhit firmalar, dar alanlarda kazma, çapalama, kanal ve 
inşa işlemlerinde makinelerimizle çalışıyorlar. Hayvancılıkta ahırlarının 
temizlenmesi, tarımda silaj ve saman balyalarının taşınmasına kadar 
birçok farklı işte kullanılıyor. Türkiye’de özellikle zeytin, ceviz ve fındık 
gibi meyve ağacı  bahçelerinde engebeli arazilerde ağaç diplerinin 
çapalanması, ıslahı ve bahçe düzenlenmesinde makinelerimiz tercih 
ediliyor. Ayrıca, maden sektörüne hizmet vermeye başladık. Kömür 
madenlerindeki dar tünellerde işçilerin kırıcı ile çalıştığı ve kömür 
aynalarını döktüğü yerlerde mini ekskavatörlerimiz kompakt olma 
özelliğiyle önemli bir görev üstleniyor. Makinelerimizde elektrikli 
motor bulunmasına rağmen, madenciler makinenin üzerindeki 
motoru söküp, kıvılcımsız (antigrizium) elektrikli motorları takarak 
makinelerimizi kullanıyorlar” dedi.

Kolay bakım ve onarım
Makinenin bakımının da son derece kolay ve ekonomik olduğunu dile 
getiren Alptekin Aybar, eli anahtar tutan herkesin makineye kolayca 
müdahale edebileceğini söyledi. Aybar, “Öncelikle elektronik olmayan, 
mekanik özelliklere sahip olan makinelerimizin bakım ve onarımı oldukça 
kolay ve ekonomik. Bu açıdan müşterilerimizin kafasındaki 
servis kaygısını siliyoruz. Türkiye’ye getirdiğimiz 
modeller için güçlü bir yedek 
parça stoku da oluşturduk. Bu 
nedenle hizmet vereceğimiz 
bölgenin çok uzağında yer 
alan makinelerin problemli 
olan komponentlerini tamir 
etmek yerine değiştiriyoruz. 
Tüm yedek parça ve 
ataçmanlarımızın fiyatları 
www.demirgezegen.
com sitesinde 
bulunmaktadır. Bu 
hizmetimizle müşterilerimizi 
tamir işçilik gibi bedellerden 
kurtararak avantaj sağlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
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Taviz vermeksizin iyi
HD+ TANDEM SILINDIRLER
YOL YAPIM PROFESYONELLERI

CLOSE TO OUR CUSTOMERS. Son derece üretken HD+ serisi tandem silindirler şantiyenize yüksek sıkıştırma 
performansı ve olağanüstü sıkıştırma kalitesi getirir. Bunun yanı sıra mükemmel çevre görüşüyle birlikte içgüdüsel 
kullanma kolaylığı sunmaktadırlar. Alman Makinaları - Made in Germany.



Ascendum Makina’dan Akçadağ 
İnşaat’a dev teslimat

TESLİMAT

Ascendum Makina dekapaj, taahhüt ve telekomünikasyon altyapısı sektörlerinde önemli projelere 
imza atan Akçadağ İnşaat’a 8 adet Volvo EC480DL paletli ekskavatör satışı gerçekleştirerek pandemi 
döneminde dev satışa imza attı. Dekapaj işlerinde kullanılmak üzere olan alınan makineler firmanın 
Eskişehir Sivrihisar’daki altın ve Yozgat Sorgun’daki kömür dekapaj işlerinde kullanılacak.

Covid-19 salgının etkileri devam ederken Ascedum Makina önemli 
bir satışa imza attı. Dekapaj, taahhüt ve telekomünikasyon altyapısı 
alanlarında çalışmalar yapan Akçadağ İnşaat’a 8 adet Volvo EC480DL 

paletli ekskavatör satışı gerçekleştirildi. Markanın Eskişehir Kaymaz’daki 
altın dekapaj inşaatında yapılan teslimata Ascendum Makina Türkiye Satış 
Direktörü Arda Okay, Ankara Şube Satış Müdürü Başer Aslan, Akçadağ İnşaat 
Proje Yöneticisi Feyzullah Akçadağ ve firma yetkilileri katıldı. 2-3 aylık bir satın 
alma sürecinin ardından satışı gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, “Volvo 
kullanıcılarından SSH konusunda almış olduğu olumlu geri bildirimlerin de 
etkisi yüksek” dedi. 

İki farklı projede kullanılacak
Akçadağ İnşaat Eskişehir şantiyesi Proje Müdürü ve şirket 
yöneticisi Feyzullah Akçadağ, şirket olarak Covid-19 salgını 
döneminde tüm güçleriyle çalışmalarına devam etmeye 
çalıştıklarını belirtiyor. “Yeni projelerin bu dönemde şirketimize 
yapacağı katkıyı görmek istedik. Bunun sonucunda da 
ekipmanlarımızı yenileme kararı aldık” diyen Akçadağ, yeni 
projelerin hayata geçirileceği bu dönemde yapılan yatırımın 
oldukça yerinde olduğunu söyledi. Satın aldıkları 5 adet Volvo 
EC480DL’yi maden dekapaj işlerinde kullanacaklarını belirten 
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Akçadağ şunları söyledi; “Şirketimiz maden sektöründe de diğer 
alanlarda da kaliteden yana tutum sergiler. Bu nedenle iki farklı 
şantiyede hafriyat işlerinde Volvo’yu tercih ettik.” 

İlk makine L120Gz
2020 yılının başında satın alınan Volvo L120Gz ile ilk kez 
makine parkına Volvo iş makinesi dahil eden Akçadağ İnşaat 
satın aldığı 8 adet EC480DL ile bu sayı dokuza yükselmiş oldu. 
Volvo tercihlerinde farklı referanslar üzerinden bilgi aldıklarını 
ve bunların tamamında markaya duyulan güveni hissettiklerini 
belirten Akçadağ, “Satış sonrası hizmetler noktasında Ascendum 
Makina’nın verdiği hizmet bizim bu kararı vermemizde en 
önemli etkiye sahipti. Zamana karşı yürüttüğümüz işimizde 
yaşanabilecek herhangi bir sorunun mümkün olan en kısa sürede 
çözülmesi bizim için hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu. 50 
ton sınıfındaki Volvo D13 motora sahip EC480DL geliştirilmiş 
hidrolik sistemi ve en iyi bileşenleri ile bir önceki serisine göre 
yüzde 8 ila 11 arasında yakıt tasarrufu sağlıyor. Üstelik bunu 
yaparken performans kaybı da yaşatmıyor. Artırılmış kazı kuvveti 
ve hızlı döngü süresiyle daha fazla üretmeye imkan tanıyor. 
Güçlendirilmiş kaynak ve ağır hizmet tipi korumaya sahip 
dayanıklı alt takımı ile en zorlu şartlarda dahi kesintisiz çalışma 
sunuyor. Tasarım ve donanım açısından da makinelerin kesintisiz 
çalışmasını öncelik alan Volvo, EC480DL’de de bakım ve servis 
bölümlerine kolay erişim sağlıyor. 

Atölye girdilerinde düşüş bekleniyor 
Şimdiye kadar şantiyelerinde Volvo iş makinesi kullanmadıkları 
için satın aldıkları Volvoları diğer marka iş makineleri ile 
kıyaslayacaklarını dile getiren Akçadağ, üretim açısından 
ekonomik ve verimli bir performans beklentimiz var diyerek 
şunları söyledi; “Volvolardan beklentimiz diğer makinelerimize 
göre daha verimli şekilde çalışmaları yönünde. Bunun dışında 
maliyet girdileri noktasında, atölye girdilerimizde düşüş görmeyi 
planlıyoruz.” 

“Her zaman hazırlıklıyız”
Ascendum Makina Ankara Şube Satış Müdürü Başer Aslan, pandemi 
süreci gibi ekonomik anlamda sıkıntlı bir süreçte bu denli önemli 
satışı gerçeklşetirmenin önemine vurgu yaparak, satışa yönelik şunları 
söyledi; “Sadece ülke olarak değil, global olarak da pandemi ile beraber 
piyasalarda ciddi bir daralma var. Belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu 
böyle bir ortamda, bu ve benzeri satışlar, hepimiz için çok önemliydi.” 
Enerji, madencilik ve ulaşım gibi sektörlerde kriz şartlarında dahi belirli 
bir potansiyelin olduğuna değinen Aslan, Ascendum Makina’nın bu ve 
benzeri sektörlere yönelik talepleri karşılamak adına sürekli hazır olduğunu 
vurguladı.

Başer ASLAN 
 Ascendum Ankara Şube Müdürü
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Dev projelerin yükü  
Sistem Vinç’in 

omuzlarında
Türk ve dünya ağır kaldırma 

sektörünün önemli oyuncularından 
biri olan Sistem Vinç, yer aldığı 
önemli projelerle dikkat çekiyor. 
Son olarak Gayrettepe - İstanbul 

Yeni Havalimanı Metro Projesi’ndeki 
22 farklı TBM operasyonunu 
yürüten firma, ayrıca SPMT 

kullanılarak 3300 ton ağırlığındaki 
Türkiye’nin yüzer havuza indirilen 

en ağır gemisini yürüttü
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Sistem Vinç, dev projelerin çözüm ortağı olarak önemli işlere imza 
atmaya devam ediyor. Firma, Apa Yayıncılık’ın İngiliz yayın partneri KHL 
Group’un İnternationel Cranes dergisinde her yıl yayınlanan IC50 Cranes 

listesinde bu yıl ilk 60 arasında yer aldı. Bu yıl itibariyle birçok farklı projede 
yer aldıklarını ve başarılı işler gerçekleştirdiklerini belirten Sistem Vinç Satış 
ve Pazarlama Müdürü Bayram Yıldırımer, 2019-2020 dönemindeki projeleri 
Makina Market dergisine değerlendirdi. 2019’da ekonomide yaşanan 
sorunlar nedeniyle sektör için zor bir yıl olduğunun altını çizen Yıldırımer, 
“Özellikle dövizde yaşanan dalgalanmalar tüm sektörü etkiledi. Sistem 
Vinç olarak zor günlerde müşterilerimizi de düşünerek fiyat politikamızda 
bir değişime gitmedik. Bu da müşterilerin projelerde -en azından bizimle 
çalıştığı- kısımlarda maliyet hesaplamalarını daha kolay yapabilmesini 
sağladı. Bu bağlamda kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde zorlu geçen bir 
dönemi en az hasarla atlattık. Sistem Vinç olarak birçok önemli projede yer 
aldık ve almaya da devam ediyoruz” dedi.  

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisinin 
kurulum ve montajı
Son olarak Gayretepe – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Projesi’nde çalışan 
10 Farklı TBM (tunnel boring machine) ile çalışıldı bu TBM parçalarının şaft 
sahasına indirilmesi, montajı, şaft sahasından çıkarılması, demontajı ve 
nakliyesi olmak üzere toplamda 22 farklı TBM operasyonu yapıldı, tüm TBM 
operasyonlarını üstlenen firma, 3 ayrı sahada 3 TBM’i aynı anda indirme, 
çıkarma ve taşıma gibi zorlu ve kritik operasyonları başarı ile tamamladı. 
Firma, bu sahalara farklı kapasitede mobil ve paletli vinçler kurarak aynı 
anda operasyonu yürütmeyi başardı. Sistem Vinç’in projeleri hakkında bilgi 
veren Bayram Yıldırımer, “İstanbul’daki metro projelerinin tamamında 
çözüm ortağı olarak görev alıyoruz. Onun haricinde Fikirtepe’deki kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen otoyol ve viyadük yapımında 
görev aldık. Gebze’de bulunan Arslan Çimento Fabrikası’nda 700 tonluk 
mobil vinçlerle çalışmalar yaptık. Haydarpaşa Limanı’nda yaklaşık 5 aydır bir 
proje yürütüyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih’in hem 
Haydarpaşa hem de Trabzon’daki kurulum ve söküm aşamalarında görev 
alıyoruz” şeklinde konuştu. 

Metro projeleri 
Sistem Vinç, İstanbul’daki metro projelerinin tamamında görev alıyor. Ana 
Yükleniciliğini Alarko Holding’in üstlendiği İstanbul’daki Levent-Hisarüstü, 
Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı projelerinde yer aldıklarını 
ifade eden Yıldırımer, “Metro projelerinde çok zorlu operasyonları yürüttük. 
Yaklaşık 147 ton ağırlığında, 6.70 çapında ve 4.40 yüksekliğindeki 
malzemelerin taşındığı operasyonlarda Beşiktaş ilçesindeki dar, virajlı ve dik 
rampalarda  yol keşifleri yaptık. Operasyon için manevra kabiliyeti yüksek özel 
dorseler kullandık. Yine aynı şekilde trafik akışını bozmamak amacıyla gece 

yolculukları yaptık. Çok ciddi bir operasyondu. Böylesi zorlu bir operasyonu 
20 günde tamamladık” dedi. Makyol İnşaat Ankara-İstanbul TBM taşımasında 
da görev aldıklarını ifade eden Yıldırımer, “Komple bir paket taşımaydı. 
Ankara’dan yüklemesi ve İstanbul’da indirme işlemi gerçekleştirdik” dedi.

22 farklı TBM operasyonu
Sistem Vinç, rekor sayıda TBM’in kullanıldığı ve ana yükleniciliğini Kolin-
Kalyon -Cengiz İnşaat ortalığının üstlendiği Gayretepe - İstanbul Yeni 
Havalimanı Metro Projesi’ndeki 10 TBM’in taşımasının tamamında yer aldı. 
TBM’lerin demontaj, montaj, şafttan şafta taşınması, stok alanına indirilmesi, 
stoktan tekrar alınıp başka bir şafta taşınıp o şafta montajı dahil çok büyük 
bir operasyonu başarı ile tamamladıklarını belirten Yıldırımer, “Aynı anda 3 
paletli vinç (500, 600 ve750 tonluk) ile 3 ayrı sahada TBM taşıması yaptığımız 
dönemler oldu. Böylesi bir operasyon önemli bir ekipman, personel ve 
organizasyon becerisi istiyor. Sistem Vinç olarak tüm operasyonu başarılı bir 
şekilde yönettik” şeklinde ifade etti. 

3300 tonluk gemi suya indirildi 
Sistem Vinç’in özellikle tersanelerde çözüm ortağı olarak sıkça tercih 
edildiğinin altını çizen Yıldırımer, “Türkiye’de yürütülen gemilerin büyük 
çoğunluğunda görev aldık. Gemilerin havuza alma ve denize indirme 

Bayram YILDIRIMER 
 Sistem Vinç Satış ve Pazarlama Müdürü 
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operasyonlarını yönettik” şeklinde belirtti. Sistem Vinç geçtiğimiz haftalarda 
bir ilke imza atarak Türkiye’de kırkayak sistemiyle (SPMT ile) taşınan en büyük 
geminin yüzer havuzu çekilmesi operasyonunu  gerçekleştirdi. 3300 ton 
ağırlığındaki gemiyi taşıdıklarını ifade eden Bayram Yıldırımer, “Bu yıl buna 
benzer tonajlarda 11 taşıma gerçekleştirdik” dedi. 

Fatih Sondaj Gemisi boğazdan geçti
Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan Karadeniz’de faaliyet gösteren Fatih 
gemisinin sökümü için yurtdışından getirilen ring cranenin hem İstanbul 
hem de Trabzon Limanında kurulumu tamamladıklarını belirten Yıldırımer, 
“Mammoet’in Türkiye’ye getirdiği 2500 ton kaldırma kapasiteli olan ring 
cranelerin kurulum operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyonda paletli 
ve mobil vinç, forklift, manlift, telehandler ve nakliye ekipmanı olarak 
tüm endüstriyel ekipmanlarımızla destek verdik. Aynı zamanda özel 
eğitimli supervisor ve rigglarımızla ekipman dışında personel hizmeti de 
verdik. Türkiye’de böylesi büyük bir vinç yok. Kurulum aşamasını başarı ile 
tamamladık. Proje devam ediyor” dedi. 

Kadıköy Fikirtepe Kavşağı Projesi 
Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan kavşak 
projesinde çözüm ortağı olarak çalıştıklarını belirten Yıldırımer, “Proje 
kapsamında yapılan yolun toplam uzunluğu 8 bin 718 metre (Yaklaşık 9 
km). Sistem Vinç olarak projede yer alan viyadük parçalarının kaldırmasında 
görev aldık. Parçaların her biri yaklaşık 100 ton ağırlığaydı. Projede 2 
adet 500 tonluk mobil vinç kullanıldı Ayrıca bu projede manlift ve diğer 
endüstriyel ekipmanlarla destekleyerek tamamladık. Viyadüğün parçalarını 
Ankara’dan yekpare nakliyesini gerçekleştirip proje alanında montajladık. 
Sonrasında kaldırma ve yerleştirme işlemlerini tamamladık. Proje, TEM ve 
E-5 gibi İstanbul’un iki ana bağlantı yolu üzerinde yer alıyordu. Bu nedenle 
çalışmalara gece ve gündüz vardiya sistemi ile devam ettik. Sürekli trafik 
akışının olduğu bir yer olduğu için kaldırma sırasında oldukça dikkat 
etmemiz gerekiyordu. Kaldırma sırasında yaşanacak bir hatanın can kaybına 
varabilecek ciddi sonuçları olabilirdi. Fakat Sistem Vinç olarak uzman 
kadromuz ve tecrübemizle bir sorun yaşamadan projeyi tamamladık” dedi. 

Personel eğitimi
Sistem Vinç, personellerinin de eğitimine oldukça önem veriyor. Firmada 
işe başlayan her personeli mesleki yeterlilik kurslarına gönderdiklerini ve 
belgelerini aldıklarını ifade eden Yıldırımer, “Firmamız bu konuda oldukça 
hassas, her personelimizin mesleki yeterlilik kurslarından gerekli belgeleri 
almasını istiyoruz. Bu bağlamda operasyon sırasında standart prosedürlerde 
bir sorun yaşamıyoruz. Bu da müşterimize güven veriyor. Ek olarak 
personelinde yaptığı işi daha iyi kavraması içinde bu belgeler konusunda 
hassasız” ifadelerini kullandı.   

Makina yatırımı
Sistem Vinç’in yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Yıldırımer, 3 adet 
kanat dorsesi yatırımı yaptık. Bildiğiniz gibi kanat boyları uzayarak 70 
metrelere dayandı. Bu kapsamda 3 tane yeni nesil dorse yatırımı yapma 
kararı aldık. Ağustos ayında teslim edilecek. 

Yurtdışı Projeleri
Yurtdışında da aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi 3-4 yıl 
önce Ukrayna’da bir firma kurduk. Orada yaklaşık 40 parça ekipmanımız 
bulunuyor ve projelerde aktif olarak yer alıyor. Yine NOVARES adında rüzgar 
santralleri konusunda alanında uzman bir montaj firmamız bulunuyor. Bu 
firmamızda Ürdün, İspanya, Mısır, Hırvatistan gibi ülkelerde projelerde yer 
alıyor. Bu şekilde 3 farklı koldan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 





HABER

ROTA 70 yaşında
ROTA markası ile direksiyon, süspansiyon ve hidrolik parçalar üreten NSK Group, 70’inci yılını kutluyor. Şirket, 70’inci 
yıla özel “70th years of experince” logosu tasarladı ve bu yıl tüm pazarlama faaliyetlerinde bu logoyu kullanacak. NSK 
Group ayrıca 70’inci yıl için şirketin hikayesini anlatan özel bir film hazırladı

1950 yılında Nurettin Kazangil tarafından 18 metrekare bir atölye olarak 
kurulan NSK Group, bugün 70’inci yılını kutluyor. Otomotiv sektörünün 
ilk 100 ihracatçı firmasından biri olan şirket, üretiminin yüzde 85’ini 

ihraç ediyor. Tüm dünyada yaklaşık 250 iş ortağı bulunan ROTA, ürettiği 
ürünleri 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Bursa’da 3 fabrikası bulunan 
şirketin, İstanbul, Sao Paulo ve New Jersey’de satış ve pazarlama ofisleri 
yer alıyor. Şirket, bugün 3. nesil aile üyeleri ve uzun yıllardır şirkette çalışan 
profesyonel yöneticiler tarafından yönetiliyor. 

Kuruluş yılları 
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden sanayici Nurettin Kazangil 
tarafından bozuk bir ikinci el torna tezgahının tamir ettirilmesi 
ile ilk atölye kuruldu. 1950 yılında açılan bu atölye ve tezgah 

NSK Group’un ilk temel taşı oldu. Burada ilk olarak çeşitli 
tarım ekipmanlarının tamiri ve üretimi yapılmaya başlandı. 
1968 yılında ise bugün dövme fabrikasının yerleşkesinde ilk 
fabrika binası inşa edildi. Şirket, kriko ve ilave dingil gibi çeşitli 
ekipmanlar üreterek 1982 yılına kadar geldi.

Direksiyon ve süspansiyon parçaları üretimi
Şirket 1982 yılı itibari ile şuan üretimine devam ettiği direksiyon ve 
süspansiyon parçalarını üretmeye başladı. 1995 yılında ilk ihracatını 
Yunanistan’a yaptıktan sonra ihracat ile büyüme modelini benimsedi. 
Satış ve pazarlama faaliyetlerini 1998 yılında İstanbul’da kurulan ofis 
üzerinden yapmaya başladı. NSK Group, bu tarih itibari ile fuarlar ve 
seyahatler ile yaptığı işi global ölçeğe taşımış oldu. Üretim alanında 
ana sanayi ile çalışmalar başladı ve otomotiv kalite yönetim sistemleri 
üretim altyapısına entegre edildi. 2013 yılında ise şuan ana fabrikası 
olan direksiyon ve süspansiyon parçaları fabrikasına taşınarak en 
büyük yatırımını hayata geçirdi.

İhracat yaptığı ülke sayısı 100’e ulaştı
2014 yılına gelindiğinde şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı 100’e 
ulaştı. İlk yurtdışı yatırımını da bu yıl hayata geçirerek Brezilya’da 
satış ofisi ve depo organizasyonunu hayata geçirdi. 2016 yılında 
yaptığı işin gerekliliği olarak kauçuk metal parçalarının üretimine 
yeni bir tesis kurarak başladı. Şu anda şirket, kauçuk metal üretim 
tesisi, sıcak metal dövme fabrikası ve direksiyon ve süspansiyon 
parçaları fabrikası (ana yerleşke) ile üretim faaliyetlerini 3 
lokasyonda gerçekleştiriyor. 2019 yılında ise direksiyon ve 
süspansiyon parçaları fabrikası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
onaylı tasarım merkezi oldu. Şirket, ROTA markası ile ticari araçlar, 

Haberin videosunu 
izlemek için QRKOD 
okutabilirsiniz
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zirai traktörler, iş makineleri ve özel araçlar için rot, rotbaşı, rotil, 
komple rot, rot mili, V kol, bugi kolu tamir takımı ve hidrolik orta 
kol üretiyor. Şu anda şirketin üretimini yaptığı ürünlerin OEM 
referans sayısı 10.800’e ulaştı. 

Hedefler ve yeni yatırımlar
Şirket bu yıl bir yurtdışı yatırımı daha yaparak Amerika’nın New 
Jersey eyaletinde satış ofisi projesini hayata geçirdi. Bu pazar 
için yüzlerce ürün geliştirerek, yeni iş fırsatları oluşturuyor. Diğer 
taraftan ise traktörlerde kullanılan hidrolik orta kol ürünü için 
üretim alanında çeşitli yatırımlar yaptı ve bu ürünleri pazara 
sundu. Şirket, bu iki proje ile daralan pazarda büyüme hızını 
arttırmayı hedefliyor. Şirket OEM cirosunun toplam ciro içindeki 
payını yüzde 30’dan yukarı çıkarmayı planlıyor. Bu hedef için 
önümüzdeki iki yıl içerisinde üretim alanını %25 büyütecek ve 
yeni makina yatırımlarını devreye alacak.
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Yön Temizlik’in 
yükünü “Palfinger” 

kaldırıyor
Yerleşim alanlarındaki çöplerin toplanması ve 

taşınması için belediyelere araç kiralama 
hizmeti sunan Yön Temizlik, geniş araç 
filosu ile katı atık yönetiminde önemli 
bir görev üstleniyor. Son yıllarda yeraltı 
çöp konteynerlerinin yaygınlaşmasıyla 
vinç yatırımında bulunan firma, Enka 

Pazarlama’dan 5 adet Palfinger Epsilon 
C70G77 çöp toplama vinci satın aldı

Çevre temizliği ve katı atık 
yönetimi alanında faaliyet 

gösteren Yön Temizlik, geçtiğimiz 
yıllarda çıkan yeni bir kararname ile 

katı atık yönetimi alanındaki çalışmalarına 
ara vererek, yerleşim alanlarındaki çöplerin 

toplanması ve taşınması için belediyelere araç 
kiralama hizmeti sunmaya başladı. Bu kapsamda 

İstanbul’da bir ilçenin çöp toplama ve taşıma işini üstlenen 
firma, yeraltı çöp konteynerlerin artmasıyla beraber vinç 

yatırımına yöneldi ve Enka Pazarlama’dan satın aldığı 5 adet Palfinger 
Epsilon C70G77 çöp toplama vinç ile filosunu güçlendirdi. Makina 
Market olarak çevre ve inşaat sektörlerinde yatırımları bulunan Yön 
Temizlik Satınalma Müdürü Zeynel Küsmezer ile bir araya geldik ve 
Palfinger tercihini konuştuk.

Yön Temizlik’i tanıyabilir miyiz? Faaliyet alanları nelerdir?
1998 yılında kurulan şirketimiz, çevre ve inşaat sektörlerinde 
olmak üzere iki ana iş kolunda faaliyet gösteriyor. Çevre 

sektöründe evsel nitelikli ve tıbbi atıklar ile katı 
atıkların toplanması ve taşınması, kent içi temizlik 

hizmetlerinin yapılması, park ve yeşil alanlar ile 
ağaçların bakımı, korunması, sulanması ve temizliği 

hizmetleri vermekteyiz. Fakat, katı atık yönetimi 
alanındaki çalışmalarımız çıkan bir kararname ile araç 

kiralama işine döndü. Şu anda sektörde yer alan tüm firmalar, 
yeni kararname ile kapandı ve çeşitli kurumlara araç kiralama 
hizmeti sunuyor. Bunun dışında inşaat sektöründe ise park 
yapımı ve yeşil alanların peyzaj ve düzenlenmesi, altyapı, yol 
ve köprü, hastane, okul ve konut inşaatları alanında faaliyet 
gösteriyoruz.

Geniş bir araç parkına sahipsiniz. Makine parkınızda 
hangi araçlar yer alıyor?
Yön Temizlik olarak yaklaşık 200 araçlık bir parka sahibiz. Bu araçların 
içerisinde hidrolik sıkıştırmalı çöp kasaları, vinçli, vinçsiz, damperli ve 
mini damperli araçlar, arazözler, hidrostatik süpürge ve yol süpürme 
araçları ile kazıcı yükleyiciler yer alıyor.

Yön Temizlik olarak kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
200 aracın bulunduğu Beykoz şantiyesinde 25 kişilik bir ekibimiz 
bulunuyor. Ekipteki her arkadaşlarımızın farklı görevleri mevcut. 
Şartname gereği kiralama yaptığımız araçların yıkaması ve 
bakımları tamamen bize ait. Bunun için araç yıkama ekibimiz 
var. Bir kademe amirimiz var. Amirimizin altında 4 tane kademe 
personelimiz bulunuyor. Bu personeller, sadece acil müdahaleler 
ve yolda kalan araçlara yardımcı oluyor. Onun haricindeki 
tüm bakım işlemleri, çalıştığımız markalarla yaptığımız 
servis anlaşmaları doğrultusunda gerçekleştiriliyor ve bizim 
tarafımızdan kontrol ediliyor. Bakım konusunda çok hassas 
olduğumuz için iş güvenliği açısından makinelerin bakımlarını 
olarak yetkili servislere yaptırıyoruz.
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Yeraltı çöp konteynerlerinin yaygın kullanılması 
nedeniyle konteynerleri taşımak için vinç yatırımında 
bulundunuz. Verimli bir şekilde çalışmak için tercih 
edeceğiniz vinçlerde hangi özelliklerin bulunması 
gerekiyor?  
Vinç, bizim sektörde yeni bir ekipman. Vinci son 5 yıldır kullanmaya 
başladık. Vinçler daha önce çöp sektöründe çok fazla kullanılmıyordu. 
Açıkçası çok da bilgi sahibi olduğumuz bir ekipman değildi. Bu konuda 
deneme yanılmaya yoluyla tecrübeler edindik ve en sonunda vincin 
fiziksel dayanıklılığının önemli olduğunu öğrendik. Daha sonra yeraltı 
çöp konteynerlerinin yaygın kullanılmaya başlamasıyla vinç yatırımına 
yöneldik. Tabi bu yatırımlar, Avrupa’da 15 yıl önce başladı. Şu anda 
Türkiye’de de vinç yatırımı artarak devam edecek gibi gözüküyor. 
Çünkü 7-8 tane yerüstündeki konteynerin topladığı çöpü, bir tane 
yeraltı konteyneri ile rahatlıkla topluyorsunuz. Bu anlamda yeraltı 
konteynerleri ciddi bir avantaj sağlıyor. Tabi zaman zaman bulunduğu 
alana göre dezavantajları da oluyor ama özellikle büyük yerleşim 
yerlerinde yeraltı konteynerleri çok daha efektif oluyor. Bu anlamda 
önümüzdeki günlerde de bu alanda kullanılan vinçlerin pazarının 
katlanarak büyüyeceğini ön görüyorum.

Vinç yatırımı kapsamında Enka Pazarlama’dan 5 adet 
Palfinger marka Epsilon C70G77 çöp toplama vinci satın 
aldınız. Bu yatırımla ilgili neler söylemek istersiniz?
Enka Pazarlama’dan 5 adet Palfinger Epsilon C70G77 çöp toplama 
vinci satın aldık. Bu yatırımla beraber parkımızdaki vinç sayısı 12’ye 
çıktı. Şu anda parkımızda farklı markalara ait 7 adet vinç bulunuyor 
ama Enka Pazarlama ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda farklı 

markalara ait vinçlerimizi de Palfinger ile değiştirmeye başladık. 
Şartname gereği kullandığımız tüm vinçlerimizi Palfinger’e çeviriyoruz. 
Çünkü bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, en iyi kullanım ömrüne 
sahip olan vinç markasının Palfinger olduğu gösterdi. Palfinger 
vinçlerinin uzun yıllar kullanılmasına rağmen fiziksel yapıları 
bozulmuyor. Vinçlerin uzun ömürlü olması çok önemli bir etken. 
Bunun dışında vincin gerçekten dayanıklı, sağlam ve güvenilir olması 
çok daha önemli. Bununla ilgili maalesef iki üç tane iş kazası yaşadık. 
Farklı markaya ait vinçlerle vincin yerinden kopması ve düşmesi 
sonucu iş kazası meydana geldi. Bizim vinçlerimiz kapalı bir fabrikada 
veya boş bir alanda çalışmıyor. Halkın içerisinde çalışıyor ve vatandaşın 
yürüdüğü yoldan çöp konteyneri alıyoruz. O yüzden bizim hata yapma 
lüksümüz yok. En sağlam en dayanıklı olan vinci en iyi bakımı yaparak 
kullanmak zorundayız.

Yatırımınızda neden Palfinger’i tercih ettiniz?
Buna birkaç cevap verebilirim ama en önemlisi sağlam ve dayanıklı 
olması nedeniyle Palfinger markasını tercih ettik diyebilirim. Palfinger, 
bu zamana kadar kullandığımız vinçler içerisinde hem kule yapısı hem 
bom ve arm anlamında en sağlamı. Ana tercih nedenimiz sağlamlık. 
Tabi bunun haricinde kumanda panelinin iyi olması, vincin istediğimi 
hızda çalışması vb. özelliklerinin olması gibi bir sürü sebebimiz var. 
Tüm bu nedenler Palfinger markasını tercih etmemizde etkili oldu.

Palfinger Epsilon C70G77 modelini muadillerine göre öne 
çıkaran özellikleri nelerdir?
Bu zamana kadar 4 farklı markaya ait vinç kullandım. Palfinger ile diğer 
markalar arasındaki en büyük fark dayanıklılık. Bir vinç, dünyanın en 
uzun ömürlü ve en hızlı bir vinci olsun eğer sürekli arıza çıkartıyorsa 
veya güvenlik konusunda sorunlar yaşanıyorsa bunun hiçbir anlamı 
yoktur. Bir vinçte en önemli özellik sağlamlık ve dayanıklılıktır. 
Palfinger de gerek güvenliği gerekse sağlamlık ve dayanıklılığı ile ön 
plana çıkan bir marka.

Vinçlerin bakımlarını yetkili servislerde yaptırdığınızı 
söylediniz. Bu kapsamda satış sonrası hizmetlerin sizin 
için önemi nedir?
Piyasada bizim gibi çalışan çok fazla firma yok. Servis konusuna herkes 
farklı bakıyor. Bizim buradaki prensibimiz, elimizden geldiğince az risk 
alarak doğru iş yapmaya çalışıyoruz. Bünyemizdeki personelimiz tarafından 
kullandığımız vinçlerin bakımının yapılması teknik olarak mümkün 
değil. Herhangi bir yaralamalı ve ölümlü kazada bu işin hukuki karşılıkları 
var. Bizim zorunluluklarımız var. Bunların karşılanması için markaların 
yetkili servisleri tarafından periyodik olarak her şeyinin kontrol edilerek, 
bakımlarının yapılması gerek. Yön Temizlik olarak ayrıca dışardan bir firma 
ile anlaşıp, makine mühendisine vinçlerimizin her ay tekrardan çalışılabilir 
olduğunu belgeleterek işi daha da garanti altına almaya çalışıyoruz. Onun 
dışında yıllık olarak iş güvenliği anlamında bunların denetimleri yapılıyor. 
Bizim buradaki en büyük amacımız vinçlerin doğru şekilde bakımlarının 
yetkin kişiler tarafından yapılmasıdır. O yüzden yetkili servislerle çalışıyoruz 
ve bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da Enka Pazarlama’dan 
da satış sonrası hizmetlerle ilgili gerekli hizmeti sorunsuz olarak alıyoruz. 

Zeynel KÜSMEZER  
 Yön Temizlik Satınalma Müdürü
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Çek Kanunu’ndaki yeni 
düzenlemeler
Çekin üzerindeki vade gelmeden haciz istenebilir mi?, 
Çekin karşılıksız çıkması sonucu ne gibi yaptırımlar 
uygulanır?, İcra iflas hükümleri çek tahsilini nasıl 
kolaylaştırır? Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sıtkı Anlam 
Altay, Covid-19 sürecinde çek kanununda yapılan 
düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Covid-19’un tüm dünyayı etkisine altına alması ile birçok sektörde 
geçici ve kalıcı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ticarette 
oldukça sık kullanılan çeklerle ilgili de önemli çalışmalara imza atıldı. 

Bu kapsamda Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) tarafından 
Çek Kanunu’ndaki yeni düzenlemelere ilişkin bir Webinar düzenledi. 
AKT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, AKT Genel Sekreteri Arzu 
Bayrak ile dernek üyeleri katıldığı ve AKT’nin Kurumsal Danışmanı Fatih 
Şener’in moderatörlüğünü üstlendiği Webinar’a konuşmacı olarak yer alan 
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sıtkı Anlam 
Altay, Çek Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle ilgili AKT üyelerine 
önemli bilgiler aktardı. İşte Webinar’da sorulan sorular ve Prof. Dr. Anlam 
Altay’ın cevapları:

İcra iflas hükümleri çek tahsilini nasıl kolaylaştırır?
Alacaklının borçlu hakkında yaptığı icra takibi, bir sözleşmeye, faturaya, sevk 
irsaliyesine dayandığı takdirde, borçlu ödeme emrine itiraz ederek takibi 
durdurabiliyor. Fakat kambiyo senetlerinde ve onun bir türü olan çeklerde 
durum farklıdır. Kıymetli evraka dayalı icra takibi yaptığınız zaman itiraz 
sebepleri sınırlıdır. Bu itirazlar, icra hukuk mahkemesinde ileri sürülür ve icra 
takibi süreci daha hızlı yürür. Üstelik ihtiyati haciz başvurusunda bulunma 
imkanı da vardır.

Çekin üzerindeki vade gelmeden haciz istenebilir mi?
Aslında çeklerde vade yoktur, çekin düzenlenme tarihi vardır. Fakat 
uygulamada buna vade denmektedir. Eskiden çeki düzenlenme tarihi 
beklenmeden işleme konulabiliyordu. Fakat bir yasal düzenlemeyle 
bu imkan ortadan kaldırıldı. Artık çek, düzenlenme tarihi gelmeden 
işleme konulamıyor ve işleme konulmadığı için karşılıksız çek olarak 

sayılmıyor. Bu bağlamda da çeki icraya koymanız mümkün olmuyor. 
Bu nedenle, istisnai haller dışında düzenleme tarihi gelmemiş bir çeke 
istinaden icra takibi yürütülemeyeceği gibi ihtiyati haciz kararı da tesis 
edilemez. Buna rağmen bir ihtiyati haciz kararı alınırsa, bu karara itiraz 
edebilirsiniz.  Eğer mahkeme ihtiyati haciz hakkında hatalı bir karar 
verirse de nihai kararı beklemeden kararı bölge adliye mahkemesine 
istinaf sürecine taşıyabilirsiniz.

Çekin verildiği tarihte karşılığı varken, düzenleme 
tarihinde bankaya gidildiğinde çekin karşılıksız olduğu 
görülüyor. Bu konuda herhangi bir şey yapılabilir mi?
Maalesef burada yapılabilecek bir şey yok. Bu yöntem bazen 
dolandırmak amacıyla kullanılabildiği gibi borçlunun gerçekten 
parasız kaldığı için de çekinin karşılıksız çıkması durumu yaşanabiliyor. 
Örneğin biz bugün bankaya giderek 01.12.2020 düzenleme tarihli 
çekin karşılığının olup olmadığını kontrol ettiğimizde, bugün itibari 
ile bunun cevabını banka olumlu olarak verebiliyor. Fakat bankalar çek 
hesaplarının boşaltılması durumuna karışamaz. Bu konuda tavsiyem 
ara ara çekin karşılığının olup olmadığının takip edilmesidir ki, bunun 
dahi yetersiz bir yöntem olduğu açıktır.





HABER

Çek çalınır veya kaybolursa ne yapılabilir?
Bu soruya iki şekilde yanıt vermek gerekiyor. Birincisi, çek hamilin elindeyken 
geçerli bir çeki (içinde eksiksiz olarak yasal unsurları barındıran bir çeki  ) 
kaybederse sadece hamil yasal bir yola başvurabilir. Hamil zayi davası açabilir. 
Mahkemeler bu konuda daha hızlı hareket ediyor. Öncelikle hangi çekin 
kaybedildiği ortaya konulmalıdır. Bu yüzden her şirketin, her hamilin, elinde 
bulunan çekin bir kopyasını tutmasında yarar var. Mahkemeye bunu ibraz 
edip bu çeki kaybettiğini ya da zarara uğradığını bildirerek iptal edilmesini 
talep edebilir. Bu biraz can sıkan ve el yoran bir süreçtir fakat olumlu 
sonuçlanır. Mahkeme bize sanki o çek hiç kaybolmamış gibi keşideciye 
başvurma hakkı verir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, zayi kararı 
üzerine başvuru borçlularına müracaat edilememesidir. İkinci problem ise 
çek yaprağının kaybedilmesidir. Eğer çek yaprağını kaybederseniz, mevzuat 
bize çek yaprağını iptal etme hakkını tanımıyor. Çünkü ortada bir çek 
yoktur. Bu durumda da mutlaka kolluk kuvvetlerine giderek zabıt tutturmak 
gerekiyor. Diğer yandan bu çek yaprağı başkası tarafından doldurulup, sahte 
bir imza atılıp karşımıza çıktığında, bir menfi tespit davası açarak borçlu 
olmadığınızı ispat etme yoluna gitmelisiniz.

Eğer düzenlenen ya da hamili olduğunuz çek 
karşılıksız çıkarsa bu durumda ilgililer nasıl bir yol 
izlemelidir?
Böyle bir durumda alacaklı bankaya müracaat ederek, çeke karşılıksız 
şerhinin vurdurulmasını ister. Bunun çok temel 3 sonucu vardır; 
birincisi çeke karşılıksız şerhini vurdurduktan sonra çeki icraya 
koyabilirsiniz. İkincisi eğer çeki düzenleyen kişi karşılıksız çeki 
düzeltmek amacı ile düzenleme haklarını ve ya başka mekanizmaları 
devreye sokmazsa, kişinin çek düzenleme hakkı elinden alınır. 
Üçüncüsü ise çeki ödememenin cezai sonuçları vardır. 5141 sayılı 
kanunda adli para cezası olarak belirlenmiştir. Eğer bu adli para cezası 
ödenmezse, ceza hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüşür ve artık o kişi 
çek düzenleme hakkından mahrum bırakılır. Ancak yeni yasalarda bu 
konuda bazı kurallar öngörülmüştür, onlara aşağıda değineceğiz.

Karşılıksız çekte bankanın sorumlu olduğu limit 
banka tarafından karşılanıyor, kalan kısmı hakkında 
neler yapılabilir?
Karşılıksız çeklerde banka çek yaprağı başına bir miktar ödemeyi size yapıyor. 
Kalan kısmı ile ilgili yapılabilecek tek şey çeki icraya koymaktan ibarettir. 
Çeki icraya koyarken mahkemeden biz ihtiyati haciz kararı isteyebilirsiniz. 
Borçlunun malları varsa o mallara ihtiyati haciz koydurabilirsiniz.

Çeki imzalayan kişi sonradan çekteki imzanın 
kendisine ait olmadığını belirtiyor. Bu durumda 
yasal olarak ne yapılabilir?
Örneğin çek ile bankaya gittik, banka bize çeki ödedi ya da ödemedi. 
Ödemezse çeki icraya koyabilirsiniz. O arada çeki düzenleyen çekteki 
imzanın kendine ait olmadığını belirtti ve itiraz etti. Bu işlem imza 
itirazı olarak adlandırılır ve icra hukuk mahkemesine yapılır. İcra hukuk 
mahkemesi keşideciyi çağırır ve imza incelemesi yapar. Yani onun imza 
örneklerini alır ve karşılaştırır.

Çekin karşılıksız çıkması sonucu ne gibi yaptırımlar 
uygulanır?
Çek Kanunu’nun 5. maddesi, çekin karşılıksız çıkması durumunda 
ortaya çıkacak durumları düzenliyor. Bu kapsamda çek üzerinde 
bulunan yazılı düzenleme tarihine göre, kanuni ibraz süresi içinde 
çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren 
kişi hakkında hamilin şikayeti üzerine her bir çekle ilgili olarak 1500 
güne kadar adli para cezası hükmü vardır. Adli para cezaları Kabahatler 
Kanunu’na göre günlük 20 ile 100 lira arasında belirlenir. Genelde 
ceza hakimleri, ceza kanunun prensipleri gereği alt sınıra bağlı kalmak 
zorundadır. Fakat bir dolandırıcılık var ise bunu en üst seviyeye kadar 
çıkarabilir. Bu da 30 bin TL ceza anlamına gelir. Fakat buna şöyle bir alt 
sınır getirilmiş; kanuna göre ‘Ancak hükmedilecek adli para cezası çek 
bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.’ Örneğin çek 50 bin 
TL ise adli para cezası da 50 bin TL olarak belirlenir. Adli para cezasını 
Hazine’ye ödeyen kişi çek borcundan kurtulmuş olmuyor. Tazminatı ile 
beraber o çeki karşı tarafa ödemek zorundadır. Bir diğer nokta ise, çeki 
karşılıksız çıkan kişilerin, bunun sonuçlarını telafi etmek için yasanın 
sunduğu imkanları kullanmadıkları takdirde çek düzenleme hakkı 
elinden alınıyor. Kişi, mahkum olduğu tarihten itibaren 3 yıl, her halde 
yasağın konulduğu tarihten 10 yıl geçtikten sonra ilgili mahkemeden 
yasağın kaldırılmasını isteyebilir.

Covid-19 sürecinde çek kanununda yapılan 
düzenlemeler nelerdir?
Covid-19 süreci bütün hukuki ilişkileri büyük bir dönüşüme uğrattı. 
Kanun koyucular bu süreçte ödemelerde yaşanan aksaklıkları 
düzenlemek için, doğrudan doğruya çekleri ilgilendiren bir 
düzenleme getirdi. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan kanuna göre ibraz süreleri 13 Mart 2020’den itibaren 
söz konusu olan süreler ile ilgili olarak en başta 30 Nisan 2020’ya 
kadar, daha sonrasında da Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 ayı 
geçmemek kaydı ile tekrar uzatıldı. İbraz süresinin uzatılması 
sonucunda bazı hukukçulara göre, artık çekler ibraz edilemez. Eğer 
ibraz duruyorsa herkes açısından durur. Kimse ibraz edemez. Fakat 
pratikte böyle gelişmedi. İbraz edebilenler gidip ibraz edebildi. 
Bu da tartışmalara neden oldu. Tartışmacılara göre; Covid-19 
döneminde keşideciler, parayı hesaplarında sağlayamıyorlarsa 
büyük bir mağduriyet olacaktır. Halbuki kişisel görüşümüzce 
ibraza engel bir durum söz konusu değildir. 7226 sayılı Kanun’un 
Geçici 1. maddesine göre ‘Covid-19 salgının ülkemizde görülmüş 
olması nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarını engellemek 
için dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, ihtar, 
bildirim ve ibraz süreleri 13 mart 2020’den itibaren uzatıldığı 
tarihe kadar durdurulmuştur.’ İbraz süresinin durdurulmasından 
kasıt, hamil elindeki çek ile bankaya gidemiyor. Salgın nedeniyle 
bankalar az çalışıyor, hamil 65 yaş üstü olabiliyor. Bu yasa ile 
hamil korundu. Bu durum da keşidecilerin tepkisine neden oldu. 
Oysa aynı Kanun’un 48. ve 49. maddelerine göre hem hukuki 
anlamda hem de cezai anlamda keşidecileri koruyan hükümlere 
yer verildi. Kanun’un 48. maddesine göre ‘Anapara taksiti 
ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olan ve kullandığı 
nakdi ve gayri nakdi kredilerin anapara faiz ve ferilerine ilişkin 
ödemeleri aksatan gerçek tüzel kişiler, ticari faaliyetlerde bulunup 
bulunmayan gerçek kişiler ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan 
çek, senet vb. 31 Mart 2020 tarihine kadar tamamını ödemek ya 
da yeniden yapılandırması halinde bu kişiler ile yapılan finansal 
işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından 
dikkate alınmaz. Kanun koyucu burada çekin karşılıksız çıkması 
durumunda oluşacak kredibilite sorunlarını bertaraf etti. Covid 
sürecinin sonuna kadar icra takiplerini durdurdu. Karşılıksız çek 
ise 49. madde uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar telafi ederse 
kredibiliteyi etkileyen hükümlere yer verilmeyecek. Geçici madde 
5’e göre, 5. maddede tanımlanan ve 24 Mart 2020 tarihine kadar 
işlenen suçtan dolayı (karşılıksız çek gibi) mahkum olanların 
cezalarının infazı durdurulur, tahliye edilir. Bu bağlamda 13 
Mart 2020 tarihinden sonra çeki karşılıksız çıkanlar 31 Aralık 
2020’ye kadar bu durumu telafi ederlerse bundan dolayı ceza 
görmeyeceklerdir.
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Mermer nakliyesindeki  
tercih Renault Trucks 
Şinasi Çiftçi Taşımacılık, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği mermer nakliyesi için yeni Renault Trucks T 
serisi çekicisini teslim aldı.

Ankara Polatlı merkezli Şinasi Çiftçi Taşımacılık, Polatlı mermer 
ocaklarından Türkiye’nin 81 iline mermer nakliyesi gerçekleştiriyor. 
Firma, yeni teslim aldığı Renault Trucks T 480 çekici ile ağır tonajlı 

taşımacılıkta yakıt tasarrufu hedeflerken sağlamlığa önem veriyor. Şinasi Çiftçi 
Taşımacılık Genel Müdürü Tekin Çiftçi, araç teslimatında yaptığı açıklamada 
Renault Trucks T serisi çekicileri diğer nakliye firmalarından aldıkları olumlu 
yorumlar doğrultusunda tercih ettiklerini belirtti; “Meslektaşlarımız, özellikle 
yakıt tasarrufu konusunda bu araçları çok öneriyorlar. Operasyonlarımızda 
çıkık mermerleri madenlerden, liman ihracatına veya işlenmek üzere 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki fabrikalara naklediyoruz. Bu görev 
döngüsünde yakıt tasarrufu kadar sağlamlık ve düşük arıza riski de bizim için 
oldukça önemli. Bu yönde de Renault Trucks araçlar tavsiye edildi” dedi.

Sürüş konforu
Şinasi Çiftçi Taşımacılık’ın operasyonları için dayanıklılık, yakıt tasarrufu ve 
performansın önemine değinen Renault Trucks yetkili bayisi Koçaslanlar 
Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer; “Şinasi Çiftçi Taşımacılık’a 
operasyonları için özellikle T480 çekicimizi önerdik. Tüm avantajlarının yanı 
sıra bu tarz taşımacılık faaliyetlerinde sürüş konforu da oldukça önemli. 
Firmamızın şoförlerinin de aracımızdan çok memnun kalacağına eminiz” 
diye belirtti.
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Doğru mini yükleyici 
nasıl seçilir?
Filo sahipleri, dar ve şehirleşmenin arttığı alanlarda kısa sürede verimli işlere imza atmak için çok yönlü 
makineleri tercih ediyor. Nokta dönüşlü mini yükleyiciler de son zamanlarda piyasada sayılarını artıran çok 
yönlü makinelerin arasında yer alıyor. Peki, işiniz için doğru mini yükleyiciyi nasıl seçersiniz? 

Çok yönlü makineler olarak bilinen nokta dönüşlü mini 
yükleyicilerin gerek dünya gerekse Türkiye’deki kullanımı 
her geçen gün artıyor. Pazara neredeyse tüm iş makineleri 

markaları tarafından farklı özelliklerde mini yükleyiciler 
sunuluyor. Kullanıcıların işlerine göre doğru nokta dönüşlü 
mini yükleyici modelini seçimi de giderek zorlaşıyor. Bu 
kapsamda işe uygun doğru mini yükleyici seçimiyle ilgili bir 
değerlendirmede bulunan John Deere İnşaat ve Ormancılık 
Kompakt Ekipmanlar Takım Lideri Ryan Ruhl, çoklu ihtiyaçlarda 
mini yükleyici spesifikasyonu için kullanıcıların bir oran 
belirlenmesi gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: “Makinenin 
verilen görevleri ne kadar süre yapacağını belirleyin, ardından 
en yüksek kullanım yüzdesini en iyi şekilde karşılayacak bir 
makine seçin. İşinize uygun olmayan özelliklerde bir mini 
yükleyici kullanmak hem hayal kırıklığı yaratabilir hem de 
maliyetli olabilir. Örneğin, bir mini yükleyici, yapılacak iş için 
çok büyük veya çok küçükse üretkenlik ve verimlilikte bir kayıp 
meydana gelebilir” dedi. Kubota Tractor Corporation CE Ürün 
Müdürü Patrick Baker, “Mini yükleyici, işi tamamlamak ve 
gerekli ataçmanları çalıştırmak için yeterli güç veya hidrolik 
özelliğe sahip değilse, daha az üretim ve daha fazla duruş süresi 
ile sonuçlanabilir” diye konuştu. Tüm bu kriterleri göz önünde 
bulundurarak, bir mini yükleyici seçerken dikkat edilmesi 
gereken beş husus bulunuyor.
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1. BOYUT VE BEYGİR GÜCÜ
Case Construction Equipment 
Ürün Müdürü George MacIntyre, 
“Sadece mevcut en büyük beygir 
gücündeki makineyi satın alacak 
ve bazı uygulamalar için çalışan 
yükleniciler var - ancak maliyet, 
nakliye ve ömür boyu sahip olma 
maliyetleri açısından her zaman 
pratik değil” dedi. Bunun yerine, 
mevcut işin stokunu almayı 
ve yalnızca ataçman eklemeyi, 
daha ağır bir işe girmeyi veya işi 
genişletmeyi düşünüyorsanız, 
ihtiyacınız olandan daha yüksek 
beygir gücüne sahip bir makine 
almayı öneriyor. Saha hazırlığı 
sırasında etkili bir motor ve beygir 
gücüne ihtiyaç duyuluyor. Küçük 
makineler genellikle 50 beygir 
gücü altında bulunuyor. Orta 
makineler, 50-70 beygir gücü arasında değişiyor ve büyük mini 
yükleyiciler ise tipik olarak 70 beygir gücünün üzerinde yer alıyor.

2. NOMİNAL ÇALIŞMA KAPASİTESİ
Nominal çalışma kapasitesi (ROC) mini yükleyicinin dengesini 
ölçüyor ve makinenin devirme yükünün yüzde 50'si olarak 
hesaplanıyor. ROC, üreticiler arasındaki boyut modelleri 
arasında bir karşılaştırma sağlıyor. Baker'a göre, site geliştirme 
(enkazların temizlenmesi, kamyonların yüklenmesi, çakılların 
indirilmesi), malzeme taşıma (farklı tiplerdeki malzemeleri 
taşımak için ataşmanlar - palet çatalları, kıskaç vb.) ve yıkım için 
en büyük çalışma kapasitesine ihtiyaç duyuluyor.

3. ASANSÖR TİPİ: RADYAL VE DİKEY
Radyal bir kaldırma kolu, en yüksek noktaya ulaşmadan önce bir 
yayda sallanırken, dikey bir kaldırma kolu doğrudan yukarı doğru en 
yüksek noktaya yükseliyor. Coleman, “Makinelerinizin birçoğu zemin 
seviyesinden bir kabinin üstüne kadar çalışıyorsa, radyal kaldırma 
makinesi muhtemelen iyi bir seçimdir. Kabinin üstünde ve çok daha 
yüksekte çalışıyorsanız, dikey asansörden değer elde edersiniz” diyor. 
Baker, işte herhangi bir malzemenin yüklenmesi veya boşaltılması 
gerekiyorsa dikey kaldırmalı bir mini yükleyici öneriyor. Ruhl, “Dikey 
kaldırma bomu tasarımı gerçekten pazara hakim oldu. Tipik olarak, bu 
bom tasarımı bir radyal tasarım makinesinden daha fazla paraya mal 
oluyor, ancak çok yönlülük maliyet endişelerini aşabilir” dedi.
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4. EK PERFORMANS
Ataçmanlar, mevcut işinizdeki hizmetleri büyütmenin etkili bir 
yolu olarak kabul ediliyor ve böylece mini yükleyicinin karlılığını 
artırıyor. Macidty, “Mini yükleyiciyi iş yapmanıza izin veren bir 
platform olarak düşünün ve her bir ataçman daha fazla iş yapmanıza 
olanak tanıyor. Ataçmanlar mini direksiyon seçimini yönlendirir, 
çünkü her bir ataçmanın hidrolik akışı ve motor kapasitesi için 
gereksinimleri bulunuyor. Başka bir faktör, ataşmanın makinenin 
nominal çalışma kapasitesine karşı ağırlığıdır” diye konuştu. Ruhl, 
“Bazı ataçmanlar, alette yeterince gezinmek ve ataçmanı çalışırken 
sabit tutmak için daha ağır bir makine gerektiriyor” dedi. Baker'a 
göre, Kubota mini yükleyiciler fabrikadan yüksek akışlı yardımcı 
seçeneklerle donatılabiliyor ve sadece birkaç yıl önce mümkün olmayan 
uygulamalara kapı açabiliyor. Caterpillar kısa süre önce, takıldığında 
CAT D3 mini yükleyici tarafından tanınan SMART greyder bıçağı ve kazıcı 
ataçmanlarını tanıttı. Bağlantı, kabin ekran monitöründe özel bir kontrol 
ve bilgi ekranını etkinleştiriyor. Coleman, “Mevcut kontrolleri de alıyor 
ve bu özel bağlantı için kontrollere dönüştürüyor. Örneğin, SMART 
greyder takıldığında, sağ sevinç çubuğu bıçağı kontrol eder” dedi.

5.  OPERATÖR KONFORU VE OTOMASYONU
Yüksek talep gören ekipman operatörleri ile birkaç üreticinin alıcılar 
arasında konfor ve otomasyona artan bir odaklanma tespit etmesi 
şaşırtıcı değil. Operatörler, işleri kolaylaştırmak için rahat bir koltuk, 
sessiz kabin, iyi görüş ve otomasyona sahip olduklarında üretkenlik 
artıyor.

Ruhl, “Elektro-hidrolik (EH) kontroller, operatörlerin farklı görevleri 
daha iyi yapabilmek için çalışma düzenlerini değiştirmelerine, 
hassasiyeti ve hız kontrolünü değiştirmelerine olanak tanıyor. EH 
kontrolleri aynı zamanda operatörün fiziksel çabasını azaltarak 
yorgunluğu azalttı” dedi.

John Deere'ın yeni bir özelliği, bir operatörün makinenin 
üzerinde seyahat ettiği kaliteyi kontrol etmesini ve görmesini 
sağlayan Dahili Sınıf Göstergesi. Kaba sınıflandırma sırasında 
zemini kontrol etmek veya incelemek için ek işgücü ihtiyacını 
azaltıyor.

McIntyre'e göre, yeni CASE B Serisi yükleyicilerde yepyeni bir 
operatör arayüzü ve operatörlerin daha hızlı hız kazanmasını 
sağlayan basitleştirilmiş kontroller bulunuyor. Sezgisel kalıp 
seçimi (ISO ve H) operatörlerin kendileri için en rahat kalıpta 
çalışmasını sağlıyor. Yeni 8 inç LDC paneli, kolay navigasyonla 
kritik çalışma bilgileri sunar ve basitleştirilmiş elektro-hidrolik 
kontroller, her kullanıcının makine gücünü ve hızını her 
uygulama ile eşleşmesine izin veriyor.

Kubota, operatör istasyonuna daha iyi giriş ve çıkış için hızlı ve 
kolay bir şekilde açılabilen bir kayar ön kapı sunuyor. Baker, 
“Kubota'nın Darbesiz Sürüş (KRS) sistemi operatör yorgunluğunu 
en aza indirmeye yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

Coleman'a göre CAT'in yeni D3 serisi mini yükleyiciler, kova 
açısını ayarlamak için kazmaya geri dönüş, derecelendirme, 
kazma ve yükleme gibi tekrarlayan görevler için Çalışma Aleti 
Konumlandırıcı ve çift yönlü otomatik tesviye işleri kolaylaştırmak 
için tasarlandı. Otomatik tesviye, kaldırma kollarını kaldırırken ve 
indirirken yükleyici bağlantısını otomatik olarak dengeler, daha 
fazla denge ve daha az dökülme sağlıyor.
Bobcat, R Serisi mini yükleyicilerde, operatörlerin kapsamlı hata 
kodu açıklaması da dahil olmak üzere ayrıntılı makine bilgilerine 
kolayca erişmelerini sağlayan isteğe bağlı bir dokunmatik ekran 
sunuyor. Bu, çalışma süresini optimize eder ve genel servis 
kolaylığı sağlıyor.
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Adelsan Makine
emin adımlarla 
ilerliyor
Mermer ocaklarında kullanılan makine ve teçhizat grubunun 
yüzde 100′ünü yerli ve milli olarak karşılayan Adelsan Makine, 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde 35-40 derece eğime kadar 
çıkabilen 3 çeker mermer delme makinesi tasarladı.

Hidrolik ekipmanların üretimi, satışı ve dünyaca tanınmış 
67 markanın distribütörlüğünü yapan Uğur Hidrolik, 
2017 yılında Adelsan firmasının isim hakkını devralarak 

mermer sektörüne giriş yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca üretilen 
makineleri geliştirmek adına Ar-Ge çalışmaları yaparak yola 
çıkan firma, mermer ocaklarında kullanılmak üzere geliştirdiği 
teknolojik makineleriyle sektöre hizmet vermeye başladı. 

Yüzde 100 yerli ve milli
Kocaeli Dilovası İmes Organize Sanayi Bölgesi’nde 5000 
metrekare kapalı alana kurulu fabrikasında üretim gerçekleştiren 
Adelsan Makine, kaya ve mermer delme makineleri, el sondaj 
makineleri, mermer kesme makineleri ve bu makinelerin 
yedek parçalarını da üretiyor. Mermer ocaklarında kullanılan 
makine ve teçhizat grubunun yüzde 100 ünü tamamen yerli ve 
milli olarak karşılayabildiklerine dikkat çeken Adelsan Makine 
Genel Müdürü Uğur Koşar, “Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan 
Ar-Ge çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın 
da meyvesini almaya başladık. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde 
3 çeker mermer delme makinemiz yüzde 35-40 derece eğime 
kadar çıkabilecek şekilde tasarlandı” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz, kalite”
“Marka bilinirliğini artırmak için birinci önceliğimiz, kalite” 
ifadelerini kullanan Adelsan Makine Genel Müdürü Uğur Koşar, 
“Doğal taş sektörünün ocaklardaki çalışma koşulları oldukça 
zorlu. Yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde makinelerimizi, 
zorlu şartlarda uzun yıllar sorunsuz çalışabilir hale getirdik. 
Pazarlama, satış ve reklam faaliyetlerimizi de ağırlık vermeye 
başladık. Çok yakın bir süre içerisinde Adelsan markasının hak 
ettiği konuma ve hak ettiği pazar payına ulaşacağına inanıyoruz. 
Yakın gelecekte ülkemizde ve yurt dışındaki mermer ocaklarında 
makinelerimizi çalışır halde görmek, en büyük arzumuz” dedi.

Haberin 
videosunu 

izlemek için 
QRKOD 

okutabilirsiniz



HABER

Borusan Cat online satış kanalı 
PCC’de 3 milyon doların 
üzerinde satış gerçekleştirdi

Caterpillar’ın dünyadaki en başarılı temsilcileri arasında yer alan Borusan Cat, dijitalleşme 
ve teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde COVID-19 döneminde de güçlü performansını 
korumayı başardı. Temmuz sonu itibarıyla online yedek parça satış kanalı, Parts.Cat.Com 
(PCC) üzerinden yapılan işlemlerin değeri, 3 milyon doları aştı

Caterpillar’ın, Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Uzak Doğu Rusya’da 
temsilciliğini yürüten Borusan Cat, dijitalleşmeye 

yaptığı yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor. 
Çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlığını 
ve güvenliğini tehlikeye atmadan toplam altı ülkedeki iş 
sürekliliğini koruyan Borusan Cat, bu ülkelerin ekonomilerine 
değer yaratıyor.

7/24 yedek parça temin imkanı
Şirketin dijitalleşme yönünde attığı erken adımlar, özellikle 
salgın nedeniyle operasyon süreçlerinin zorlaştığı pandemi 
günlerinde değerini artırdı. Bunun güzel bir örneğini 
müşterilerin ihtiyaç duydukları yedek parça temini ile ilgili hem 
bilgilendirilip hem de online sipariş yapabildikleri Parts.cat.
com (PCC) online satış kanalı oluşturuyor. Bu kanalla Borusan 
Cat müşterilerine; satış noktalarına gelmelerine gerek kalmadan 
7/24 yedek parça temin imkanı sağlıyor. Internet bağlantısı olan 
her cihazdan, her an ulaşılabilen PCC sitesinde mesai saati sınırı 

Fuat MURAT 
 Borusan Cat İnşaat Endüstrisinden 

Sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
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olmadan parçaların fotoğrafları ve teknik özellikleri de kolayca 
görüntüleyerek online sipariş verilebiliyor.

Güçlü iletişim, hızlı reaksiyon
Borusan Cat İnşaat Endüstrisinden Sorumlu İcra Kurulu 
Üyesi Fuat Murat, şirketin yıllardır uyguladığı dijitalleşme 
çalışmalarının, pandemi döneminde işin sürekliliğine olan 
etkilerinin somut iş sonuçlarına döndüğünü belirtti. Murat; 
“Online satış kanalımızda pandemi öncesi kayıtlı olan müşteri 
sayısı Temmuz sonunda yaklaşık 20 katına yükselirken tüm 
ülkelerde sipariş adedi de 4 kat artarak 3 milyon doları aştı. 
Müşterilerimizin dijital kanallarımıza gösterdiği ilgi ve işin 
sürekliliğine olan katkısı düşünüldüğünde, bu alana yaptığımız 
yatırımların ne kadar yerinde bir karar olduğunu görüyoruz. 
Pandemi döneminde, güçlü iletişim, hızlı reaksiyon, değişen 

koşullara adaptasyon, aynı hedefe odaklanma, proaktif olma, 
daha fazla inisiyatif alma, online müşteri teması, online fırsat 
yaratma gibi ciddi kazanımlarımız oldu. Bu kazanımlarımızın 
sürekliliği ile Borusan Cat’in bu dönemdeki performansının 
sektörümüz ve iş dünyası için iyi bir örnek olmasını 
sağlayacağız” dedi.

Dünyadaki en başarılı Caterpillar temsilcileri 
arasında
Borusan Cat, 1994 yılından bugüne, geniş ürün yelpazesi ile 
inşaat, alt yapı, madencilik, enerji, denizcilik gibi çok farklı 
sektörlere hizmet veriyor. 25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9,5 
milyon dolar ciro ile yola çıkan şirket bugün yoluna toplam 6 
ülkede 2.500’den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar seviyesindeki 
cirosuyla devam ediyor.



VERONAF I ERE . I T

#FOLLOWTHEBEAT
SAMOTER.COM

PARTNER

VERONA, ITALY 
21.25 OCTOBER 2020

THE HEART OF CONSTRUCTION EQUIPMENT
PULSES IN ITALY

CO-LOCATED WITH

asphaltica.it
SOUTHERN 
EUROPE 2020

SAMOTER_MAKINA_MARKET_184x124.indd   1 18/03/20   10:54

KAUÇUK
BABACANoR

BABACAN
HİDROLİK

1986

AKMEPOL ARAY 
MAKİNE PLATFORM İNŞAAT SAN.TİC. A.Ş.

100.Yıl Bulvarı No:44  OSTİM / ANKARA   TEL: +90(312) 369 1111-368 2222-369 3333 FAX:+90 (312) 354 0194 info@babacanrubber.com

* Titreşim Takozları
* Motor Takozları
* Kabin Takozları
* Makas Takozları
* Kaplinler
* Delici Yedek Parçaları
* Kırıcı* Kırıcı Yedek Parçaları
* Beton Pompası Yedekleri
* Maden Ve Sondaj Yedekleri
* İş Makinaları Tamir Takımları
* Hidrolik & Pnömatik Sızdırmazlık ürünleri
* Yağ Keçeleri







MAKALE

ASFALT NAKLİ ESNASINDA 
SEGREGASYON

Dr. İbrahim SÖNMEZ
OKAN ÜNV. ÖĞRETİM ÜYESİ

• Sıcaklık değişimine bağlı segregasyon olması durumunda;
• Karışımın taşınması esnasında kamyonun kenarlarında, dipte veya 
üstünde daha çabuk soğur (Şekil 11).

Yola nakledilen asfalt karışımları, mesafeye bağlı olmak kaydıyla, kamyon 
üzerinde koruyucu örtünün olmaması veya yeterli derece olmaması nedeniyle 
sıcaklığını kaybetmeye devam edecek, bu kayıpların aynı zamanda segregasyon 
sorunu ile birleşmesiyle birlikte bozulmalar ciddi şekilde yaşanacaktır. 

Şekil 11:   Kamyon üzerinde bulunan asfalt karışımında ısı değişimi

 Nedenleri olarak;
• Plent silosunda oluşan segregasyonlar,
• Asfalt taşıyan araçların uygun yüklenmemesi ve 
boşaltılmaması,
• Serici haznesi boşken sericinin çalıştırılması karşımıza çıkar.

• Orta Çizgi Segregasyonu; Şerit boyunca orta çizgiye yakın 
alanda gerçekleşen segregasyon tipidir (Şekil 14). Nedeni olarak;
o Sericinin konveyöründen helozonlarına karışım dökülürken iri 
malzemenin ayrışması ve bu malzemenin helezon ve vites kutusu 
altında sürüklenerek serme şeridinin ortasında yoğunlaşması 
sonucu oluşur.

• Soğuyan malzeme her zaman sıcak malzemeyle karışmaz ve bu durum 
serim sırasında segregasyona neden olur,
• Sonuçta, yapım sırasında yoğunluk farkları ve homojen olmayan bir yüzey 
oluşabilir.
• Sıcaklık segregasyonu olan lokal noktalar agrega segregasyonu gibi 
görülür. Ancak deney sonuçları böyle olmadığını gösterir. 
• Serim sırasında karışımdaki sıcaklık farklılıklarının giderildiği 
düşünülmesine rağmen termal kamera ve infrared sıcaklık sensörleri 
ile yapılan incelemede soğumuş karışımların karışmadan aynen yol 
yüzeyinde kaldığı görülmüştür. Bu noktalar klasik kalite kontrolünde   fark 
edilemeyebilir. 
• Bu soğuk alanlar genellikle yeterince sıkıştırılamadığından bu kesimlerde 
hava boşluğu daha yüksek olur, yüzey dokusu daha iridir. Bu alanlar trafiğe ve 
çevre koşullarına daha hassastır, trafik altında bu noktalarda hızlı sökülmeler 
ve çatlaklar oluşur.
  
ASFALT SERİMİ ESNASINDA OLUŞAN SEGREGASYON ve 
TÜRLERİ
• Agrega ayrışmasına bağlı segregasyon olması durumunda;
• Şerit genişliğince çift/tek taraflı 
• Şerit ortasında boyuna 
• Boyuna ek yerinde/kenarda
• Rastgele segregasyon 

Asfalt yüzeylerde karşımıza çıkacaktır. Bu tür bozulmaların 
sebeplerinin neler olduğunu aşağıda kısaca özetleyebiliriz;
• Enine Tek ve Çift Taraflı Segregasyon; Şerit boyunca her iki taraflı veya tek 
taraflı görülen segrege olmuş noktalardır Şekil 12, 13).

Şekil 12:   Şerit boyunca her iki taraflı segrege olmuş noktalar

Şekil 13:   Şerit boyunca tek taraflı segrege olmuş noktalar

Şekil 14:   Şerit boyunca orta çizgiye yakın oluşmuş segregasyon

Şekil 15:   Ekyeri, kenar segregasyonları

• Ekyeri, Kenar Segregasyonu; Serme şeridinin kenarlarında 
oluşur (Şekil 15). Nedeni ise;

• Genellikle uygun bir hızda serim yapılmadığında iri agregalar 
helezonlardan şerit kenarlarına doğru yuvarlanır.
• Rastgele Segregasyon; Nedeni zor tespit edilen segregasyon 
türüdür (Şekil 16). Birçok faktörün kombinasyonu olarak 
tanımlanmaktadır.
• Genellikle plentte iyi bir karışım hazırlanamadığında meydana 
gelir. 
• Nakliye ve serim işçiliği gibi diğer işlemler sırasında da oluşabilir.
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SEGREGASYONLARIN ÖNLENMESİ
 
• Serilen karışımın yüzeyinin incelenmesi ve sıcaklık değişimlerinin 
tespit edilerek önlem alınması (Şekil 17),

Şu ana kadar anlatılanlar asfalt karışımlarında termal ve fiziksel 
segregasyonların asfalt yüzeylerine olan etkisi ve bundan dolayı 
oluşan bozulmalar üzerinedir. Bu sorunların oluşması ve alınan 
önlemlerin yetersiz olması nedeniyle belli lokasyonlarda başlayan 
bozulmalar zaman içinde trafik etkisi ve iklim şartları nedeniyle 
ilerlemekte ve neredeyse tüm yolun yüzeyini kaplamaktadır. 
Böylece kaplamanın ömrü azalmakta, uzun vadede bakım onarım 
maliyetleri de artmaktadır. 

SHUTTLE BUGGY KULLANIMI
Bütün bu problemleri önleyebilmek açısından yıllar önce ABD’ de 
yolların bakım onarım maliyetlerinin bütçeye verdiği yükün her 
geçen gün arttığını gözlemleyen yolla ilgili kurum ve kuruluşlar 
bu konu ile ilgili çalışmalara başladılar. Agreganın üretiminden 
başlayarak asfalt karışımlarının üretimine ve serme sıkıştırma 
çalışmalarına kadar tüm ara faaliyetler tek teke gözden geçirilmek 
suretiyle bitüm kalitesi, bitüm ve taş karışım oranları, agrega 
boyutları gibi tüm etmenler asfalt kaplamanın en uygun üretimde 
olabilmesi için ideal şartlar oluşturulmaya çalışılmıştır. 
İncelemelerin sonucuna göre asfalt karışımlarının üretiminden 
sonra nakliye işini yapan kamyonların finişere yaklaşma esnasında 
sertçe temas etmeden ve her yaklaşma esnasında her kamyon için 
bu sorun yaşanmadan serime imkan tanıyan MTV araçları (malzeme 
transfer aracı) uygulamaya konuldu. İlk yıllarda sadece malzeme 
transferi için kullanılan bu araç, sadece ondülasyon gibi yüzeysel 
hataların düzenlenmesi amacıyla kullanılmış, belli derecede serim 

kalitesinde ve yüzey düzgünlüğünde başarılı sonuçlar elde edilmiş 
olmasına rağmen yine de kaplamaların ısı farklılıklarından dolayı 
termal çatlakların oluşmasının devam ettiği gözlemlendi. Asfalt 
serimi esnasında oluşan segregasyon da sıkıştırma işleminin 
optimum yapılmasını engellemekte, olması gereken ideal hava 
boşluk oranı yakalanamadığı için de asfalt kaplamalarda zaman 
içinde oluşan çatlakların ileri derecede oluşmasına da neden 
olmaktadır.

ABD’ de yol ile ilgili kurumlar, üniversite ve özel sektör işbirliği ile 
asfalt kaplama çalışmalarında serim esnasında oluşan segregasyon 
ve ısı farklılıkları malzeme transfer aracının da diğer sorunlar ile 
olan başarısı gözlemlendikten sonra yeni bir araç olarak ortaya 
atılan Shuttle Buggy’ nin üretilerek ortaya çıkarılmasına neden 
olmuştur. Shuttle Buggy’ nin finişer öncesinde asfalt plentinden 
gelen asfalt karışımının yeniden karıştırılması ile hem fiziksel 
ayrışmayı hem de sıcaklık ayrışmasını önleyerek yeniden karışımı 
homojen hale getirme fikri tüm uygulayıcılara önemli bir düşünce 
olarak gelmiştir (Şekil 19).

Şekil 16:   Rastgele Segregasyon örneği

Şekil 17:   Serim esnasında ısı değişimlerinin yüzey bozulmasına etkisi

Şekil 18:   Asfalt serim yüzeyinde sıcaklık verilerinin dağılımı Şekil 19:   Finişerle yapılan serimden sonra termal kamera ile yol yüzeyin 
 den alınan yol görüntüsü

Şekil 20:   
Serme-sıkıştırma 
çalışmaları esnasında 
termal kamera ile 
alınan görüntüler

o Kamyon izolasyonu yapılarak, kamyon kenarlarında ve yüzeyde 
kabuklaşmanın önlenmesinin sağlanması,
o İyi bir sıkışmanın sağlanması, silindirlerin sericiye yakın 
çalıştırılmasının oluşturulması (Şekil 18),

1980’ li yılların başlarından başlayan bu çalışmalar, deneme 
uygulamaları neticesinde 1980’ li yılların sonuna doğru olumlu 
sonuçlar vermiş ve bir çok projede uygulamalara konulmuştur. 
İlk ortaya çıkmasıyla özellikle serim sürekliliğini sağlamak, asfalt 
nakil işini yapan kamyonların gecikmesi durumunda finişerin 
serimi durdurması ve yeniden serime başlaması anında oluşan 
ondülasyon ve orada bulunan asfalt karışımının soğuması 
nedeniyle oluşan kılcal çatlakları önlemesi üzerine başarılı 
olacağı düşünülen bu malzeme transfer aracının daha sonra 
geliştirilmesi ve içine karıştırma sistemi eklenmesiyle Shuttle 
Buggy’ nin bugün kullanılan dizaynı oluşturuldu. 

Yapılan bu değişiklikler sonucunda ABD’ de araştırma yapılan 
bir çok yolda 1980’ lerin sonunda asfalt karışımlarında 
segregasyon oranı az olarak ve ısı farklılığı olmadan yapılan asfalt 
uygulamalarında asfalt kaplamanın ömrünün önemli ölçüde arttığı 
ve özellikle de bakım onarım maliyetlerinin de azaldığı ortaya 
çıkmıştır (Şekil 20, 21).
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Katar’ın parlayan 
yıldızı: TMS Grup 
TMS Grup şirketlerinden TMS-Q, Katar’ın en yeni 
projelerinden biri olan Lusail Towers’ın 70 katlı iki dev 
kulesinin kalıp tedarikçisi oldu. Ayrıca Mercedes’in 
Katar Ticari Kompleks SQ1 Projesi de TMS Kalıp 
Sistemleri ve ekibinin desteği ile yükseliyor

Kalıp ve iskele ürünleri ile tasarım hizmeti sunan ve özellikle 
bu konuda dünya inşaat sektöründe faaliyet gösteren TMS 
Grup, her geçen gün yeni projelere imza atıyor. Katar’da yeni 

projelerde yer alan firma, deneyimli ekibi, kaliteli ürün yelpazesi 
ile müşterilerine yenilikçi, güvenli ve uygun maliyetli kalıp iskele 
çözümleri sunmaya devam ediyor. TMS Grup, Katar’ın en yeni 
projelerinden Lusail Towers’ın 70 katlı iki dev kulesinin kalıp 
tedarikçisi olarak seçildi. Mercedes’in Katar Ticari Kompleks SQ1 
projesi de Katar’da TMS Kalıp İskele Sistemleri’nin tercih edildiği 
diğer bir proje arasında yer alıyor.

Hyundai Mühendislik ve İnşaat’ın çözüm ortağı: 
TMS-Q
Ana müteahhitliğini Hyundai Mühendislik ve İnşaat firmasının 
gerçekleştirdiği proje, her biri 70 kat yükselen ve yaklaşık 25.000 
m2’lik 5 bodrum kattan oluşuyor. TMS Grup şirketlerinden TMS-Q, 

projede Hyundai Mühendislik ve İnşaat firmasının çözüm ortağı 
olarak yer alıyor ve projeye ilk aşamada MKH iskele sistemleri 
ile Cirex kolon kalıplarını tedarik edecek. TMS-Q, Katar’daki 
stoklarından Lusail Towers projesi için kullanılacak MKH 
sisteminin özellikleri sayesinde Hyundai Mühendislik ve İnşaat 
firmasının projeyi zamanında ve güvenli olarak bitirmesine 
büyük katkı sağlıyor.
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Projede kullanılan kalıp ve sistemler
MKH Sistemi; iskele ayakları, çapraz bağlantı elemanları, ayarlı ayak ve 
ayarlı başlıkları ile HT20 ahşap kirişlerden oluşan, masa döşeme kalıbı, 
ağır yük iskelesi veya merdiven kulesi olarak kullanılabilen çok yönlü 
bir iskele sistem olarak biliniyor. Masa kalıbı olarak kurulduğunda, hızlı 
devir periyodları sağlayarak işçilikten ve vinç kullanımından tasarruf 
sağlıyor. Müstakil taşıyıcı kule veya mütemadi döşeme iskelesi olarak 
kullanıldığında ise, yüksek taşıma kapasitesi ile (60KN/ayak) ,yüksek 
ve ağır döşeme kalıbı ihtiyaçlarına cevap veriyor. TMS Kalıp İskele 
A.Ş’nin projede kullanılacak diğer bir ürünü olan CİREX dairesel kolon 
kalıbı panoları ise düşeyde burulmaya mukavim VINC’I 70 veya VINC’I 
80 çelik profillerinden oluşmuş olup, kalıp alt ve üst flanşları lazer 
kesimli saclardan meydana geliyor. CIREX çelik yüzeyli dairesel kolon 
kalıpları uzun ömürleri ile bu projeye katkı sağlayacak.

TMS’den Katar’da ikinci proje 
Mercedes’in Katar Ticari Kompleks SQ1 projesi, Katar’da TMS Kalıp 
İskele Sistemleri’nin tercih edildiği diğer bir proje arasında yer alıyor. 
Proje, TMS kalıp sistemleri ve TMS ekibinin desteği ile yükseliyor. 
Musheireb bölgesinde yapımı devam eden proje, Doha’nın en önemli 
metro istasyonunda bağlantı noktasında bulunuyor. 8.000 m2 alana 
( 4B+G+M+10+Ç) inşa edilen proje, muhteşem tasarımı ile yapımı 
tamamlandığında TMS’nin gurur listesine eklenmesi bekleniyor. Projede 

TMS Kalıp İskele Sistemleri’nin MKH döşeme kalıbı, Vinc’i perde ve 
kolon kalıpları kullanılıyor. MKH iskele sistemi bu projede de belirtilen 
özellikleri ile inşaatın güvenli ve zamanında bitirilmesine önemli katkıda 
bulunuyor. VINC’I 80 perde ve kolon kalıpları; vinç ile kullanılan, çelik 
çerçeveli, plywood yüzeyli pano kalıp sistemleri olarak biliniyor. Panolar 
özel şekillendirilmiş, burulmaya mukavim, yüksek dayanımlı çelik 
çerçeveye sahip. Enlemeler, kutu profillerden oluşturuldu ve yüzeyler 
plywood kaplı. İsteğe bağlı olarak kullanım ömrü daha yüksek olan 
plastik yüzeyli plywood UPM Elephant ile de kaplanabiliyor. Çelik çerçeve 
profili elemanın istenen her çerçeve noktasında bir diğeri ile bağlantısını 
temin edecek şekilde tasarlandı. VINC’I 80 kolon kalıp panolarında ise 5 
cm aralıklı yatay tie rod delikleri, kolon kalıbının boyutunun yatayda her 
iki yönde beş cm’de bir ayarlanabilir olmasını sağlıyor. Pano genişlikleri: 
75-90-105-120 cm, yükseklikleri ise: 330-300-270-180
150-120 cm olarak seçildi. 

NEDEN TMS ?
TMS Kalıp İskele Sistemleri, TMS ürünlerinin neden tercih edilmesi 
gerektiğini ve kullanıcılarına sağladığı avantajları sıraladı.

• Müşteri odaklı bir şirket olarak müşterilerimiz daima işimizin 
merkezindedir. İhale aşamasından projenin sonuna kadar, biz TMS olarak 
sizlerle el ele kalıp departmanınız gibi çalışıyoruz.

• Tasarımda iyi dengelenmiş kaliteye sahip yenilikçi TMS ürünleri, 
modern bir üretimle birlikte müşterilerimize ilk yatırımda ve daha sonraki 
uygulamalarında ekonomi sağlıyor.

• Güvenlikli kullanım en yüksek önceliğe sahip olmalıdır. TMS sistemleri, 
işçilik maliyetlerinden tasarruf etmek, yanlış kullanımdan kaçınmak için 
tasarlanmıştır. Şantiyedeki iş programınızı kısaltarak her koşulda güvenli 
kullanım sağlıyor.

• Sadece yenilikçi ürünlerimiz değil, mühendislik alanındaki uzmanlığımız 
da fark yaratıyor. Tüm müşterilerimiz, nitelikli mühendislik desteğimizin, 
tasarım kapasitemizin rekabet güçlerini arttıracak avantajlarını hissediyorlar.

• Sadık ve memnun müşterilere sahip olmak uzun vadeli 
başarımızın anahtarıdır. Müşterilerimizle aynı yerde olamaya 
gayret ediyoruz. Onların motivasyonlarını anlamak ve sadık 
müşterilere sahip olmak için, ürün ve hizmetlerimizin algılanan 
değerini yüksek tutuyoruz.
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THBB’den yapınıza özel  
“Beton Karışım Tasarımı” hizmeti
Hazır beton üretiminde dünyada üçüncü, Avrupa’da 
ise birinci konumda olan Türkiye’de hazır betonun 
niteliğinin artırılması yönünde çalışmalara devam 
ediliyor. Kasım 2019’da hizmet vermeye başlayan 
Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma 
Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi, inşaat 
projelerindeki yapıların ihtiyaç duyduğu yük taşıma 
kapasitesine, maruz kalacağı dış etkenlere göre 
belirlenen testleri yaparak yapıya özel beton 
karışım tasarımları oluşturuyor. Bu özel karışım 
tasarımları sayesinde üretilen betonlarla yapıların 
deprem gibi dış etkenlere karşı daha dayanıklı, 
güvenli ve uzun ömürlü olması sağlanıyor

Türkiye, 3 fay hattı grubunun bulunduğu bir deprem ülkesi. Öyle 
ki ülke tarihinde pek çok şehirde yıkımla sonuçlanan depremler 
yaşandı. Ancak, depremlerde yıkıma neden olan fay hattı üzerinde 

olmamız değildi, çoğunlukla standart dışı beton kullanımı ile uygulama 
ve proje hataları depremlerde yıkıma neden oldu. 

Kaliteli beton üretimini ve kullanımını sağlamak amacıyla çalışan 
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) bu hataların ortadan kalkması için 
Yıldız Teknopark bünyesindeki laboratuvarda pek çok AR-GE çalışması ve 
projesi geliştiriyor. 1995 yılından bu yana üretim kalitesinde sürekliliği 
sağlamak adına, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin yanı 
sıra, habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren THBB, geçen yıl 
Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji 
Danışma Merkezini kurdu. Kasım 2019’dan bu yana hizmet veren 
Merkez, hem İstanbul’un beton kalitesinin belirlenmesinde ileri seviye 
testlerin yapılabilirliğini sağlamayı hem de inşaat ve hazır beton 
sektörlerinin özel AR-GE ve teknoloji danışmanlığı ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi amaçlıyor. Bu Merkezin en dikkat çeken hizmeti ise, inşaat 
projelerindeki yapıların ihtiyaç duyduğu yük taşıma kapasitesine ve 
maruz kalacağı dış etkenlere (deniz suyu, karbondioksit, rüzgâr, nem, 
sıcaklık vb.) göre belirlenen testler yapılarak yapıya özel beton karışım 
tasarımlarının oluşturulması. Şu anda Irak’ta çok özel bir yapının 
beton karışım tasarımını oluşturmak için araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri devam ediyor. Merkezde, çok sıcak hava şartlarında rahatlıkla 
dökülebilen, uzun saatler sertleşmeden kıvamını koruyabilen yaklaşık 
50 kata pompa ile iletilebilen beton tasarlamak için çalışılıyor. 

İSTKA destekli Ar-Ge merkezi
Türkiye’de en çok kullanılan yapı malzemesi olan hazır beton, pek çok 
ülkeye kıyasla oldukça yeni bir sektör. Ancak buna rağmen Türkiye hazır 
beton üretiminde Avrupa birinciliği ve dünya üçüncülüğü konumunu 
2009’dan bu yana koruyor. Sadece miktar açısından değil, kullanılan 

betonların dayanım sınıflarında da Türkiye önde. Hazır betonun 
niteliklerini geliştirmeye yönelik araştırmalar aralıksız sürüyor. 
THBB de 2007 yılında kurduğu, 2013 yılından bu yana da 
Yıldız Teknopark’ta hizmetlerine devam eden laboratuvarında 
AR-GE çalışmaları ve projeler geliştiriyor. Bu projelerle daha az 
maliyetle kaliteli üretim yapmanın yolları aranırken, çevre dostu-
sürdürülebilir beton üretimi için yöntemler geliştiriliyor. Hatta 
yapılan çalışmalarla laboratuvarda, Türkiye Hazır Beton Birliği 
Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi kuruldu. 
Merkez, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
çalışan İSTKA’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek 
Programı desteğiyle, Yıldız Teknik Üniversitesinin ortaklığıyla 
hayata geçti. Merkezde üretim öncesi ve sonrasında da hizmet 
verilerek üreticilere tasarım aşamasında ve ürün uygunluk kontrol 
safhasında da destek verilebilecek. Merkez, müteahhitlere, beton, 
çimento, agrega, kimyasal katkı ve mineral katkı üreticilerine, 
binalarındaki beton kalitesinin tespitinde ileri seviye testlere 
ihtiyaç duyan vatandaşlara ve belediyelere de hizmet verecek. 

Deprem performans raporu
Uzun zamandır mevcut yapılar için deprem performans analizi 
raporu hazırlanması konusunda vatandaşlardan yoğun talep 
aldıklarını söyleyen Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Işık, “Halkımızın sağlıklı ve güvenilir deprem 
performans analiz raporu almasını sağlamak için çalışmalara 
başladık. İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle alınan yeni 
cihazlarla önemli bir AR-GE laboratuvarı konumuna yükselen 
Laboratuvarımız ve deneyimli ekibimizle hazırlıklarımızı 
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tamamladık ve bütün yapı sahiplerine güvenilir ‘Deprem 
Performans Raporu’ vermeye başladık. Binalarının depreme 
dayanıklılığıyla ilgili durumunu merak etmekte olan; mülk 
sahipleri, bina yöneticileri, mühendislik büroları, belediyeler 
ve mahalli idareler, kamu kurumları için benzerlerinden ayırt 
edici özelliklere sahip ayrıntılı Deprem Performans Raporu 
hazırlayabiliyoruz. Mevcut yapıların depreme dayanıklılığını 
ölçmenin yanı sıra yapı servis ömürlerini de tespit edebiliyoruz.” 
dedi.

Şartlara uygun beton
Her yapının maruz kaldığı yük ve çevresel etkiler farklı. Örneğin 
nükleer santral gibi özel projelerde radyasyona karşı ağır 
agrega kullanılarak elde edilen betonun kullanılması gerekiyor. 
Deniz kenarında yapılan bir köprü projesinde deniz suyundan 
kaynaklanan klorür tuzlarının beton içerisine girmesinin önlenmesi 
isteniyor. Otoyolda kullanılan agreganın (mıcır, çakıl veya kum) 
aşınmaya karşı dayanıklı olması talep ediliyor. 

Havalimanı, köprü, otoyol, baraj veya nükleer santral gibi özel 
projelerde proje başlamadan yüklenici firmalar veya müşavir 
firmaların yapının performansı için gerekli kriterleri kendilerine 
ilettiğini ifade eden Yavuz Işık, “Biz de istenen şartlara uygun 
betonu üretiyoruz. Beton üretiminde kullanılan çimento, agrega, 
su ve kimyasal katkı gibi malzemeleri laboratuvarımızda test 
ederek uygunluğu araştırıldıktan sonra özel beton karışım tasarımı 

hazırlıyoruz. Hazırladığımız özel karışım tasarımına uygun üretilen 
betonlara bazı performans deneyleri uyguluyoruz. Basınç dayanımı, 
klor geçirimliliği, karbonatlaşma derinliği, basınç altında su 
işleme derinliği veya alkali silika reaktifliği gibi betonun ömrünü 
etkileyen bazı parametreler araştırılıyor.” diye konuştu. 

Zaman zaman yurt dışı inşaat projelerinde görev yaptıklarının altını 
çizen Yavuz Işık, bu konuda şu örnekleri paylaşıyor: 
“Gürcistan’da bir akarsu üzerine kurulacak hidroelektrik santrali 
inşaatı başlamadan çakıl ve kum üzerinde gerekli araştırmaları 
yaptık. Tanzanya’da bir demir yolu inşaatında kullanılan betonun 
kalite kontrol çalışmalarını yürütüyoruz. Bütün yapılarda beklenti 
beton sertleştiğinde hedeflenen yükü taşıyabilecek ve çevre 
şartlarına dayanıklı uzun ömürlü olması, yapı inşa edilirken ise 
rahatlıkla betonun işlenebilmesi yani kolaylıkla dökülebilmesi. 
Böylece şantiyede çalışma esnasında kolaylık sağlarken diğer 
taraftan da yapının uzun ömürlü olması için bazı özelliklere sahip 
olması sağlanıyor.” 



  

Doka, 
Azerbaycan’ın 
prestijli projesi 
Port Bakü Faz 
2’de görev aldı
Doka, Azerbaycan’ın başkentinde yapımı süren en 
prestijli projelerden “Port Bakü Rezidans Projesi”nde, 
otomatik kalıp sistemiyle yer aldı. Projenin yüklenici 
firması North West Construction LLC, Bakü’nün şiddetli 
rüzgarları nedeniyle oluşan zorlu çalışma ortamı ve 
değişik mimari yapısı ile özel çözümler gerektiren proje 
için, alanında tecrübesine güvendiği Doka’yı tercih etti

150 yıllık tecrübesiyle Doka’nın her türlü projede paydaşlarına 
çözüm ortağı olduğunu belirten Doka Kalıp İskele Genel Müdürü 
Ender Özatay, “Azerbaycan’daki bu önemli projede, Faz 1’in 

yapımında olduğu gibi Faz 2’de de Doka kalıp sistemleri tercih 
edildi. Bölgenin özelliği olan yüksek rüzgar hızında inşaat işlerinin 
aksamadan devam edebilmesini sağladık. Bunun için vinçten bağımsız 
çalışan Doka SKE 50 Plus otomatik tırmanır kalıp sistemleriyle çözüm 
sunduk” dedi. Port Bakü Projesi, Azerbaycan’ın başkentinin tarihi 
merkezi ve yeni gelişim bölgesi arasında kalan liman bölgesinin 
konut ve ofis olarak geliştirilmesini amaçlıyor. Tamamlandığında göz 
alıcı mimari yapısı ve konumuyla konuklarına eşsiz bir görsel şölen 
ve manzara sunmayı vadeden Port Bakü’nün kule kısmı ofis olarak 
kullanılacak ve podyum kısmının zemin kat üstü alanlarında çeşitli 
restoranlar, kafeler ile alışveriş merkezi yer alacak.

Şiddetli rüzgarların zorluklarına Doka çözümü
Bakü’de karşılaşılan yüksek rüzgar hızları nedeniyle inşaatlarda çalışmaların 
güvenle ve hızla devam edebilmesi konusunda büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. 
Bu olumsuz hava koşullarında vinç kullanımı sınırlanabiliyor ve proje bitiriş 
tarihleri sekteye uğrayabiliyor. Bu nedenle yatırımcı firma çözümü Doka’nın 
vinç kullanımı gerektirmeyen sistemlerinde buldu.150 yıllık tecrübesiyle 
Doka’nın her türlü projede iş ortaklarına çözüm ortağı olduğunu belirten 
Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, “Azerbaycan’daki bu önemli 
projede, bölgeye özel iklim koşullarında inşaat işlerinin aksamadan devam 
edebilmesi önemliydi. Bunun için vinçten bağımsız çalışan Doka tırmanır 

Ender ÖZATAY 
 Doka Türkiye Genel Müdürü
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kalıp sistemleriyle çözüm sunduk” dedi. Doka, projede, herhangi bir rüzgar 
ve olumsuz hava koşulu sırasında dahi inşaatın durmaksızın ilerlemesini 
sağlayan otomatik tırmanır kalıp sistemi Doka SKE 50 Plus otomatik tırmanır 
kalıp sistemleri ile güvenilirliği artırırken, yüksek performans da sağlıyor. 
Sistem vinçten bağımsız çalıştığı ve hava koşullarından korunmuş bir çalışma 
ortamı sağladığı için, Bakü’nün hava koşullarında vinçli bir sistemle ayda 3 
kat çıkılması öngörülen projede, Doka sistemleri ile kimi zaman ayda 5 katın 
tamamlanması sağlanıyor. Projeye sunduğu mühendislik hizmetlerinin yanı 
sıra 6 ay boyunca çalışanlara “Kalıp eğitmeni hizmeti” de veren Doka, güvenli 
çalışılması için tüm bilgileri paylaştı. 

Doka SKE 50 Plus otomatik tırmanır kalıp sistemleri
Vinçten bağımsız çalışan Doka otomatik tırmanır kalıp sistemleri; 
inşaat çalışmalarının olumsuz hava koşullarından ve yüksek rüzgar 
hızlarından etkilenmeden hızlı ve güvenli bir şekilde devam 
ettirilebilmesine imkan veriyor. Bu sayede projeler zamanında veya 
planlanandan erken bitirilerek, firmaya ekstra maliyet avantajı da 
sağlanmış oluyor. Çepeçevre dönen muhafaza, büyük yüksekliklerde 
de güvenli ve hava koşullarından korunmuş şekilde çalışma imkanı 
sağlarken, tam hidrolik donanım ile birden fazla tırmanma ünitesinin 
yeri aynı anda değiştirilebiliyor. Bu sistemin projede sağladığı bir diğer 
avantaj ise hafif olması nedeni ile daha hızlı ve kolay çalışabilmesi. 

ÜRÜN BİLGİLERİ
SKE 50 Plus Otomatik Tırmanır Kalıp
Modüler tasarımı ile SKE 50 plus, her türlü yapı ve gereksinim için etkili bir 
çözüm sunar. Tam hidrolik ekipman, hızlı ve güvenli yeniden konumlandırma 
işlemlerine izin vererek inşaat iş akışını destekliyor.
Geniş bir kullanım alanı için Esnek kullanım
• Yüksek performanslı modüler sistem sayesinde her projeye ve yapı 
yüksekliğine uyarlama

• Serbest planlanabilen tırmanır üniteler sayesinde değişen duvar eğimleri 
ve duvar çıkıntıları için de uygun
• Kullanışlı standart çözümler sayesinde şaft kalıplarında geniş çalışma alanı

Yüksek güvenlikte Hızlı çalışma
• Çepeçevre dönen büyük çalışma alanı sayesinde hızlı ve hava koşullarından 
korunmuş şekilde çalışma
• Birden fazla tırmanır ünitenin yeri tek düğmeye basılarak uzaktan kumanda 
ile hızlı şekilde ve aynı zamanda değiştirilebiliyor
• Entegre platform, merdiven kulesi ve merdivenler sayesinde çalışırken, 
yukarı çıkarken ve aşağı inerken tam emniyet

Her bina için Yüksek verimlilik
• Platformların üzerinde bulunan diğer malzemeler de birlikte tırmanabildiği 
için vinç kapasitesinden tasarruf ediliyor.
• Tam hidrolik yer değiştirme fonksiyonu sayesinde, birinci betonlama 
bölümünden itibaren istendiği zaman vinçsiz tırmanma mümkün
• Yer değiştirecek ünitelerin döngüleri esnek bir şekilde ayarlanabildiği için 
optimum yapı süreçleri

Tüm formlar ve yükler için uygun  
geniş yüzeyli kalıp Top 50
Geniş yüzeyli kalıp Top 50, birbirinden farklı görevler için projeye özel olarak 
modüler sistemden hazır monte edilen endüstriyel kalıp sistemi olarak 
biliniyor. Elemanların şekli, ebadı, ankraj düzeni ve kalıp yüzeyi her ihtiyaca 
göre uyarlanabiliyor.

Projeye özel tasarım sayesinde uygulama güvencesi
• Kalıp yüzeyinin ve ankraj düzeninin serbestçe seçilebilmesi, tüm mimari 
taleplerin yerine getirilmesini sağlıyor.

Proje ismi: Port Baku, Faz 2
Yatırımcı firma: Pasha Construction 
Yüklenici firma: NORTH WEST 
CONSTRUCTION LLC
Proje başlama ve bitiş tarihleri: 
12/12/2018 – 05/09/2021 (sadece 
betonarme bölümü)  
Toplam inşaat alanı: 135,000 m²
Toplam bina yüksekliği: Betonarme 
Yükseklik: 167,65 metre
Kat sayısı: 42 
Projede kullanılan Doka sistemleri: SKE 
50 Plus otomatik kalıp sistemi, Top 50 
geniş yüzeyli kalıp sitemi çözümü
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• Boyutlandırma işlemi her taze beton basıncına göre kolayca yapılabildiği 
için betonlama hızı istenildiği şekilde düzenlenebiliyor.

Optimum kalıp çözümü sayesinde hızlı ve verimli 
çalışma
• Malzeme maliyetinde tasarruf sağlayan yüksek kullanım sıklığı
• Personel maliyetinde tasarruf sağlayan kısa kalıp hazırlama süreleri
• Yeri değiştirilecek olan üniteler büyük ve optimum boyutlarda olduğundan 
vinç ihtiyacı minimum düzeyde

Hassas ön montaj sayesinde Maliyet güvencesi
• Birbiri ile tam örtüşen ek yerleri sayesinde mükemmel derz 
görünümü
• Şantiyede zaman ve yer tasarrufu
• Birbirine tam olarak uyan elemanlar sayesinde herhangi bir 
düzeltme gerekmiyor
• Köprü, tünel ve endüstriyel yapılar için özel çözümler

Geniş kapsamlı iş güvenliği
• Merdiven sistemi XS ile güvenli ulaşım
• Platform sistemleri Xsafe plus sayesinde her konuda güvenli çalışma yeri
• Çift kollu payanda, kaldırma ve yeniden konumlandırma elemanları gibi 
kullanışlı aksesuarlar sayesinde kalıp güvenli ve kolay bir şekilde kullanılıyor. 
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Normalleşme sürecinde 
inşaat ve beton sektörü
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz ışık, normalleşme sürecindeki inşaat ve beton sektörünü 
değerlendirdi. THBB’nin Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’ne göre  sektörün tarihi zirveyi gördüğünün altını 
çizen Işık, “Dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay olmuştur. 
Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven Endeksi’nin de yükselmesi haziran ayının her anlamda inşaat sektörü 
açısından son derece olumlu geçtiğini ortaya koymuştur” dedi. İşte Yavuz Işık’ın sektörü ilişkin değerlendirmeleri

Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete 
Sustainability Council) üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü 
olarak sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimiz bütün 

hızıyla devam ediyor. “Kaynakların Sorumlu Kullanımı 
Belgelendirme Sistemi” kapsamında KGS’nin yaptığı denetimler 
sonucunda İBB iştiraki İSTON’un Hadımköy Fabrikası 
belgelendirildi. Haziran ayında düzenlenen törende belgeyi İBB 
Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve İSTON Genel Müdürü Sayın 
Ziya Gökmen Togay’a takdim ettim. Ayrıca pandemi dönemi 
uzaktan denetlenen Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikası ve Nuh 
Çimento Hereke Fabrikası yerinde yapılan denetimler sonucu 3 
yıl geçerli belgelerini almıştır. Haziran ayında İSTON’un Tuzla 
Fabrikası da belgelendirilmiştir. Bu vesileyle, İSTON’u, Akçansa’yı 
ve Nuh Çimento’yu bir kez daha kutluyor; hazır beton, çimento, 
agrega ve prefabrik sektörlerini bu sisteme dâhil olmaya davet 
ediyorum. Sektörümüzdeki birçok şirket ilgili mevzuat gereği 
temmuz ayı itibarıyla e-irsaliye sistemine geçti. Öncesinde 
e-irsaliye uygulamaları hakkındaki bilgi paylaşımı toplantıları ve 

geniş katılımlı web semineri yaptık. E-irsaliye sürecini 
değerlendirdiğimiz ve sistemin avantaj ve dezavantajlarını 
değerlendirdiğimiz toplantılarda örnek olaylar ve alternatif 
çözümler tartışıldı. Toplantıların yanı sıra haziran ayında 
sektörümüzdeki tüm paydaşların katılımına açık bir web semineri 
düzenledik. Youtube kanalımızda canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 
ve 2.000 civarı kişinin izlemesiyle yoğun ilgi gören “Hazır Beton 
Sektöründe E-İrsaliye Uygulaması Semineri”mizde 1 Temmuz’da 
uygulamaya geçen e-irsaliye ile ilgili sektörün aklındaki soru 
işaretlerini gidermeye çalıştık. Sektörümüzün gelişimi ve 
sorunlarımızın çözümü için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Çevre ve İş Güvenliği Komitesi 
Toplantımızı haziran ayında telekonferans yöntemiyle 
gerçekleştirdik. Toplantımızda, Korona virüsü pandemisi ile ilgili 
sektörümüzde alınan önlemler ve gelişmeler, sektörümüzdeki iyi 
uygulama örnekleri, THBB Çevre Yarışması ile ilgili son 
gelişmeler, ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesinin son toplantısı, 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyi ile ilgili gelişmeler başta olmak 
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üzere çevre ve iş sağlığı açısından sektörümüzü ilgilendiren 
önemli konuları değerlendirilerek kararlar aldık. Sektörümüzü 
bütün platformlarda temsil etmeye devam ediyoruz. Haziran 
ayında Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun, Giresun 
Üniversitesi ile Munzur Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirdiği 
“Beton ve Beton Bileşenleri” konulu web seminerlerine katıldık. 
İMO İstanbul Şubesinin, Uşak Şubesinin ve Isparta Temsilciliğinin 
nisan, mayıs ve haziran aylarında düzenlediği web seminerlerine 
canlı yayın konuğu olduk. Birliğimizi uluslararası platformlarda 
da temsil etmeye devam ediyoruz. 8 Haziran’da  telekonferans 
yöntemi ile yapılan Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) 
Yönetim Kurulu, Strateji ve Gelişim Komitesi, Sürdürülebilirlik 
Komitesi ve Teknik Komite toplantılarına katıldık. ERMCO Yönetim 
Kurulu Toplantısı’nda yaptığım konuşmamda ERMCO Başkanı 
olduğum son 4 yıllık dönemde yaptığımız çalışmalara değindim. 
Bu dönemde araç sürüş saatlerinin düzenlenmesi; çimento ve 
beton sanayilerinde dijitalleşme; “Avrupa Yeşil Anlaşması”; zehir 
merkezleri; ürün kategori kuralları (PCR); çevresel ürün beyanları 
(EPD); ürün çevresel ayak izleri (PEF); karbonatlaşma ve beton 
tarafından bağlanan karbondioksit; inşaat sektörünün karbondan 
arındırılması; Level(s) projesi; betonun sürdürülebilirliği; Beton 
Sürdürülebilirlik Konseyi; NEPSI - solunabilir kristalin silika; 
performansa göre beton dayanıklılığının belirlenmesi; yapılarda 
mukavemetin değerlendirmesi; EN 206 Standardı uygunluk 
değerlendirmesi ve revizyonu; ERMCO eğitimleri ile ilgili 
çalışmalar yaptık. ERMCO olarak özellikle Avrupa Beton 
Platformu, Beton İnisiyatifi, Avrupa Çimento Birliği, Avrupa Beton 
Katkı Birlikleri Federasyonu, Avrupa Beton Prefabrik Federasyonu, 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyi, Avrupa Beton Kapmalar Birliği, 
Global Çimento ve Beton Birliği ile sektörün diğer ortakları ile iş 
birliği yaptık. 2018 yılında sektörümüz için bir dönüm noktası 
olan ERMCO Kongresi'ni düzenledik. Çalışmalarımızın sonucunda 
standartlara ve düzenlemelere yön veriyoruz. 9 Haziran’da 
tarihinde ise ERMCO 2020 yılı Temsilciler Toplantısı ile 28. 
Dönem Yönetim Kurulunun ilk toplantısına katıldık. Temsilciler 
Toplantısı’nda, 2019 yılı aralık ayında hayatını kaybeden ERMCO 
Yönetim Kurulu ve Başkanlık Komitesi üyesi Olivier Appruzzese'i 
anarak yaptığım konuşmamda Korona virüsü pandemisinin 
etkileri ile ilgili değerlendirmelerimi ve çalışmalarımızı 
paylaştım. 2016 yılından bu yana başarılı ve aktif bir şekilde 
yürüttüğüm ERMCO Başkanlık görevini devrederken ERMCO 
Yönetim Kurulu üyesi olarak uluslararası platformlarda 
sektörümüzü etkin bir şekilde temsil etmeye, yenilikleri ülkemize 
kazandırmaya ve Türk hazır beton sektörünün deneyimlerini 
uluslararası paydaşlarımıza aktarmaya devam edeceğim. Bu 
vesileyle, üyelerimiz başta olmak üzere bütün sektöre 
Başkanlığım süresince verdikleri destekten dolayı bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum. Mayıs ve haziran aylarında ERMCO 
Yapı Bilgi Modellemesi ve Beton Çalışma Grubu toplantıları ile 
Avrupa Beton Kaplamalar Birliğinin (EUPAVE) Genel Kurulu, 
Yönetim Kurulu ile Teknik ve Tanıtım Komitesi ile Avrupa Beton 
Platformunun (ECP) Genel Kurulu ve 40. Yönetim Kurulu 
Toplantısı’na katıldık. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız çalışmaları 
özetledikten sonra ekonomik değerlendirmelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. İnşaat sektörünün öncü göstergesi olan 
THBB Hazır Beton Endeksi haziran ayını inşaat sektörünün 
oldukça canlı geçirdiğini ortaya koymuştur. Haziran ayında Hazır 
Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi görmüş, dolayısıyla haziran 
ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en 
yoğun olduğu ay olmuştur. Beklenti Endeksi ve buna paralel 
olarak Güven Endeksi’nin de yükselmesi haziran ayının her 
anlamda inşaat sektörü açısından son derece olumlu geçtiğini 
ortaya koymuştur. Kamu bankalarının 15 yıla kadar sıfır 
konutlarda aylık %0,64 ve ikinci el konutlarda aylık %0,74 faizli 
kredi imkânı sağlaması sayesinde haziran ayında konut 
kredilerine ciddi bir talep oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız 
haziran ayının ilk 20 gününde 101 bin kişinin kamu bankaları 
üzerinden toplamda 25 milyar TL’lik konut kredisi kullandığının 
bilgisini paylaştı. Böylece bankacılık sektörünün konut kredi 

bakiyesinde tüm zamanların rekoru kırılarak 230,9 milyar liraya 
ulaşıldı. Talepteki bu patlama da arz tarafına olumlu yansıyarak 
yeni inşaat yapma iştahını artırdı ve inşaatlar hız kazandı. 
Önümüzdeki dönemde pandemiyle mücadelede Türkiye’nin elde 
ettiği başarıda bir geriye gidiş olmaması durumunda inşaat 
sektöründeki ivmenin devam etmesi beklenmelidir. İnşaat 
sektörü yılın ikinci yarısında özellikle istihdam ve büyüme ile 
ilgili önceki kayıplarını telafi ederek ekonomiye büyük katkı 
sağlayacaktır. Haziran ayı PMI Endeksi yani Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi 53,9’a yükselerek eşik değer olan 50’nin 
üzerine çıkmış, korona virüsü pandemisi öncesi düzeyine dönerek 
son 28 ayın en yüksek değerine ulaşmıştır. Tüketici Güven 
Endeksi de haziran ayında ciddi bir yükseliş göstermiştir. Tüketici 
güveni bir önceki aya göre %5,2 oranında artmış; mayıs ayında 
59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 olmuştur. Bu şekilde 
pandemi öncesindeki değerin üzerine çıkmıştır. Geride 
bıraktığımız haziran ayında ekonomideki gidişatı gösteren bir 
diğer önemli gösterge olan ihracat verisi de %15,8 oranında 
anlamlı bir yükseliş göstermiştir. Ekonomideki canlılığın önemli 
bir göstergesi olan elektrik tüketimi düzeyinin de takip edilmesi 
gerekmektedir. Pandeminin başladığı mart ayında binde iki gibi 
sınırlı bir gerileme sergileyen elektrik tüketimi nisanda %15,4, 
mayısta %16,7 oranlarında azalmıştır. Haziranda bu daralma 
%2,6’ya gerilemiş görülmektedir. Bu yönüyle ekonomik faaliyetin 
göstergesi olan enerji tüketimi, haziranda iyileşmeye işaret 
etmektedir. Son olarak kapasite kullanım oranı da haziranda bir 
önceki aya göre %5 artış göstererek 66 seviyesine çıkmıştır. 2019 
yılının aynı ayında 77, pandemi öncesinde 75 seviyesinde olan 
kapasite kullanım oranının mevcut düzeyi, hem pandemi öncesi 
hem de geçen yıla göre henüz yetersiz görülmektedir. Fitch 
tarafından son açıklanan raporda Türkiye’nin %3 daralacağı 
belirtilmektedir. Dünya Bankası ise, Haziran 2020 Küresel 
Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için tahmini yüzde 3,8 
daralma yaşanacağı yönünde revize etmiştir. IMF’nin Türkiye için 
daralma tahmini %5’tir. OECD Türkiye'nin 2020 yılını yüzde 4,8 
daralma ile tamamlayacağını, virüste ikinci dalga olması hâlinde 
ise ekonominin yüzde 8,1 küçüleceğini tahmin etmektedir. İkinci 
dalganın yaşanmaması durumunda Türkiye için öngörülen %3 ila 
%5 aralığındaki daralma beklentileri, çok büyük ihtimalle 
önümüzdeki dönemde revize edilecek ve daha düşük oranlara 
çekilecektir. İnşaattaki hareketliliğin devam etmesi durumunda 
hem istihdam hem de büyümede Türkiye’nin rakamları çok daha 
iyi noktalara gelebilecektir. Son açıklanan istihdam rakamlarında 
mart ayında inşaat sektörünün istihdamı 1 milyon 290 bin olarak 
gerçekleşmiştir. Bu rakamın en iyi ihtimalle 1,6 milyona kadar 
yükselme potansiyeli bulunmaktadır. İşsizlik sorunu ile 
boğuşmak durumunda olan Türkiye için inşaat ve bağlantılı 
sektörler şu dönemde can simidi olabilecek niteliktedir.
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İnşaat malzemeleri üretiminde 
hızlı toparlanma bekleniyor
Salgın nedeniyle mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 gerileyen inşaat malzemeleri sanayi üretiminin, 
temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor. 
Temmuzda inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi 21,5 puan daha yükseldi. Sektör, salgın dönemi öncesi mevcut devam 
eden işlerine büyük ölçüde geri döndü
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İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat 
sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma 
döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor. Türkiye İnşaat 

Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından 
hazırlanan Temmuz 2020 Sektör Raporu'na göre, yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 8,1 büyüyen inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan koşullar nedeniyle 
nisanda yüzde 24,1, mayısta yüzde 26,8 düştü. Mayıstaki sert 
düşüşte; üretimin ve iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarının 
kapanması etkili oldu. Mayısta 22 alt sektörün tamamında 
üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. İlk 5 aydaki 
üretim ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,3 geriledi. 
Ocak-mayıs döneminde "birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri", 
"seramik kaplama malzemeleri", "düz cam ve yalıtım camları", 
"armatür, musluk, vana ve valfler", "çimento" ile "inşaat boya 
ve vernikleri" olmak üzere 6 sektörde artış yaşandı. Söz konusu 
dönemde 16 alt sektörde ise üretim düşerken, en yüksek azalış 
"çimento ve betondan eşyalar", "tuğla ve kiremit", "plastik inşaat 
malzemeleri", "metalden kapı ve pencereler" ile "ahşap inşaat 

malzemeleri" alanlarında oldu.

Toparlanma talep artışı 
İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün hızlı bir 
geri dönüş yaptığını gösterdi. İnşaat sektöründe toparlanma 
ise temmuzda talep artışıyla devam etti. Temmuzda iktisadi 
faaliyetler ile sosyal hayata planlı ve kontrollü geri dönüş büyük 
ölçüde tamamlandı. İnşaat sektörü de bu geri dönüşten olumlu 
etkilendi ve son veriler itibarıyla hızlı bir toparlanma dönemine 
girdi. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan faktörler azaldı. 
Talep yetersizliği temmuzda gerilemeye devam etti. Finansman 
sorunları ise sınırlı ölçüde artış gösterdi. Diğer faktörlerin 
olumsuz etkileri de en aza indi. Dolayısıyla sektörde hem mevcut 
iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Bu 
gelişmeler ışığında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde hızlı 
toparlanma beklentisi oluştu. TÜİK verilerine göre, temmuzda 
inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi 21,5 puan daha yükseldi. 
İnşaat işleri mevcut seviyesi haziranda 25,6 puanlık iyileşmenin 
ardından temmuzda da önemli bir artış gösterdi.

Yeni iş siparişleri
Böylece sektör, salgın dönemi öncesi mevcut devam eden işlerine 
büyük ölçüde geri döndü. Ayrıca, yeni başlayan işler de oldu. 
Nitekim temmuz ayı mevcut işler seviyesi salgın öncesi mevcut 
işler seviyesini de önemli ölçüde aştı. İnşaat sektöründe alınan 
yeni iş siparişleri de temmuz ayında 14,8 puan arttı. Sektörde 
mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin alınmasının 
da çok olumlu etkisi oldu. Yeni iş siparişleri sektördeki güven 
artışı ile örtüştü. Yeni iş siparişlerinin gelecek aylarda yeni inşaat 
başlangıçlarını da desteklediği görüldü. Haziran ve temmuzda 
alınan yeni iş siparişleri ile Kovid-19 dönemi öncesindeki iş 
siparişleri seviyesi de önemli ölçüde aşıldı. Salgın nedeniyle 
markalı konutlarda stok erime hızı en düşük seviyelere indikten 
sonra haziranda yüzde 11,96 olarak gerçekleşti.
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