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Geçen sayımızda, zor günler diye başlık olarak, belli konulara eğildik. Bu sayımızda 
sektörün neden istenilen seviyede olmadığını biraz dillendireceğim.

Ama ona geçmeden bir sözle başlayalım.
Paulo Coelho’nun sözü bu anlamda çok manidar: “Adalet ve refah tüm halka ulaştığında, 
devlet çalışmaları ulusal krizlere çözüm olabildiğinde, göreve o pozisyona layık 
olanlar atandığında, planlama zayıf ve güçlü noktaları görebildiğinde, başarı 
kesindir.”
Şu anda sektörde bir daralma olduğu, kimsenin iş yapamadığı malum devlet projelerinin 
fazla olmaması Vinç –Platform kiralama sektörüne çok fazla etkiledi. Bu bir gerçekti. Tabii 
ki inanılmaz yatırımlar yapıldı. Kur farkı birçok işletmeyi zora soktu. Fakat bu mahvolduk 
ka ramsa r havasından çıkmak gerekiyor. İşler iyi  olduğunda harika, olmadığında 

karamsarlık iş yok. Neye göre yatırım, neye göre makine seçimiyapıldı. 
Kiralama sektörünün temel sorunu bu sektörün sahipsiz oluşudur. Bir çatı 

kuruluş oluşması gerekirken ayrılmış ve daha arkası gelecek bir çok sektör 
STK’ları örgütlenmeye başlamıştır. İyi mi kötü mü göreceğiz? Bir söz vardır, 

‘Koyunun olmadığı yerde, keçiye Abdurrahman Çelebi’ derler. Hangi STK bu işi 
kurumsal yapacak önemli olan bu... Devletin tüm organlarına işleyecek nerden 

başlayacak? “Biz kimiz, siz kimsiniz” Artık bu kriz veya başka bir şey, sektörün tek 
inşaattan oluşmadığını gördü. Dönemsel şartlara ayak uydurmak gerekiyor. Biz 
4.0 teknolojiyi konuşurken, dünya 5.0 başladı. Bitiriyor... Peki bizim sektörümüzün 

bunun neresinde, bence hiçbirinde değil... İmalatçı, yerli üretici, kiralama dahil... Ucuz 
lafl arla peynir gemisi yürümez. Sektörün can damarı olan basın önemli. Biz bu konuda elini 
taşın altına koymuş, sahadayız. Bu iş, ortak akıl ile yürüyecek. Altmış kişi üye ile, devlet sizi 
nasıl sahiplensin? Devletin öngördüğü büyüme olan inşaat sektörü lokomotif sektör haline 
gelindi. Ne yapıldı? Kurumsal olarak, sektör kendine nasıl bir ivme kattı. Katmadı bence? 
İstisnalar kaideyi bozmaz. Ağır yük proje taşımacılığı, kendini gösterdi. Gerçekten Türkiye 
büyüdü, büyürken de sektöre gelde sen de büyü dedi. Sektör konuyu yanlış anladı, büyüdü 
ama üzülerek söylüyorum, birçok kimse zihniyet olarak büyümedi (İstisnalar hariç). Demek 
ki, ilk önce eğitim. Sonra büyüme. Yerli imalat sektörü, kizden zararlı çıktı. Çünkü iç piyasa 
tatlı mı tatlıydı?
Geçenlerde sosyal medyada, çok güzel bir yorum vardı, “Vinç kiralama firmalarından biri, 
makine satanlar gelir, satar gidenler biz mesleği seviyoruz, vincimiz olsun da, iş çıkar diye 
alıyoruz. Bazen projeler için ve hep aldık. Çünkü ödüyorduk diyor” işte bu genel algı. Bu 
algı ile vinç alınmayacağı gibi, bu algı ile makine satanların yarın kriz ve diğer konularda 
öngörülü önlemleri alacak. Dış ticaret yani ihracatına önem vermesi gerektiğini bilmesi 
gerekiyordu. Anlattık ama, anlayana davul zurna anlamayana sivrisinek saz... Maliyet 
muhasebesi, kurumsal bakış, pazar fizibilitesi, verimlilik vs tüm konulardan oluşan çapraz 
ama onu toplayan işveren zihniyeti oluşması gerekiyor. Diğer bir konu ise, fuarlar evet 
kusura bakmayın ama fuarlar bitti. Ne yazık ki “ANKOMAK” gibi 35 yıllık tarihi fuarı 
birkaç kendini bilmez, bitirdi. Çok üzgünüz. Bu fuarlarda, bir çok firma marka oldu aslında. 
Türkiye’ye mal oldu. Fuarın kendisi şartlara ayak uyduramaması, STK’ların para hırsı 
başkasını desteklemesi, bir sürü konu... Genel sektöre baktığınızda fuar hizmeti yapan 
firmaların artık farklılık getirmesi gereken yenlikleri ve inavasyonları yapması gerekiyor. 
Digital medya, sosyal medya artık bir fuar alanı gibi. Son duyumumuz diğer fuarında 
yapılamayacağı yönünde. Net Medya olarak “Win Fuarlarına destek veriyoruz” sonrasında 
artık bilgi önemli kongreler, etkinlikler, seminerler” dönemi ve sektörel buluşmalar dönemi 
başladı. Dünya bunu, çok güzel yapmış. Bahuma ve benzeri fuarlarından biliyoruz. Forklist  
sektörü son dönem satışları, krize rağmen doğru bir ivme ile gidiyor. Sıkıntı var mı, var 
tabii ki. Forklist  biraz daha yatırım isteyen sektör, diğer kaldırma vinçlere göre biraz emek, 
göstererek büyüyen bir sektör. Bizden bu kadar... Önümüzdeki sayıda buluşmak dileğiyle...

Yayımlayan
nMR net Medya Reklamcılık

nMR neT MeDYA ADInA İMTİYAz SAHİBİ

Yazı İşleri Müdürü
H. Metin şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Net Medya Ajans Sorumlusu
Furkan Kumaş 

furkan@netmedyareklamcilik.com

Genel Yayın Yönetmeni&Haber 
Müdürü

Ahmet Doğan

Görsel Tasarım
Arzu erten Yıldız - Atölye Reklam

Yazı İşleri Asistanı
Kübra Yılmaz

asistan@netmedyareklamcilik.com

Muhasebe
Serkan Altunbaş

muhasebe@netmedyareklamcilik.com

Halkla İlişkiler
elif şendil

elif@netmedyareklamcilik.com

Baskı
Doğa Basım
0212 407 09 00

Basım Tarihi: ekim - Kasım 2018

Dağıtım  
etkin Dağıtım

Ptt Kargo

Gazetemiz Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt 
eder, yayınlanan reklamlar, makale ve yazılardan 

sahipleri sorumludur. Taşıma & Kaldırma Üniteleri 
Gazetesi Ulusal, Yaygın süreli yayındır, iki ayda bir 
yayımlanır. Gazetede yer alan yazı ve fotoğrafl ar 

kaynak göstererek dahi kullanılamaz.

NMR Net Medya Reklamcılık
İrtibat Ofi si: Kocaeli /Kartepe : Köseköy 

Sanayi Sitesi Kooperatif Binası no:31
MERKEZ OFİS: Hacıhalil Mahallesi 1207 

Sokak no: 1A/11 Match Plaza GeBze /
KOCAelİ 

Tel:   0 216 489 48 99 
 Faks: 0 216 489 48 79

info@netmedyareklamcilik.com
www.netmedyareklamcilik.com

www.tasimakaldirmauniteleri.com
Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

Layık Olanlar...

EDİTÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.comwww.tasimakaldirmauniteleri.com

Metin 
ŞENDİL

Pi kodu/
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Hızlı ve güçlü 
servis ağı ile sahada 
her ihtiyacınızda
yanınızda.

FİNANSAL ÇÖZÜMLER
%100 yerli sermaye ile  
avantajlı finansman 
desteğimizden yararlanarak 
ELS Liftlere kolayca sahip olun.
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KAPAK İLANLAR
Ön Kapak Sol üst- HBA Akü
Ön Kapak Sağ üst- BTT Sigorta
Ön Kapak Alt - Acarlar
Ön Kapak Orta - Hidrokon
Ön Kapak İçi- Fatih Vinç
Arka Kapak İçi- Yiğit Akü
Arka Kapak - Gençler Vinç

İÇ SAYFALAR
1- FATİH Vİnç
2- Keleş 
3- HBA
4- KIRIMlI

5- CABA
7- THV
8- STAR çelİK HAlAT
9- AlTInlAS
10- zenKAR
11- MAATS
12/13- AYDIn Vİnç 
14- ARI PlATFORM 
15- elS lİFT
16- ABS İSTİF 
17- GÜlDAl PlATFORM
18/19- MFY
21- YAle
27- SAĞlAM Vİnç

29- KAlUS lASTİKleRİ
31- AYHAnlAR PlATFORM
34- eRTeK
35- TİBeT
37- HeDA
38- URCAn MAKİnA
39- CAn Vİnç
41- AlPen CAM 
43- MeRSA 
45- zenGİnleR  
46/47- UzMAnlAR PlATFORM
49- HMK / neT ReKlAM
51- HASKAn 
52- TRAnSKOnAK 

53- KOnAKOĞlU
55- DeMİRel Vİnç 
56/57 enS
58- AnADOlU PlATFORM
59- TAşDAnlAR
61- BT SİGORTA
62- BeRVA
64- YIlSA
65- YORUlMAz YOl YARDIM
69- çeTİnleR 
73- TTVİnç
74- wİn
77- çAVUşOĞlU
104- eneRGY lİFT 

İÇİNDEKİLER

REKLAM İNDEKSİ

RAİN DAMLA
YEDEK PARÇADA DIŞA BAĞIMLILIĞA 
SON VERİLİP YERLİ ÜRETİMİN 
DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

KONAKOĞLU
BAYRAĞIMIZ GÖKLERDE, TEŞEKKÜR 
EDERİZ KEREM KONAK

HAREKET
SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN 
HAREKET, TÜRKİYE’DE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

CANSU KINAY
KADINLARIN BAŞARIYLA YAPAMA-
YACAĞI HİÇBİR İŞ YOK!

TÜREB
RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ AÇILIŞI
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AYHANLAR PLATFORM
SATIŞ SONRASI HİZMETLER
OLMAZSA OLMAZDIR!

CAN ÇOBAN
KOMİSYONA ALMAYI KENDİME
YAKIŞTIRMAM, ELİMDEN NE GELİRSE
MÜŞTERİME YARDIMCI OLURUM

ELS LİFT
ELS LİFT YU-Nİ VİNÇ TESLİMATINI 
BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİNDE 
GERÇEKLEŞTİRDİ

BİGLİFT ALMANYA GEZİSİ
SEKTÖRÜMÜZ KURUMSALLAŞMAYA 
DAHA FAZLA EMEK HARCAMALI

44 42 40

81 54 95

87 89 79
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Hasankeyf, ülkemizin en 
önemli tarihi bölgelerin-
den biri... Hasankeyf ’in 

Ilısu Basrajı’nın yapımından dola-
yı sular altında kalmasıyla beraber 
oradaki tarihi eserler gündeme 
gelmişti. Uzun uğraşlardan sonra 
o eserleri hatasız taşıyarak tarih 
yazan Çaba Misnak, dünyada bir 
ilke de imza attı. Konuyu Çaba 
Misnak yetkilileri ile değerlendir-
dik.

Hasankeyf’teki inceleri ilk 
ne zaman yaptınız?

1993 yılında ilk kez Hasan-
keyf ’e gittim. O zamanlar İsviçre 
li bir firmanın lojistik müdürlü-
ğünü yapıyordum. Hasankeyf ’teki 
incelemelerimizi o zaman yap-
mıştık. Eserleri gördük bu eser-
lerin taşınabileceğini yani bunun 
teknik olarak mümkün olduğunu 
raporladık. Daha sonraki yıllarda 
politik nedenlerden dolayı Ilısu 
Barajı’nın inşaatı durduruldu. En 

önemli sebeplerinden birisi de 
burada bulunan eserlere ne ola-
cağıydı. 2000’li yılların başlarında 
hükümetin değişmesi ile birlikte 
barajın inşaatı devam etmeye baş-
landı. Tabii inşaatın başlaması ile 
birlikte eserler de gündeme geldi.

ESERLERİN SU ALTINDA 
KORUNMASI GÜNDEME GELDİ

Gerekli yerlere raporlama-
larda bulundunuz değil mi?

Eserlerin su altında korunması 
gündeme geldi. Eserleri bir şekil-
de su altında koruyalım konusu 
çok ciddi bir şekilde konuşuldu. 
Gelinen noktada bundan 3 yıl ön-
cesine kadar bu tartışıldı. Bilim 
kurulu ve bakanlıklarının onayı 
ile bizim de 1993 yılında verdiği-
miz raporlar doğrultusunda taşın-
ma çalışması başladı. Bugünden 
3 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. 
3 yıl boyunca hangi eserin nasıl 
yöntemler ile yerinden alınacağı , 
nasıl bir güzergah yapılacağını ve 

nasıl bir şekilde götürüleceği, risk 
analizleri, mevsimler durumlar 
yıllarca tartışıldı ve konuşuldu.

İLK TAŞIDIĞIMIZ ESER ZEYNEL 
BEY TÜRBESİ OLDU

İlk hangi eseri, nasıl taşıdı-
nız?

Sonuç itibari ile geçen yıl baş-
larında ilk taşıdığımız eser Zeynel 
Bey Türbesi gerçekten çok önem-
li bir eserdi. Önemli olmasının 
nedeni mimarisinin tek örneği 
olmasıydı. Çalışmaların çoğu bu-
nun üzerine oldu. Yapıda doğal 
çevreden kaynaklanan sorunlar-
dan dolayı belirli tahribatlar ol-
muş. Bu tahribatlar neticesinde 
belirli kısımlarda özellikte taşıyıcı 
olan bölümler de çok büyük zafi-
yetler meydana gelmiş. Biz her ne 
kadar yapının herhangi bir dar-
beye ve titreşime maruz kalma-
yacağını belirtmiş olsak da sonuç 
itibari ile böyle bir eser için uzun 
bir mesafe diyebiliriz bu mesafede 

ÖZEL HABERLER / ÇABA & MİSNAK PROJE HABERİ

Çaba Misnak Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Durmuş, 
Hasankeyf’teki tarihi taşırlarken firma olarak dünyada 
yapılamayanı yaparak tarih taşımada tarihe geçtiklerini ve 
tarih yazıdıklarını dile getiriyor.

HASANKEYF’TEKİ 
TARİHİ TAŞIYAN 
ÇABA MİSNAK, 

DÜNYADA 
YAPILAMAYANI 
YAPA RAK HEM 

TARİHİ TAŞIDI HEM 
DE TARİHE GEÇTİ

ÖZEL
RÖPORTAJ
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düz bir düzlemde gitmiyor. Yüzde 
4’ün üzerinde bir eğim ile tırma-
nışta olacağız. Yapının üst kısmı 
yani zayıf olan kısımlarının ken-
disini taşıması gerektiğini söyle-
dik. Bunun neticesinde bakanlık 
ilgili firmaları devreye sokup ge-
rekli önlemleri aldı. Yapı kendisi-
ni taşıdığı sürece biz bunu taşırız. 
Daha sonra son 3 yıl içerisinde 
bir çok yöntem üzerinde çalışma-
lar yaptık. Bir den fazla planımız 
vardı. Her plan üzerinde tartışıldı. 
En güvenli olanını seçtik ve 2017 
yılımım 12 mayısında Zeynel Bey 
Türbesi’ni yerinden alıp bekledi-
ğimiz süreden de kışı beklediği-
miz zorluklardan da kolay bir şe-
kilde taşımış olduk.

YAPTIĞIMIZ ÇOK ZOR BİR İŞ
Yaptığınız çok zor bir iş. Sıfır 

hata ile yapılması gereken bir 
iş. Değerlendirir misiniz?

Aslında yaptığımız iş çok zor 
bir iş. Biz daha da zorlanacağımızı 
düşünüyorduk fakat beklediğim-
den de kolay bir şekilde taşıdık. 
Herhangi bir hasar ve benzeri bir 
etki bırakmadan yeni yerine ta-
şıdık. Taşıma sırasında eserin bir 
çok yerine sensörler yerleştirdik. 
Eser üzerinden herhangi bir hasar 
meydana geldi mi oynamalar oldu 
mu bunlara bakmak içindi bu sen-
sörler. Yeni yerine götürdüğümüz 
zaman eseri yerine yerleştirdikten 
sonra sensörlerden aldığımız ve-
rilerin analizine baktık. Veriler-
den gördüğümüz kadarıyla eser 
taşındığının farkında değil çok 

hassas bir işçilik yaptık. Bu veriler 
bize güven verdi, çünkü bizim için 
en önemli olan şey buydu...

ARTUKLU HAMAMI
Artuklu Hamamı taşıması 

için neler diyeceksiniz?
Akabinde 2. sırada Artuklu 

Hamamı vardı. Tonaj olarak daha 
fazlaydı. %45 daha fazla tonaja 
sahipti. Yapı itibari ile aralarında 
farklılıklar vardı. Geniş yapı ol-
duğu için çatlamalar ve patlama-
lar daha çok olabilir. Bu yüzden 
farklı önlemler aldık. En sağlıklı 
ve en mükemmel şekliyle nasıl 
gerçekleştirebilirizin üzerine ko-
nuştuk. Yapılan çalışmalar aylar-
ca sürüyor, bilim kurulunun ve 
danışmalık yapan firmaların ona-
yından geçiyor. Ama dönüp dola-

şıp nihai olarak bizim üzerimizde 
kilitleniyor. Sonuçta altında bi-
zim ekibimiz var. Biz de bize ait 
olan kısımda bu tür taşımalarda 
kullanılacak olan teknolojinin en 
güncel ekipmanlarını kullandık. 
Bu sayede elimiz güçlenmiş oldu. 
Bizim burada mühendislik çalış-
mamız, doğru ekipman seçimi-
miz, doğru ekipmanı doğru yerde 
kullanmamız bununla diğer yönü 
ile diğer danışman firmaların ve 
bilim kurulunun fikirleri doğrul-
tusunda birleştirip böyle güzel bir 
işe imza atmış olduk. Şöyle özet-
lemek gerekirse gerekten bakıldı-
ğında bundan 5 yıl sonra gelecek 
nesiller tarihin yer değiştirdiğini 
görecekler orada. Birileri efsane 
olarak bahsedecekler. Bir yerde 

türbe dedik, bir 
yerde Artuklu Ha-
mamı dedik; aka-
binde İmam Ab-
dullah Zaviyesi ve 
minaresini taşıdık. 
Şimdi Zabiye’nin 
eyvanı var bu ey-
vanı da taşıdığı-
mız zaman İmam 
Abdullah Zaviyesi 
ve külliyesi taşın-
mış olacak. Bu ey-
van ile birlikte orta 
kapı değimiz çok 
önemli bir eser var 
o da önümüzde ki 
15-20 gün içerisin-
de gerçekleşecek.
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YIL SONUNA DOĞRU ÇOK 
ÖNEMLİ 3 TAŞIMAMIZ OLACAK

Yıl sonuna doğru çok önem-
li 3 taşımamız olacak. Bunların 
ilki Kızlar Camii... Kızlar Camii, 
2 bloktan oluşuyor. Doğu ve batı 
bloğu. Doğu bloğu 2.500 ton civa-
rında, batı blokunun da 1.500 ton 
civarında olduğu söyleniyor. Tabii 
her yapının kendine özel bir duru-
mu olduğu gibi bunun da kendine 
özel bir durumu var. Bizim bir ya-
pıyı kaldırmamız için temeline in-
memiz gerekiyor. Temel durumu 
da bizi farklı çalışmalara yönlen-
diriyor. Buradaki caminin temeli 
diğerlerinde farklı... Bu yüzden 
çalışma sistemimiz de değişiyor. 
Bu iki bloktan sonra yine bu ca-
miiye ait ortasında bulunan avlu-
nun güney ve kuzey duvarları var; 
bunların da taşınması ile birlikte 
Kızlar Camii de taşınmış olacak. 
2. eser El Rızk Camiisi. Bu camii 
de 1500- 2000 ton arasında. Böy-
lelikle büyük yapılar bitmiş ola-
cak. Bunların haricinde çeşmeler, 
kapılar bunların ağırlığı 300-500 
ton arası taşınabilecek olan şey-
ler taşınacak. Havaların iyi olma-

sı durumunda taşınabilecek tüm 
eserlerin taşınması hedeflenmiş 
durumda.

AKILLI EKİPMAN
Ekimpanlarınızı okuyucula-

rımıza tanıtır mısınız?
Günümüzde teknoloji çok ge-

lişti. Çok önemli bir eseri ya da 
taşımayı teknoloji yardımı ile ger-
çekleştirebiliyorsunuz. 1993 yı-
lında bu eserlerin taşınabileceği-
nin raporlamasını biz yapmıştık. 
Rahatlık yapılabileceğini söyle-
miştik. İşin dışında olan insanlar 
bizim dediklerimize inanmamış-
lardı.  Ben sistemi ve işin teknolo-
jisini yakından tanıyordum. 1992 
yılında  SPMT ekipmanları bana 
yabancı değildi. Bakıldığında bu 
sistemler 70’li yılların sonu 80’li 
yılların başında dünyada kulla-
nılmaya başlanmıştı. Bugün bu 
ekipmana baktığımızda bunlara 
akıllı ekipman diyorlar. Aslında 
çok doğru bir insanın yapabildi-
ği tüm hareketleri yapabiliyor bu 
ekipmanlar...

MESLEKTEKİ KARİYERİMİN 
JÜBİLESİ OLARAK 

GÖRÜYORUM
Bu taşımanın sizin açınız-

dan önemi nedir?
O yıllarda yazılım bugünkü ka-

dar iyi değildi. Bugün yazılımlar 
sayesinde şu eseri yüzde 4 eğim ile 
taşı bana dediğiniz zaman makine 
ona göre pozisyon alıp çalışıyor. 
Dünyada kendini kanıtlamış bir 
firmada çalışmış olmam sayesin-
de ekipmana çok iyi seviyede ha-
kimdim. Ekipman ile neler yapa-
bileceğimin farkındaydım. Belki 
manuel müdahalemiz daha fazla 
olacaktı. Eğer o gün bu tür çalış-
malar önümüze gelmiş olsaydı 
çok daha fazla çalışmış olacaktık. 
İncelemelerimizi yaptıktan sonra 
bu tarihi yapıları taşıyabileceğimi-
zi raporladık. Bundan 3 yıl önce 
bakanlık bize ulaştı. Durumdan 
bahsettiler. Gittik görüştük ikna 
ettik.  Kısmet oldu 25 yıl sonra 
tekrar bize döndü geldi. Mesleki 
kariyerimin bir Jübilesi olarak gö-
rüyorum bu işi... Son noktayı da 
bu tarihi taşıdıktan sonra koyarız 
diyorum. Bundan sonra yapaca-
ğımız işler ses getirmese de olur. 
Bundan daha iyi bir fırsat geçmez 
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elimize. Çünkü tarihi taşımak 
herkese nasip olmaz. Yaptığımız 
iş gerçekten çok cesaret gerektiren 
bir iş... Biz, bilgi birikimimize ve 
ekipmanımıza güvendiğimiz için 
rahat bir şekilde işi yapmış olduk.

KENDİMİZİ KANITLAMIŞ 
OLDUK

Çaba Misnak çok önemli bir 
olayı çözdü. Türk firması olarak 
dünyada bir ilke imza attı. Ve bu 
tarz taşımaların önünü açmış 
oldu. Aslında bu Türkiye’nin ba-
şarısıdır. Ulusal basında bu konu, 
yanlış bir şekilde konuşuldu. Biz-
den hiçbir şekilde bahsedilmedi. 
Danışmanlık hizmeti veren firma 
da bu işi yapabilecek bir firmaydı 
ama biz, yaparız bunu dedik bize 
inanmadılar. 300-500-1000 tonluk 
malzemeler kaldırıyorsunuz fakat 
bu bildiğiniz bir iş değil dediler. 
Bizse evet biz onları yapıyoruz fa-
kat işin özüne hakimiz, siz yeter 
ki bunu kaldırabilecek hale getirin 
dedik ve kendimizi kanıtlamış ol-
duk.

BELGESELLERE KONU OLACAK 
BİR İŞ YAPTIK

Sık sık söylüyorlar böyle bir 
mühendislik böyle hassaslık bekle-
miyorduk diye... Kendinizi abarttı-
ğınızı düşünmüştük fakat öyle ol-
madığını bize gösterdiniz dediler. 
Ön hazırlık, kaldırma, taşıma ve 
konuşlandırma aşamalarını sıfır 

hata ile yaptık. Bu, ülkemiz adı-
na çok büyük bir başarıdır. İleri-
de belgesellere konu olacak bir iş 
yaptık. Bunlara yönelik hazırlıklar 
yapıyorlar. Kim yaptı dendiğinde 
bizi gösterecekler. Çaba Misnak’ın 
kurulduğu döneme kadar büyük 

küçük tüm iş-
leri yabancılar 
yapıp gidiyor-
lardı. Biz kurul-
duktan sonra 
yab anc ı l ar ın 
elini ülkemiz-
den çektirdik. 
Hatta bölge-
mizden çek-
tirdik... Bugün 
Balkanlar’dan 
Çin Seddi’ne 
kadar hükme-

diyoruz. Bu işi bizden başkası ya-
pamaz diyenler şu an bu yerlere gi-
remiyorlar. Fatih, gemileri karadan 
yürütmüş tarihe geçmiş... Mısır’da 
piramitler vinçler kullanılmadan 
yapılmış tarihe geçmişler... Biz de 
bu eserleri sular altında kalmasın-
lar diye bir yerden bir yere taşıdık. 
Resmen tarihi taşıdık... Bunların 
yazılması gerekiyor. Burada aslan 
payı ekibimize ait. Ekibimizdeki 
tüm arkadaşlarımı da özellikle kut-
larım. 

BODUR: TAKIM OYUNU İLE 
YAPILAMAZ, OLAMAZ DENİLENİ 
OLDURDUK

Nasıl başladı nerede koşul-
landı nasıl ekipmanlar ile ta-
şındı ne gibi zorluklar ile karşı-
laştınız tabi bu ekip işi bu ekip 
ile birlikte bunu nasıl yaptınız?

Barajın inşaatı çok uzun süre-
dir planlanıyordu. Birçok engel 
ortaya çıkmış, finansman bulu-
namamış. Tabi bunlar arasındaki 
en önemli neden Hasankeyf ’teki 
tarihi eserlerdi...  Bu eserler se-
bep gösterilerek baraj yapımı için 
krediler verilmedi. Devletin buna 
bir çözüm bulması gerekiyordu. 
Daha sonra ne yapabiliriz sorusu 
gündeme geldi. Bu eserleri nasıl 
koruyabiliriz sorusu gündeme 
geldi bunun için de bir hoca gö-
revlendirildi. Çeşitli senaryolar-
dan sonra bu tarihi eserleri biz 
taşıyabileceğimizi uzun uğraşlar-
dan sonra taahhüt ettik ve bir re-
4kora imza atarak Hasankeyf ’in 
tarihsel dokusuna zarar verme-
den taşıma işlemni gerçekleştir-
miş olduk. İlk olarak Zeynel Bey 
Türbesi’ni taşıdık. Zeynel Bey 
Türbesi, yaklaşık 1350 ton ağırlı-
ğında idi. Biz bunu 48 aks SPMT 
ile taşıdık 12 şerli römorklar ol-
mak üzere 4 sıra römork halinde  
toplamda 48 aks 4 adet power-
pack(motor) ppu kullandık. Bir 
aks yükü yaklaşık 28.7 ton ağır-
lığında idi. %4 lük bir eğim ile 
taşındı değişken bir eğime sahip 
bir yoldu. Toplam 1.8 km ta-
şındı. Taşımayı yapmadan önce 
çeşitli testler yapıldı test aşama-

Çaba Misnak İnşaat Yük-
sek Mühendisi Proje Plan-
lama Mühendisi ve Takım 
Lideri Serkan Bodur, Ha-
sankeyf’teki tarihi taşıma-
ların yapılmasında ‘kılı kırk 
yardıklarını’ ve yapılamaz, 
olamaz denileni takım 
ruhu ile oldurduklarını ifa-
de ediyor.
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sında 2x2x2,5 beton bloklar kul-
lanıldı. Beton bloklar gene aynı 
ağırlığı test etmek amaçlı araca 
yüklendi.  Test aşamasında ki 
amaç hem ekipmanı hem de ta-
şıma amacıyla yapılan yolu test 
etmekti. Tamamen bu işe özel 
14-15 metre genişliğinde 1.8 km 
uzunluğunda yol inşaat edildi.

TAŞIMA İŞİ YAKLAŞIK 4 SAAT 
KADAR SÜRDÜ

Taşıma işi ne kadar sürdü?
Taşıma işi yaklaşık 4 saat ka-

dar sürdü. Taşıma sırasında kar-
şılan zorluk eğim değişkenleri 
oldu. Biz bu yapıyı yataya paralel 
taşıdık. Çünkü herhangi bir  eği-
me maruz kalmasın ve yapı bu 
durumdan etkilenmesin. Burada 
operatöre çok iş düşüyor. Yapı-
nın kenarına eğimi izleyecek 8 
adet sensör bağladık. Yapının 
eğimini sürekli ölçmek gereki-
yor sıfıra sabitlemek durumun-
dayız. Bu değerleri 4 kişi takip 
etti ve değerlere göre operatöre 
telsizler yardımı ile bilgiler ve-
rildi. Eğimli yerlere geldiğimiz 
zaman römorklardaki ayarlama-
ları bu değerlere göre yaptık.

SADECE TAŞIMA İŞİNİ 
DEĞİL KALDIRMA İŞİNİ DE 
YAPMAMIZI İSTEDİLER

Bu noktada operatör arkada-
şımıza çok iş düştü. Etrafında 
sensörleri izleyen arkadaşlar-
da full konsantrasyon halinde 4 
saat boyunca bu değerleri takip 
etti. Nerdeyse sıfıra yakın eğim 
ile taşındı. Yapı bu sayede hiçbir 
bozulma olmadan taşındı... İlk 
taşımamız böylece gerçekleşmiş 
oldu. İlk taşıma işini yaptığımız 
zaman sadece taşıma işini değil 
kaldırma işini de bizim yapma-
mızı istediler. Birçok yapıyı da 
böylece taşıdık ve taşımaya de-

vam edeceğiz. Kullandığımız 
kaldırma ekipmanlarının mar-
kası ScheuerleSPMT. Bu kadar 
başarılı taşıma yapmamızın ne-
dedi işin arkasında çok başarılı 
bir ekibin bulunmasıdır.

Kaç kişiydi peki bu ekip? 
Toplam 11 kişiydik. 2 mü-

hendis, 1 formen. Geri kalan ise 
diğer çalışan arkadaşlardan olu-
şuyor. Operatör, kaldırma opera-
törü, taşıma operatörü, yardımcı 
elemanlardan oluşuyor. Kaldır-
ma  ve indirme işlemleri toplam 
11 kişi ile birlikte gerçekleşiyor.  
Taşıma işleminde 7 kişi civarın-
da oluyoruz. Aktif operasyonda 
olan kişi sayısı 5 oluyor. Kaldır-
ma ve taşımada çalışan kişiler-
den bahsediyorum. Sonuç itiba-
ri ile 11 kişilik bir ekibe sahibiz. 
Türkiye’deki en deneyimli olan 
ekibi kullanıyoruz. Bu endüst-
riyel bir ürün değil, bir tarihi 
eser... Yapılan bir hatanın telafisi 
ve geri dönüşü mümkün değil. 
O yüzden mümkün olan en iyi 
kondisyondaki ekip ve ekipma-
nı kullanmaya çalıştık. Bu iş için  
yeni ekipmanlar temin edildi 
Enerpark’tan 0 krikolar temin 
edildi. Enerpark hidrolik kri-
ko ünitesi kullanıldı. Scheuerle 
markaSPMT kullanıldı. Birçok 
risk analizi yapıldı. Karşılaşabi-
leceğimiz her sorun hiçin hazır-
lıklar yaptık. Aklınıza gelebile-
cek her soruna karşı önlemimizi 
alarak biz oraya gittik.

DÜNYAKİ EN TECRÜBELİ EKİBE 
SAHİBİZ

Ekibimiz şuandaendüstriyel 
taşıma ve proje taşımacılığında 
kaldırma ve indirmede en tec-
rübeli ekipti. Sadece tarihi yapı 
taşıması tecrübesi yoktu. Bizde 
endüstriyel taşımadan gelen tec-

rübemizi burada kullandık. Şu 
an tarihi eser taşınmasında dün-
yaki en tecrübeli ekibe sahibiz. 4 
tane büyük devasa yapı taşıdık. 
Dünyada bu tonajda bu yaşta 
bu mesafede yapılmış bir taşıma 
yok. Mühendislik hizmetleri ta-
mamen kendi içerimizde. Uçak 
mühendisimiz bile var.

GECE 00:03’TE BAŞLADIĞIMIZ 
OLDU

Bu, bir ekip şi değil mi?
Tabi ki ekipman almanın hiç-

bir mantığı yok çünkü kullana-
cak olan kişilerin tecrübeli olma-
sı gerekiyor. Çok özverili olmak 
gerekiyor. Konsantre olmak ge-
rekiyor. Orada gece gündüz bir 
çalışma yapıldı. Gece 00:03’te 
00:04’te başladığımız oldu. Er-
tesi gün 08:00-09:09’lara kadar 
çalıştık. Herkes müthiş özveri 
gösterdi. Burada yaptığımız ta-
şımalar ulusal kanallardan canlı 
yayınlandı. Zaman yönetimini 
ekip olarak çok iyi yaptık.  Bun-
dan sonra Kızlar Camii taşıma-
mız var. Kızlar Camii, 2600 ton 
ağırlığında. Yapı çok değişken 
farklı yerlerinde farklı malze-
meler kullanılmış bu yüzden çok 
hassas bir işçilik gerekiyor. Ekip 
ve ekipman bu noktada takım 
oluyor. Operatörlere çok büyük 
iş düşüyor. Bu işte adamların 
kafasının rahat olması gereki-
yor. Biz, taşıma öncesinde küçük 
toplantılar yapıyoruz. Zeynel 
Bey Türbesi’nin taşınmasında 
ilk başta ekibe tamamen kendi-
lerini dış dünyaya kapatmalarını 
istedim. Tam konstantrasyon ile 
çalıştık ve taşıma işinde muvaf-
fak olduk.
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Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rüştü Uçan, iş güvenliğinde 4 yıllık ve lisansüstü akademik eğitimle-
rin son derece önemli olduğunu ifade ediyor.  

DR. UÇAN: İŞ GÜVENLİĞİNDE 
EĞİTİM EN BELİRLEYİCİ NOKTA

BİR KONU BİR KONUK /  RÜŞTÜ UÇANÖZEL
DOSYA

Türkiye’de sanayi ve iş 
dünyasının gelişmesi ile 
beraber iş ve işçi kaza-

larına paralel olarak ‘İş güven-
liği’ gündem oluşturmaya de-
vam ediyor. Konuyu Üsküdar 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Rüştü Uçan ile değerlendirdik.

MESKA (Meslek Hastalık-
lar ve İş Kazalarını Önleme 
Vakfı)’nın başkanı oldunuz. 
İş güvenliği kanunu 2012 yılın-
da çıktı  ve 6 yıla yakın bir yıl 
geçti. Türkiye’de iş kazalarını 
önemli derecede aşağıya in-
dirdi değil mi?

Aslında çok süratli bir indirme 
olmuyor ama eskiden kayıt dışı 
çok fazla kaza vardı. Şimdi bu tarz 
kazaların hepsi kayıt altına alını-
yor.  Kişiler olayları daha iyi bir 
şekilde anlamaya başladılar. Eski-
ye göre daha iyi bir pozisyondayız 
diyebiliriz.

DÖRT DÖRTLÜK ELEMANLAR 
YETİŞECEK

Genel olarak iş güvenliğinin 
son dönemini anlatır mısınız?

İlk olarak üniversitede verdi-
ğimiz eğitimler ile başlamak is-
tiyorum. Sonra sektörel bazlarda 
eğitime gitmek lazım. Şimdi iş 
güvenliği uzman sayısı 140 bin 
olarak açıklandı. Eleman ihtiya-
cının büyük bir kısmı karşılan-
mış. Ama bundan sonra çıkacak 
olan elemanın daha vasıflı, daha 
kalifiye olması şeklinde bir döne-
mece gelmiş bulunmaktayız. Bu 

döneçte ben MES-
KA Vakfı Başkanı 
olarak, vakfımıza 
göre 2 yıllıkların hemen 4 yıllı-
ğa çevrilmesi gerekmektedir. Ve 
bu 4 yıllığa çevrildiği zaman da 

bunun içerikleri, laboratuvarları, 
dersleri, konuları, stajı hepsi ile 
sektörün ihtiyacını karşılayabile-
cek dört dörtlük bir eleman haline 

getirilmesi gerekir. Biz, 
Üsküdar Üniversitesi 
olarak bunu sağladık. 
Yani Üsküdar Üniver-
sitesi’nde ders içerik-
lerimizle laboratuva-
rımızla, hepsiyle bunu 
sağladık. Türkiyeye ör-
nek olabilecek bir kuru-
luş oluşturduk. Bu alan-
da ilk üniversitelerden 
birtanesiyiz. İlk 4 yıllık 
açanlardanız. Bu konu-
da bayağı bir yol aldık. 
Bizim aldığımız bu yolu 
model haline getirelim 
diğer 2 yıllıkları da 4 
yıla çevirerek bu kali-
tenin şekline getirelim 
ve Türkiye’nin ihtiyacı 
olan İSG uzmanını ye-
tiştirelim.

Ahmet Doğan
Haber Müdürü
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PROFESÖRLÜK YOLUNUN 
AÇILMASI GEREKİYOR

Peki neden 2 yıllığı tercih 
etmiyorsunuz?

Öncelikle çok düşük puanlar 
ile geliyorlar. İkinci olarak da za-
ten 2 yıl diyorsunuz. 2 yılın bir 
dönemi belki de 1.5 dönemi genel 
dersler ile geçiyor. Yani ders sayı-
sı çok çok az kalıyor. Onun için 
4 yılda bütün ihtiyacı olan ders-
leri ve stajları vermemiz gereki-
yor. Burada üzüntü verici bir olay 
var: İstanbul Üniversitesi, 4 yıllık 
uzaktan eğitim açıyor, öğrenci sa-
yısı çok fazla ve İSGDER’lerin eği-
timini uzaktan eğitim ile verimli 
bir şekilde veremezsiniz. İş sağlığı 
diyoruz. Riskli ortamlarda çalış-
mayı öğretmemiz lazım. Bunların 
uzaktan olması mümkün değil. 
Mühendislik nasıl uzaktan eğitim 
ile olmuyorsa, tıp nasıl uzaktan 
eğitim ile olmuyorsa İSG’nin de 
uzaktan eğitim ile olması müm-
kün değil. Öğrencinin staj yapma-
sı lazım, proje geliştirmesi lazım. 
Bunların hiçbiri mümkün olmu-
yor. İş güvenliği uzmanı yetişti-
ren 83 tane üniversite var, 2 yıllık 
meslek yüksek okulu var,  10 tane 
4 yıllık var, lisans üstü eğitimler 
var, doktoralar var. Şimdi bu ka-
dar geniş 140 bin kişinin olduğu 
bir dal diyoruz. Ve burada do-
çentlik için gerekli alt yapı yok. 
Ben makine mühendisiyim, dok-
tora yapmışım. Çeşitli yerlerde 
doktora yapmış arkadaşlar var. 
Biz hiçbir şekilde doçent olamıyo-
ruz. Çünkü doçentlik kriteleri bu 
yapıya uygun değil. Türkiye’de iş 
güvenliğinde bilgi birikimi olsun 
istiyorsak bunun doçentlik, pro-
fesörlük yolunun açılması gerekli. 
Bu da çözülmesi gereken en bü-
yük sorunlardan birtanesi.

TEZLERİMİZLE KATKI 
SUNACAĞIZ

Taşıma kaldırma ünite-
leri grubunun en büyük 
sorununlarından birisi de 
operatör sorunu. Üskü-
dar üniversitesi olarak bu 
konuda neler yapacakası-
nız?

İş güvenliği bugüne ka-
dar genelden gitti. Şimdi de-
taylara girmemiz lazım. Bu 
detaylara girerken yüksekte 
çalışma gibi konularda bir 
ihtiyacınız varsa bu konuda 
beraber çalışıp eğitimleri detay-
landırabiliriz. Daha sonrasından 
bunları ilgili yerlere iletebiliriz. Bu 
tür desteklerimiz olur. Bir de yurt-
dışındaki projelerde birlikte hare-
ket edilebilir. Bizim bunları detay-
landırmamız lazım, ancak böyle 
başarılı olabiliriz. Biz burada tez-
ler yaptırıyoruz. Konu bulmakta 
zorluk çekiyoruz. Ama sizin bir 
üreticinizin bir sorunu olduğunda 
biz burada öğrencilerimiz ile bir-
likte bu sorunu çözmeye yardım 
edebiliriz. Böylelikle hem yapılan 
tez işe yarar hem de sektörün bir 
problemi çözümlenmiş olur. Bir 
tez neden boşa gitsin, biz de fay-
dalı olmak için uğraşıyoruz.

DOĞRU YAPIYI KURARSAK İŞ 
KAZALARI AZALIR

Bu birliktelik iş kazalarını 
ne kadar önler?

Biz çalışmalarımızı bakanlık-
lara birebir sunuyoruz, sunaca-
ğız da... Bu ay sonunda mesela 
3 günlük bir çalıştay var. Bizleri 
çağırdılar oraya da gideceğiz. Biz, 
memnuniyet ile her projeye katıl-
mak istiyoruz. Çünkü işin dışında 
olursan o iş için fikir veremezsin. 

Bu noktada sektörün de bize gel-
mesi lazım. Benim şu makinamda 
şöyle bir sorun var, bunu nasıl ya-
palım? Gerekirse projelerde yar-
dımcı olurum veya tamir ederken 
şöyle bir sıkıntı var... Bunun çö-
zümü belki bir defada bulunama-
yabilir. Ama üzerine düşünülmesi 
lazım. Bilgi ve birliktelik olursa iş 
kazaları da azalır. Yeter ki doğru 
yapıyı kuralım.

MESKA’DA BİR 
DİZİ ETKİNLİKLER 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

MESKA Vakfı’ndan bahse-
der misiniz?

MESKA Vakfı, 1998’de ku-
ruldu. Biz bu vakfın yönetimine 
geldik. Buradaki amacımız sivil 
toplum kuruluşu olarak da bu 
işin içerisinde olmak. İsanları ay-
dınlatmak. İlerleyen zamanlarda 
öğrenci bursları vermek isyioruz. 
Biz böyle bir yola çıktık. 4 ay oldu 
ben başkan olalı. Çalışmalarımı-
za devam ediyoruz. İlk etapda bir 
konu bir konuk olarak Üsküdar 
Üniversitesi İSGDER ile bir çalış-
mamız var. Bu tarz bir sürü etkin-
liğimiz olacak.

BİR KONU BİR KONUK /  RÜŞTÜ UÇAN
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Babalar ve Oğullar köşemisin 
bu ay ki konukları Özdemir 
Vinç Genel Müdürü İsmail 

Özdemir ve mühendis oğlu Harun 
Özdemir... Keyifli sohbetten dolayı 
her iki isme de teşekkür ederiz...

Özdemir Vinç Genel Müdürü 
İsmail Ödemir kimdir, sizi tanı-
yabilir miyiz?

1970 yılında Bolu-Mudurnu’da 
doğdum. Gebze’de ikamet ediyo-
rum. 1997 yılında vinç sektörünü 
girdim. 1210 Ford marka kam-
yonun üstüne 10 tonluk 3 bomlu 
bir makina Gelişim Otomotiv’den 
yaptırarak bu sektöre girdik. Sektör 
hızlı bir şekilde büyüdü, sektörle 
beraber vinççiler de büyüdü. Le-
aseng ve banka kredileri kanalıyla 
bu sektrde makinalar çoğaldı. Ma-
kin alar çoğaldıkça fiyatlar düştü. 
Operatörler yetişmemeye başladı. 
Herkesin makinası leasengli oldu-
ğu için verilen hizmetlerin karşılığı 
ve fiyatlar çok düştü. Bugün ope-
ratör sıkıntısı çok ciddi safhalarda. 
Bu işin bir okulu, bir meslek lisesi 
devlet tarafından mesleki eğitim 
verilmeli. Yoksa bundan sonra us-
ta-çırak-yağcı mantığı eskisi gibi 
yürümez. Devletin burada basit 
usullerle değil de ciddi sınavlarla 

devreye gir-
mesi gere-
kiyor. Ope-
r a t ö r l e r i n 
bilinçli, en az 
lise mezunu 
olması gere-
kiyor.

YETKİLİ 
FİRMALARIN 
SERVİSLERİ 
HER YERDE 
YOK

Platform 
sektörünü 
değerlendi-
rir misiniz?

Te m mu z 
2015 itibarıyla vinçleri satarak plat-
form sektörüne girdik. Bu sektörde 
de servis sounları mevcut. Yetkili 
firmaların servisleri her yerde yok. 
Piyasada bunları bir oto sanayideki 
elektrikçi yapamıyor. Bu konularda 
da okumuş, bilgili elektrikçilere ih-
tiyacımız var.

Eski dönemlerle şimdiki ma-
kinaları kıyaslar mısınız?

1999 yılındaki makinalar 3-4 
boğumlu idi. Operatör istese de 
o makinayı yatıramıyordu. Yani 

okamyoni o makinayı dengeliyor-
du. Makinanın devrilme olasılı-
ğı yok denecek kadar azdı. Ama 
şimdi teknoloji ilerledi. Makinalar 
akıllandı. Bomlar uzadı. Operatö-
rün iş yükü artmaya başladı. Şimdi 
50 metrede bir yükü mukavemetle 
götürüyorsunuz. Dolayısıyla bu-
rada bir rüzgarı bile hesaplamanız 
zaruridir. Şimdiki makinalarda 
mühendislik hizmetleri ön plan-
da. Operatörün daha yükü kaldır-
madan makinanın taşıyacağı yükü 
kaldırıp kaldıramayacağını bilmesi 
lazım.

ÖZEL HABERLER / BABALAR VE OĞULLARI

Özdemir Vinç Genel Müdürü İsmail Özdemir ve mühendis oğlu Harun Özdemir, bir karar aldıkları zaman 
‘ortak akıl’la, derinlemesine araştırarak karar aldıklarını ifade ediyor.

BABA-OĞUL OLARAK BİR KARAR 
ALDIĞIMIZDA ‘ORTAK AKIL’LA HAREKET 
EDERİZ
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OĞLUMUN İŞLERİ DAHA İYİ 
YÜRÜTECEĞİNE İNANIYORUM

Oğlunuz Harun Özdemir’i 
yetiştirdiniz. Oğlunuz için sek-
törü nasıl görüyorsunuz?

2-3 yaşından beri haftasonla-
rı bilhassa oğlum sürekli gelirdi. 
Mühendis de oldu. Hem sektörün 
çekirdeğinden yetişen hem de bu 
işin okulundan mezun biri olarak 
bizlerden daha iyi götürmesi lazım 
sektörü ve işleri. Bu anlamda Ha-
run Özdemir’e güveniyor ve inanı-
yorum.

ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİĞİM İÇİN 
KENDİMİ YETKİNLEŞTİRDİM

Harun Özdemir, siz ikinci 
jenerasyonsunuz. Mühendis-
siniz... Babanızla birlikte şirke-
tinizi daha iyi yerlere taşımak 
için çalışıyorsunuz. Okuyucula-
rımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Ben, 1996 yılında doğdum. 
Ufak yaşlarda, buraya haftasonları 
geliyordum. Ben, buraya yeni gelen 
operatörlerimize bazı şeyleri gös-
terdim. Yaşım çok küçük olması-
na rağmen, çekirdekten yetiştiğim 
için kendimi yetkinleştirdim. 2015 
yılından sırf eleman bulamadığı-
mızdan vinç sektöründen çıktık, 
platforma geçtik. Benzer gibi gö-
rünse de farklı sektörler... İlk başta 
adaptasyon zor oldu ama sektörü 
yakaladık. Şu anda 60’a yakın ma-
kinamız var. 54 tanesi makaslı, 6 
tane de eklemli. Dizellerimiz de ay-
rıca var. Eklemliler Holut, makaslı-
larda ağırlık Dingli...

MÜMKÜNSE BORÇLANMAMAK 
LAZIM

İsmail Bey, yılın son çeyreği-
ni değerlendirir misiniz?

Ekonomik kriz hepimizi vurdu. 
Sektörün borcu ikiye katlandı. Ma-
lum borçlarımız hep dolar üzerin-
den. Para dönmüyor. TL ile borç-
lanma durumumuz yok. En iyisi 
borçlanmamak... Borçlanmdan 
kendi öz malınızla iş yapmalısınız. 
Bankayı kazancınıza ortak etme-
melisiniz. Manisa’da bir yer açtık. 

Önümüzdeki sene orada da faali-
yetlerimiz devam edecek.

ŞUBELEŞMENİN BİZLERE ÇOK 
CİDDİ AVANTAJLARI VAR

Harun Bey, şubeleşme açı-
sından şubeleşmeyed devam 
edecek misiniz?

Manisa şubemizi tam anlamıyla 
aktif etmeye çalışıyoruz. Emin ve 
sağlam adımlarla ilerlemek ve şu-
beleşmek istiyoruz. Şubeleşmenin 
bizlere çok ciddi avantajları var. 
Satış sonrası hizmetleri yakalamak 
istiyoruz.

2019 planlarınızı anlatır mı-
sınız?

Olmayan makinaları almaya 
çalışacağız. Piyasada olan makina-
ları değil de kismede olmayan ma-
kinaları almayı hedefliyoruz. Yani 
olmayan kompakt makina almayı 
istiyorum. 

Babanız İsmail Bey, artık 
yetkileri size devrediyor Harun 
Bey. Aldığınız kararlarda peki 
ortak bir akıl mı geçerli, karar 
alma süreçlerinizi anlatır mısı-
nız?

İsmail Özdemir: Ben, oğlum 
Harun Bey’le ortak bir şekilde ka-
rar alıyoruz. Bir karar alırken araş-
tırırız, istişare ederiz ve orta yolu 
bularak işe karar veriyoruz. İkili 
ilişkilerimizde ortak aklın kullanıl-
ması gerekiyor. Doğru yolu bulmak 
sonuçta en iyisidir.

Harun Özdemir: Babam daha 
tecrübeli tabii ki... Babamın tecrü-
belerinden istifade ediyorum. Ba-
bamla ortak bir akılda buluşarak 
kararlar veriyoruz.

İsmail Bey, yeni makinaları 
ver servisleri değerlendirir mi-
siniz?

Eskiden kamnyonla başladım. 
Eski kamyonları bir tamirci kadar 
söker toplarım. Şimdikiler tabii 
daha elektronik ama yine de bu 
makinalar hakkında da fikir sahi-
biyim. Servisi olmayan bir makina-
yı satın almayı düşünmeyiz. Servis 
bizim sektörümüzde belirleyici ko-
nuların başında geliyor.

MAKİNALAR DEĞİL, 
KULLANICILAR KAZA YAPIYOR

Kazalar hakkindaki düşün-
celerini değerlendirir misiniz?

İsmail Özdemir: Vinç sek-
töründeki kazaların yüzde 90’ı 
operatörün makina üzerinden 
oynamasından kaynaklanıyor. 
Makinanın deforme olması da 
burada ciddi bir etken. Kullanıcı 
bunu manuele aldı mı iş biter... 
Servisler, makainalara gelip ba-
kıyor. Kazanın olup olmaması 
kullanıcıya bağlıdır. Makina kaza 
yapmaz. Üzerindeki şoförü kaza 
ya da hata yapar. Makina yaşlan-
madığı, ömrünü tamamlamadığı 
müddetçe makinalar çalışır. Bu-
rada kontrol mekanizması çok 
önemlidir. Operatörün mesleki 
yeterlilik seviyesinde olması ge-
rekiyor. Çalışan dizel makinala-
rımızı ayda bir gidip bakımlarını 
yapıyoruz. Makinalarımızı dola-
şarak inceliyoruz. Makinaların 
incelenmes gerekiyor. Kendiniz 
giderseniz makinalarınızı da ko-
rumuş olursunuz.

Harun Özdemir: Biz, aslın-
da bu kontrolleri samimi olmak 
gerekiyorsa sadece işgüvenlikçi-
nin eline bir evrak verelim diye 
yapıyoruz. Hiçbir zaman gözle 
muayene denilen bir şey olmaz. 
Kapak dahi açılmadan onay veri-
liyor. Makinanın kapağını açma-
dan bir fikir sahibi olamazsınız. 
İçinde yağı mı, suyu mu eksik 
açıp bakmadan nereden bilecek-
siniz? Bu işler, iş güvenlikçilerin 
gözünü doyurarak olmamalı. Bu-
rada dürüst bir şekilde çalışmak 
gerekiyor bence. Kullanıcılar da 
artık eskisi gibi değil. Bakımını 
biz yapıyoruz ama kullanıcıların 
da bilinçlenmesi lazım.
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YİĞİT AKÜ LİDERLİĞE YÜKSELDİ

GYODER ‘MİLLETİN MECLİSİNİ MİLLET YAPAR’ 
KONSORSİYUMU, GÖREVİNİ TAMAMLADI

Yiğit Akü, Türkiye’nin ilk 
1000 İhracatçı firması ara-
sında Akü sektöründe ilk 

sırada yerini alarak, %100 Milli 
Sermaye gücü ile ihracattaki başa-
rılarını bir kez daha kanıtladı. Akü 
sektöründe lider konuma yüksel-
di. Yiğit Akü, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi TİM tarafından derlenen; 
Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı fir-
ması arasında akü sektöründe ilk 
sırada yerini alarak, global üretici 
ve tedarikçi olarak, Türkiye eko-

nomisine önemli katkılar 
sağlamaya devam ediyor. 
Yenilik,inovasyon, ar-ge ve 
yüksek katma değer sıra-
lamalarında yerini alan ve 
sektörün temsilcisi olarak 
adından sıkça söz ettiren 
Yiğit Akü, başarılarını tüm 
hızıyla sürdürüyor. 2018 
yılı ve bir sonraki yıllarda 
da ekonomik gelişmenin 
kaynağı olarak Ar-Ge ve Ür-Ge’ye 
dayalı yatırımlarına devam ede-

cek olan Yiğit Akü, 5 kıtada 90’dan 
fazla ülkeye ihracat yaparak, lider 
adımlar atmaya devam ediyor. 

GYODER Milletin Meclisini 
Millet Yapar Konsorsiyumu, 
15 Temmuz darbe girişimin-

de hasar gören Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin onarımının tamam-
lanması dolayısıyla takdir plaketiyle 
onurlandırıldı. Konsorsiyum üyeleri, 
plaketlerini Meclis Eski Başkanı İsma-
il Kahraman’ın elinden aldı. TBMM 
Eski Başkanı İsmail Kahraman, “GYO-
DER’e ve tüm Konsorsiyum Üyelerine, 
gösterdikleri hassasiyet ve hayırsever-
liklerinden dolayı Yüce Meclisimiz 
adına teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi. GYODER Başkanı Doç. Dr. Fey-

zullah Yetgin, “Meclisimizi inşa etmek 
bu milletin görevidir diye yola çıkan 
Konsorsiyum, çalışmalarını büyük bir 
özenle yürüttü. Bugün, bu çalışmanın 
başarıyla tamamlanmasının gururunu 
yaşıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin 
Gayrimenkul Platformu GYODER 
(Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklığı Derneği), 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında bombalanan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBM-
M)’nin onarımı için üstlendiği görevi 
tamamladı. Meclisin hasar gören bö-
lümleri, 30 GYODER üyesi firmayla 
oluşturulan Milletin Meclisini Millet 

Yapar Konsorsiyumunun sürdürdüğü 
özenli çalışmayla onarıldı ve yenilen-
di. Meclis’in bir bölümünde oluştu-
rulan müzede ise yaşanan tarihi süreç 
ölümsüzleştirildi. GYODER Yüksek 
İstişare Kurulu’nun hayata geçirdiği 
‘Milletin Meclisini Millet Yapar Kor-
sorsiyumu’nun çalışmalarını tamam-
lamasından dolayı, 6 Aralık Perşembe 
günü Fairmont Quasar İstanbul’da 
düzenlenen toplantıda, TBMM Eski 
Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
konsorsiyum üyelerine takdir plaketi 
verildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, GYODER ve  Konsorsiyum Üyeleri’ni takdir plaketiyle onurlandırdı.

Erçin Çetin
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Alışveriş Merkezlerinde ,Cam Takma,Çatı Cephe, Cam Montajı işlerinde, Spor Kompleksleri, 
Kurşun Geçirmez Cam Montajı ve Örümcek Vinç Kiralama Hizmetlerinde 

Alpen Cam Vinç Kiralama ile “Herşey Çok Kolay”

Can Vinç Galeri Genel Müdürü Can Çoban, kesintisiz bir hizmeti sorunsuz bir şekilde sağlayarak farklı 
olmanın açık farkını en farklı bir şekilde ortaya koyduklarını vurguluyor.

KOMİSYONA ALMAYI KENDİME 
YAKIŞTIRMAM, ELİMDEN NE GELİRSE 
MÜŞTERİME YARDIMCI OLURUM

SEKTÖREL HABERLER / 2.EL VİNÇ ALIM SATIM CAN ÇETİN

Can Vinç Galeri Genel Mü-
dürü Can Çoban ile Can 
Vinç’in çalışmalarını ve he-

deflerini değerlendirdik.

Sektörün en genç üyelerin-
den birtanesisiniz. Kaç yıldan 
beri bu sektörün içerisindesi-
niz. Okuyucularımıza kendinizi 
tanıtır mısınız?

Babam yaklaşık 15 senedir bu 
işi devam ettiriyor. Ben de baba 
mesleğini devam ettiriyorum. 1995 
istanbul-Kurtköy doğumluyum. 
Haliyle ben de okula başladığım-
dan beri bu mesleğin içerisinde-
yim. İlk, vinç nedir onu öğrendim. 
Ondan sonra kiralama sektöründe 
çalışan babamın yanına sürekli git 
gel yaparak işi öğrendim ve onun-
la devam ettim. Liseyi bitirdikten 
sonra askerlik dönemim geldi. As-
kere gittim geldim. Bu işe tekrar-
dan devam ettim. 

MAKİNALARIN BAKIMINI 
YAPARAK AL-SAT YAPIYORUZ

Kiralama işini babamla birlikte 
yaparken 2 ayda 3 ayda bir makine 
alıp satıyorduk. Kiralama işinde 
işlerin yavaşlaması ile birlikte ba-
bamın desteği ile Pendik Veliba-
ba’daki garajımızı açtık ve grajımı-
zı vinçler ile doldurduk. Devamlı 
al sat yaptık. Al satın yanı sıra ki-
ralama işine de devam etmekte-
yiz. Kurtköy’de  bir şubemiz var. O 
şubemizde kiralama işi yapıyoruz. 
Bunun yanı sıra forklift kiralama 
işi de yapıyoruz. Pendik Veliba-
ba’da kendi yerimi açtıktan sonra  
devamlı vinç al sat; bu al satları 
aldığım gibi tezgaha koymuyo-
rum. Ben bu makinelerin komple 
bakımlarını yapıyorum. A’dan Z’ye 

aklınıza gelebilecek tüm bakım-
lardan makine geçiyor. Adeta sıfır 
makine haline geliyorlar. Bu şekil-
de satmaya başladık. Al sattan son-
ra galeri işi yapmaya karar verdim.

SEKTÖRÜN BİTECEĞİNİ HÇ 
DÜŞÜNMÜYORUM 

Bir genç olarak sektörü nasıl 
görüyorsunuz, hedefleriniz ne-
lerdir?

Sektörümüz genellikle inşaat 
üzerine kurulu... Kendimizi o tara-
fa yatırdık. Dışarıya hiç açılmadık. 
Bu yüzden inşaat sektöründe bir 
sıkıntı oldu mu direkt bizim sek-
törü de etkiliyor. Şu an baktığımız 
zaman bir durgunluk var. Ama 
doğu tarafına baktığımız zaman 
birçok makine satın alma talebi 
geliyor. Oradaki proje işleri devam 
ediyor.

İKİNCİ EL SATIŞLAR ÇOK FAZLA
Büyük şehirler hakkında ko-

nuşmak gerekirse şu an işler yavaş-
ladı, bir durgunluk var. Önümüz 
kış; böyle durgunlukların olması 
normal. Kış ayının bitmesi ile bir-
likte işlerin daha iyi olacağını dü-
şünüyorum. Sektörün geleceğin-
den bahsetmek gerekirse; sonuçta 
vinçler insanın kaldıramadığı yük-
leri kaldırmak için üretildi. Bu ağır 
yükler hiçbir zaman bitmeyeceği 
için ben de bu sektörün biteceğini 

düşünmüyorum. Kur farkının art-
ması ile birlikte 2.el makinalara da 
talepler arttı.  Birinin geçen sene 
500 bin liraya yaptırdığı makine 
bugün 800 bin TL. Bunun bir de 
KDV’si var. KDV’si ile birlikte epey 
yıpratıcı rakamlar ortaya çıkıyor. 
Önceki senelere göre bu yıl 2. el 
satışlar çok daha fazla oldu.

İSTANBUL’DA İLK VE TEK VİNÇ 
GALERİSİNİ AÇTIM

Can Vinç Galeri olarak fark-
lı bir yapılanmanız olacak. Bu 
yapılanmadan bahseder misi-
niz?

Türkiye’de bu işi yapan bir  fir-
ma var. Onun da adını söylemek 
doğru olmaz. Ama İstanbul’da bu 
işi yapan hiç kimse yoktu. Ben de 
şimdi İstanbul’da ilk ve tek vinç 
galerisini açtım.  Açılışımızı iler-
leyen aylarda birlikte yapacağız. 
Bizim en büyük özelliğimiz şu 
olacak. Bu işi yapan insanlar de-
vamlı komisyon alıyor. İşi bilen 
de yapıyor bilmeyen de... Bizde 
böyle bir durum yok. Bizim za-
ten ekibimiz vinç kiralama işin-
den geldiğimiz, devamlı bu işin 
içinde olduğumuz için neyin na-
sıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. 
Bu yüzden komisyonun bize ya-
kışmayacağını düşünüyoruz. Biz 
sadece bu işin galerisini yapıca-
ğız. Genellikle meslektaşlarımız 
bize şunları söylüyor. Can, ken-
di listene koy; sat komisyonunu 
al. Ben de diyorum ki komisyon 
işini kendime yakıştıramıyorum. 
Benim parkımda olan makinalar 
benim makinalarımdır. Eğer biri-
si benim elimde olmayan bir ma-
kinayı sorarsa, eğer bu makine 
sizin elinizde varsa aracı olurum. 
Her şekilde yardımcı olmaya ça-
lışırım. 
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Alışveriş Merkezlerinde ,Cam Takma,Çatı Cephe, Cam Montajı işlerinde, Spor Kompleksleri, 
Kurşun Geçirmez Cam Montajı ve Örümcek Vinç Kiralama Hizmetlerinde 

Alpen Cam Vinç Kiralama ile “Herşey Çok Kolay”
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Ülkemizde her alanda başa-
rılı iş kadınlarını görmek 
mümkün. Net Medya ola-

rak kadınların iş dünyamızda daha 
faal olması gerektiğine inanıyor ve 
bu konuda üstümüze düşeni yap-
maya gayret ediyoruz. Bugün de 
size BAŞARILI BİR KADIN OPE-
RATÖRÜ anlatacağız. Ülkemizde 
ve dünyada KADIN OPERATÖR 
sayısı aslında çok değil, hatta sayı-
lı diyebiliriz. Taşıma & Kaldırma 
Üniteleri Dergisi olarak Ertek Cam 
Operatörü Cansu Kınay ile çok 
önemli bir röportaj gerçekleştirdik.

Çalıştığınız firmanızın fali-
yetlerinden bahseder misiniz?

Ertek Cam firmasında çalışı-
yorum. Firmada; 2 aydır görev al-
maktayım. Ertek Cam olarak cam 
ve vinç sektöründe hizmet ver-
mekteyiz.
PLATFORM VİNÇ VE 
ÖRÜMCEK PLATFORM VİNÇ 
KULLANIYORUM

Kadın Operatör  olarak han-
gi makinada çalışıyorsunuz? 
Operatörlüğü kadınlara tavsi-
ye eder misiniz, bu işin kadın-
lar açısından artıları ve eksileri 
nelerdir?

Kadın olarak platform vinç ve 
örümcek platform vinç kullanıyo-
rum. Kadın olarak sadece şantiye-
lerde erkeklerin olduğu yerde biraz 
zorluk oluyor, fakat onun haricin-
de herhangi bir zorluğu yok. Tam 
anlamıyla çok keyifli bir iş ope-
ratörlük... Farklı yerlerde farklı iş 
şartlarında çalışmak ortamı hayatı 
daha rahat tanımamıza yardımcı 
oluyor.

BUGÜNE KADAR BİR 
OLUMSUZLUK YAŞAMADIM 
Bugüne kadar dezavantaj hisset-
medim. başta patronum Cemalet-
tin Ertek olmak üzere diğer opera-
tör arkadaşlar bana gerekli desteği 
verdiklerinden dolayı herhangi bir 
zorluk yaşamadım. Bir aile orta-
mında olduğum için zorluk yaşa-
yacağımı zannetmiyorum. Bu işi 
yaparken kendimi çok zinde ve 
keyifli hissediyorum. Daha huzur-
luyum... Sürekli dışarıda, sahada 
çalışıyorum. Araç kullanmak, ma-
kine kullanmak bunlar hayatımda 
bana destek veriyor. Bir başka fir-
maya gitmeyi de hiçbir zaman dü-
şünmüyorum. Elimden geldiğinin 
fazlasını yapmaya özen göstererek 

bu sektörde kadınların da bir yer-
lere gelebileceğini göstereceğim. 
Kadınların istedikten sonra yapa-
mayacağı hiçbir iş, üstesinden ge-
lemeyeceği hiçbir zorluk yoktur ve 
bu sektörde de ileri gidebilecekle-
rine inanıyorum.

GÖRENLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, 
SONRA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK 
İSTİYOR

Sahada çalışırken aldığınız 
tepkiler nasıl oluyor?

Sahada çalışırken özellikle ka-
dınlar fotoğrafımı çekip bir süre 
beni izliyorlar. Dışarıdaki tepkiler 
şaşkın, bir o kadar da olumlu... Ya-
nıma gelip kadın erkek ayırmak-
sızın tebrik ediyorlar. Bu da beni 
memnun ediyor. Daha da istekli ve 
düzenli çalışmamı sağlıyor.

SEKTÖRE YÖN VEREN KADINLAR / CANSU KINAY

Ertek Cam Operatörü Cansu Kınay, kadınların her zoruluğun üstesinden 
geleceğini ifade ederek, ‘Kadınların yapamayacağı hiçbir zorlu iş yok’ diyor.

KADINLARIN BAŞARIYLA 
YAPAMAYACAĞI HİÇBİR 
İŞ YOK!

ALIŞILMIŞIN DIŞIN DA İŞLER 
YAPABİLİRİZ

Bu mesleği neden tercih et-
tiniz?

Mesleği seçmemdeki amaç; ka-
dınların da bu tip işlerde yanı alı-
şılagelmiş klasik işlerdein dışına 
çıkarak neler yapabileceğini tüm 
herkese göstermektir. Yaptığım 
işte son derece huzurlu ve keyifli-
yim. Şartlar izin verdiği sürece bu 
meslekte daha da ilerleyeceğime 
inandığımı belirtmek isterim. Biz 
kadınlar kendimize inandığımız 
vakit her zorlu görevin üstesinden 
layıkıyla gelebiliriz. Kadının gü-
cünün yadsınmaması gerekiyor. 
Kadınlarımızın iş hayatında daha 
fazla olması gerekiyor. 
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Ülkemiz sanayisinde yedek par-
ça sektörünün dışa bağımlı 
olduğu maalesef bilinen bir 

gerçek. Rain Genel Müdürü Damla 
Yıldız Tekin ile yerli üretimi ve dışa 
bağımlılığın nasıl yok edilebileceğini 
değerlendirdik.

Damla Hanım, okuyucularımı-
za kendinizi tanıtır mısınız?

İstanbul Teknik Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği bölümü mezunu-
yum. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir 
Arçelik satınalma departmanında ça-
lıştım.
HİGHLİFT’İN ASLINDA BİR ALT 
KURULUŞU

Rain’i okuyucularımıza tanı-
tır mısınız?

Burada Rain olarak aslında biz Hi-
ghlift’in alt kuruluşuyuz diyebiliriz. 
Ama tamamıyla ayrı ayrı firmalar ol-
duğumuzun altını çizmem gerekiyor. 
Platform sektörünün ihtiyacından 
doğan bir firmayız. Özellikle platform 
yedek parça alanında hizmet vereceğiz. 
Tabii ki sadece platform ile sınırlı kal-
mayıp diğer iş makinalarının da yedek 
parçalarına odaklanacağız. İlk etapta 
platform olarak başlıyoruz. Sektörde 
bu yönde bir açık gördük.  Hani her 
markayı bünyesinde bulundurabilecek 
tarzda yedek parça satışından bah-
sediyorum. Sadece spesifik markalar 
değil... Ama her ihtiyaca cevap vermek 
üzerine bir amaçla yola çıktık.  Dedi-
ğim gibi Highlift’in aslında bir alt ku-
ruluşu. Highlift’in ihtiyacı bize aslında 
piyasanın ihtiyacını gösteriyor. O açı-
dan aslında piyasayı da gözlemliyoruz. 
Nerelerde ne ihtiyacı olduklarını birin-
ci ağızdan biliyoruz.

DAHA UYGUN VE DAHA 
ULAŞILABİLİR YEDEK PARÇA 

Rainin kurulma nedeni nedir?
Daha uygun ve daha ulaşılabilir yedek 
parça sektörünün olabileceğini dü-
şünüyorum. Bazen fiyatlar çok fahiş 
olabiliyor. İhtiyaç çok acil olduğun-
dan dolayı fiyatlar da maalesef abartılı 
olabiliyor. Bazı durumlarda ürünün 
maliyeti o kadar değil onu biliyorsu-
nuz ama o an ki aciliyetten dolayı ya 
da pazardaki çok  az sayıda tedarikçi 
olması yüzünden yüksek fiyatlara ye-

dek parça alınabiliyor, işin aksamaması 
için...  Onun dışında temin süreleri çok 
uzayabiliyor. Ben, bu yönde bir açık ol-
duğunu düşünüyorum. Sektörde  illa ki 
her parça bulunabilir, ama maliyeti ve 
temin süresi daha da aşağı çekilebilir. 
Bu sebeple bu amaca hizmet edebile-
cek şekilde ilerlemek istiyoruz.

DIŞARIYA BU KADAR BAĞIMLI 
OLMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK

Rain firması, yedek parça üre-
timini yerli olarak yapmayı düşü-
nüyor anladığım kadarıyla öyle 
değil mi?

Zaten yedek parça dediğimiz şeye 
baktığımızda; Türkiye’de yapılama-
yacak hiçbir yedek parça olduğunu 
düşünmüyorum.  En teknolojik ürü-
nünden tutun en basit parçasına kadar 
hepsi burada yapılabilir. Dışarıya bu 
kadar bağımlı olmanın hiçbir anlamı 
yok. Hani belki çok üzerine düşül-
mediği için ya da çok daha belli başlı 
sektörlerde üreticilerin kanalize olma-
sından dolayı olabilir.  Platform sek-
törü ülkemizde daha yeni, çok bilinen 
bir sektör değil...  Üretici açısından da 
belki çok tanımadıkları bir sektör. Bi-
zim amacımız yerli sanayi ile buradaki 
platform sektörünü birleştirmek. Uç 
noktada gelmek istediğimiz nokta ise 
Tüm makine parçalarının Türkiye’de 
üretilmesini sağlamak. Günün sonun-
da şunu söylemek isterim: Biz bütün 
parçaları yerli olarak temin ediyoruz. 
Elektronik kartından tutun, joystick 
ve tekerleğine kadar  hepsi burada ya-
pılabilir. Yerli üreticiyi de desteklemiş 
olacağız. Mutlaka ilk etapta yurt dışın-
dan gelmesi gereken parçalar olacaktır. 
Ama nihayetinde yerli üretim destek-
lenmeli.
BU İŞİN SANILDIĞINDAN 
DAHA KOLAY OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYORUM

Yerli üreticiler ile temaslarda 
bulundunuz mu?

Arçelik’te 10 yıl boyunca satınalma 
yaptığım için  aslında çeşitli sektörlerle 
ile bağlantılarımız var. Metal, plastik, 
elektronik, cam gibi çok farklı sektör-
lerde bağlantılarımız var.  Birkaç firma 
ile temasa geçtik. Kendileri çok olumlu 
karşıladılar. Tatmin edici bir iş hacmi 

var. Bu yüzden bu işin sanıldığından 
daha kolay olduğunu düşünüyorum. 
Aslında bizim amacımız 6 ay gibi bir 
zaman içerisinde düzenimizi kurmak. 
Kurulduğundan itibaren bir yıl süre 
geçtikten sonra büyük bir kısmını yerli 
üretmek istiyoruz.
EĞİTİM, BÜTÜNÜN BİR PARÇASI

Eğitim konusunda neler söyle-
mek isterseniz?

Eğitim, bütünün bir parçası... Şimdi 
ne kadar iyi eğitimli bir insan bu ürün-
leri kullanırsa ben o kadar az ürün 
satarım, bu gözle bakılmaması  lazım. 
Sonuçta bunların hepsi bir milli servet. 
Benim hiç yedek parça işine girme ihti-
yacı hissetmemem olması gereken şey 
aslında. Doğrusu bu şekilde. Makina-
ların çok düzgün kullanımı, işçi veya 
personel eğitimi ile joystick daha uzun 
ömürlü olabilir. Bir düğme kırılıyor 
komple 300 dolarlık joystick değişiyor. 
Bu, çok büyük bir israf aslında. Bu yüz-
den eğitim çok önemli.

SEKTÖRE YÖN VEREN KADINLAR / DAMLA YILDIZ TEKİN

Sektörde çok önemli eksikliklerin olduğunu ifade eden Rain Genel Müdürü Damla Yıldız Tekin, yerli üretimin 
desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

YEDEK PARÇADA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON VERİLİP 
YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ GEREKİYOR

SEKTÖRE BİR ŞEYLER KATMAK 
İSTİYORUM

Sektöre bir şeyler katmak istiyorum. 
Bazen üretici yedek parça  maliyetini müş-
teriye yansıtabiliyor. Ben ödemiyorum so-
nuçta müşterim ödüyor gözü ile bakıyor. 
Bu yüzden fiyatlar çok yüksek oluyor. Bence 
bu şekilde olmamalı... Sonuçta bu para he-
pimizin parası. Sonuçta bu parçalar yerli 
üreticilerden alınmıyor. Gidip Çinli’den 
Belçikalı’dan alıyorsunuz. Dışa bağımlı olu-
yoruz. Bu yüzden amacımız bu parçaları ol-
ması gereken fiyata satmak istiyoruz. Bunu 
da yerli üreterek yapmayı düşünüyoruz.  Bu 
işlerin yedek parçalarını üreten yerli firma-
lar vardır, fakat maalesef hiç biri istenilen 
seviyede değil. Mesela lastik üretimi dedi-
ğimiz zaman Türkiye çok önemli üretici 
konumunda. Fakat platform lastiği dediği-
nizde çok sınırlı sayıda buluyorsunuz. İm-
kanlarımız var, kaynaklarımız var, tek gerek 
yönlendirme... Burada da biz köprü vazifezi 
görmek istiyoruz. 

ÖZEL
RÖPORTAJ
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER 

SATIŞ SONRASI 
HİZMETLER (SSH), 
FARKINIZI ORTAYA 
ÇIKARIYOR 
AHMET DOĞAN 
Haber Müdürü

Rakiplerinizden bir adım 
öne çıkmak istiyorsanız 
Satış Sonrası Hizmetler’e 

(SSH) büyük önem vermelisiniz. 
Servis ağınızın geniş olması, 
müşterilerinizin şikayet ve ta-
leplerine anında cevap verme-
niz müşteri gözünde markanızı 
‘güvenilir’ kılacaktır. Güvenilir 
ve profesyonel iş disiplininden 
taviz vermeyen, müşteriyi veli 
nimet olarak gören ve çözüm 
odaklı çalışan kuruluşlar da 
örnek gösteriliyor. Örnek gös-
terildiğiniz anda ise 
pazarınız daha genişli-
yor ve müşterilerin sizi 
bulmasında en önemli 
etkenlerden biri haline 
geliyor. 

Hangi kuruluş, hangi 
marka rakiplerinden bir 
adım öne çıkmak istemez 
ki... Hangi şirket, tercih sebebi ol-
mak için çalışmaz ki... Ve hangi 
işletme, örnek gösterilen bir pro-
fesyonel olarak piyasadan adından 
söz ettirmek için çalışmaz ki... Peki, 
iyi güzel de bütün bu saydıklarımı-
zı nasıl yapacağız?

SSH İLE FARKLI OLMANIN AÇIK 
FARKINI ORTAYA KOYUN

Kısa adı SSH olan Satış Sonrası 
Hizmetler, kurum ya da kuruluş-
ların rakiplerinden bir hatta birkaç 
adım öteye gitmesini sağlamak-
tadır. SSH’nin kıymetini bilen, bu 
yönde çalışmalar yapan işletmeler 
piyasa tarafından takdir topluyor 

ve örnek gösteriliyor.

SEKTÖR, SSH’NİN 
DAHA YAYGIN 
OLMASINI İSTİYOR

Kısa adı SSH olan Satış 
Sonrası Hizmetler, kurum 
ya da kuruluşların rakip-
lerinden bir hatta birkaç 
adım öteye gitmesini 
sağlamaktadır. SSH’nin kıymetini 
bilen, bu yönde çalışmalar yapan 
işletmeler piyasa tarafından takdir 
topluyor ve örnek gösteriliyor.

SEKTÖR, SSH’NİN DAHA 
YAYGIN 
OLMASINI 
İSTİYOR

Net Med-
ya olarak bu 
s a y ı m ı z d a 
DOSYA ko-
nusu olarak 
SATIŞ SON-
RASI HİZ-
M E T L E R 
(SSH) konu-
sunu işledik. 
Ve gördük 
ki SSH ko-

nusunda ciddi bir açık var. SSH’yi 
halleden kuruluşlar, rakiplerin-
den öne çıkıyor ve müşterileri 
tarafından takdire şayan olarak 
görülüyor. Müşteri memnuniyet 

ve müşteri sadakati ya-
ratmanın en kestirme ve 
olmazsa olmaz önkoşulu 
da kuşkusuz SSH’den ge-
çiyor. Yaptığımız röportaj-
lar ve saha araştırmamız 
SSH’nin daha yaygın hale 
getirilmesi gerektiğini biz-
lere gösteriyor. Bu önemlşi 
dosyamızı siz değerli oku-

yucularımızın beğenisine sunuyo-
ruz.
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SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ 
ALANINDA UZMAN KİŞİLER 
YAPMALI 

Acarlar Dış Ticaret ve Ma-
kine San. AŞ. SSH Müdü-
rü Emrah Güngör, maki-

nayı tanımadan ne operatörlük ne 
de iş güvenlşği hizmeti verileme-
yeceğini dile getiriyor.

Satış Sonrası Hizmetlerini 
(SSH) verdiğiniz  firmalarınız-
dan bahseder misiniz?

Distribütörlüklerini yaptığımız 
Haulotte, Ruthmann, Ommelift, 
Teupen ve Uniccrane marka per-
sonel yükselticilerin satış sonrası 
hizmetler faaliyetlerini sürdür-
mekteyiz.

İNSANA YATIRIM YAPIYORUZ
Satış sonrası hizmetlerde, 

yaptığınız yatırımlar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Öncelikli olarak insana yatırım 
yapıyoruz. Bünyemize kattığımız 
yeni personelimizin gelişmesi ve 
yetişmesi için mekanik, hidrolik, 
elektrik-elektronik, ürün bilgisi 
ve müşteri ilişkileri olmak üzere 
ihtiyaç duyduğu eğitimleri alma-
sını sağlıyoruz. Bununla birlikte 
müşterilerimize daha hızlı hiz-
met verebilmek adına yedek par-
ça stok ve bulunabilirliliğini en 
üst seviyede tutuyoruz. Sahada 
ve atölyede çalışan teknisyenleri-
mizin işlerini kolaylaştıracak her 
türlü ekipmanı temin ederek hızlı 
ve kaliteli hizmet için her türlü ya-
tırımı yapıyoruz.

BAKIMLAR YETKİN KİŞİLER 
TARAFINDAN YAPILMALI 

Son dönemlerde, periyodik 

kontrollerin uygun olmayan, 
firmaların yaptırılması kazala-
rı artmasına ne kadar etken-
dir? Vinç işletmecileri bu konu 
da ne yapmalı?
Bizim yaptığımız iş, kullanıcıla-
rın yüksekte çalışması sebebi ile 
kesinlikle hata götürmez. Bu se-
beple makinelerin her türlü kont-
rol, bakım ve servis işlerinin bu 
işin eğitimini almış yetkin kişiler 
tarafından yapılması gerekmekte-
dir. Yapılacak en küçük hata veya 
kontrol sırasında gözden kaçırılan 
bir detay geri dönüşü olmayan 
sonuçlara yol açacaktır. İşletme 
sahipleri bunun bilinci ile maki-
nelerin günlük/saatlik bakımları-
nı takip etmeli ve yetkili firmalara 
yaptırmalıdır. Aynı şekilde her-
hangi bir arıza sonucu değişmesi 
gereken parçaların orijinal olma-
sına dikkat etmeleri gerekmekte-
dir.

Acarlar Dış Ticaret ve Makine San. AŞ. SSH Müdürü Emrah Güngör, satış sonrası hizmetlerin çok önemli 
olduğunu ifade ederek bu hizmetlerin yetkin, uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söylüyor.

MAKİNAYI TANIMAK GEREK
Kazalarda son kullanıcı ve 

işi veren firmaların iş güvenli-
ğinin bu konudaki kazalarda-
ki rolü nedir, iş güvenliği uz-
manları yeterli midir?

Öncelikli olarak iş güvenliği 
uzmanlarının kullanılan maki-
neleri iyi tanıması gerekmekte-
dir. Makinelerin hangi şarlarda 
çalışabilecekleri, özelliklerini 
iyi bilmeleri, bu makineyi kul-
lanan kişileri doğru kullanması 
ve kolayca denetleyebilmesini 
sağlayacaktır. Makineyi kulla-
nan operatörlerin de aynı şe-
kilde kullanmadan önce gerekli 
kullanım eğitimlerini alması ge-
rekmektetir. Aynı kullanıcıların 
çalışmaya başlamadan önce ma-
kineye gözle muayene yapma-
sı, makine günlük kontrollerini 
aksatmaması, en ufak bir uygun-
suzluk görmesi durumunda işi 
durdurup iş güvenliği uzmanına 
ve işverene bildirmesi kazaların 
önüne geçecektir. 
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
OLMAZSA OLMAZDIR!

Net Medya olarak Satış 
Sonrası Hizmet (SSH) ko-
nusunu bu sayımızda dos-

ya olarak işlemeye gayret edyoruz. 
Ayhanlar Platform Genel Müdü-
rü İsmet Duran’a yardımlarından 
dolayı teşekkür ederiz.

İsmet Bey Ayhanlar Platfor-
ma ne zaman başladınız? Sek-
tör ile ilgili Ayhanlar Platform 
ile yaptığınız Satış Sonrası Hiz-
metler (SSH) ile ilgili neler söy-
lemek istersiniz?

Ayhanlar Platform’a Şubat 
2018’e başladım. Şubat 18’den beri 
burada hizmetimi devam ettir-
mekteyim. Daha önceden de bu 
sektörde bir çok büyük firmada 
çalışmıştım bunları biliyorsu-
nuz... Kısaca kendimden bahset-
mem gerekirse 1974 Samsun-Baf-
ra doğumluyum. İlk okul ve liseyi 
Samsun’da okudum. 1991’de üni-
versiteyi kazanarak İstanbul’a gel-
dim. Marmara Üniversitesi elekti-
rik elektronik bölümünü bitirdim. 
Okul bittikten sonra İstanbul’da 
yaşadım. Bu sektöre 2013 yılında 
gelmem ile birlikte 17 18 senedir 
Tuzla tersaneler bölgesinde yeni 
gemi inşaatta vinç imalatıda ol-
mak üzere bulundum. Elektirikçi 
olmam mekaniği ve hidroliği öğ-
renmeme engel olmadı... Gemi 
sektöründe bunları öğrenmek 
zorunda kaldık. Dolayısıyla vinç 
sektörüne olan ilgim böyle başla-
mış oldu. Daha sonra 2013 yılında 
aldığım radikal bir karar ile artık 
gemide değil ayağım karaya basa-
cak  dedim ve bu sektöre başlamış 
olduk.

SATIŞ SONRASI HİZMET (SSH) 
SEKTÖRÜMÜZDE BİR BOŞLUK

Teknik servislik ya da ssh de-
diğimiz birim bu sektörde bir 
boşluk herkes kiralama yapıyor-

du fakat kimse bundan sonra ne 
yapacak diye düşünmüyordu. İlk 
baştaki amaçları makina arızala-
nırsa tamiri bakımı. Bunu daha 
çok disbiritör firmalar üzerinden 
yapmaya başladılar. Örnek veri-
yorum; Holut Makina arızalanır-
sa servisini Acarlar yapar. Dingli 
marka makina arızalanırsa Mak-
ser Makina servisliğini yapar. 
Kiralayanlar garanti kapsamı bo-
yunca bunu düşünmediler. Nasıl 
olsa bunlar yapıyor diye garantiler 
bitince işin rengi değişti. Çünkü 
artık teknik servis hizmeti paha-
lı bir hizmet. Kiralama firmaları 
artık kendi içlerinde ssh birimle-
ri kurmuş oldu. Bu zorunlu oldu 
dışarıya belki hizmet vermediler 
fakat en azından kendi makina-
larını kurtarmak adına böyle bir 
birim oluşturdular.

BİR EKİP İŞİ, FİRMAMLA GURUR 
DUYUYORUM 

Şu an bir çok firmanın 300-500 
makinası var ve bu sayılar artıyor. 
Dolayısıyla bu kadar makinanın 
takibini yapmak kolay bir iş de-
ğil. Bir ekip işidir bu, tek başına 
insalara yüklüyemezsiniz bunu. 

Bu ekibi oluşturmak bizim işimiz. 
Ekip olsun uygun yedek parça ol-
sun bir de makina parkınız ne ka-
dar çeşitli ise okadar fazla yedek 
parça blundurmak zorundasınız. 
Mesela bazı firmalar var insan im-
reniyor elinde tek bir marka ma-
kina bulunduruyor ve sadece ken-
di deposunda onun yedek parçası 
bulunuyor. Bizde her markadan 
makina bulunduğu için hepsinin 
yedek parçası olmak zorunda, bu 
da bir handikap; çünkü bu, ucuz 
bir yatırım değil. Her markadan 
bulundurunca totalde çok paha-
lı oluyor. 2018 şubatından beri 
Konya’da yapmış olduğum üretim 
hizmetinden sonra burada göre-
vimize başladık. Belirli bir mesafe 
kat ettiğimize inanıyorum. Ben 
yaptığım işlerden bahsetmeyi pek 
sevmem. Zaten görünüyordur... 
Dertli makinalar var, sıkıntılı işler 
yaptık ekibimizle birlikte... Çoğu 
kişinin imkansız dediği işleri Ay-
hanlar olarak biz yaptık. Bunun 
için ekibimle ve firmamızla gurur 
duruyorum.

700’E YAKIN ARAÇ 
PARKURUMUZ VAR 

Ayhanlar Platform Teknik Servis Müdürü İsmet Duran, Satış Sonrası Hizmet’in (SSH) olmazsa olmazlar arasında 
bulunduğunu dile getiriyor.

TKD_49_SON.indd   54 22.12.2018   14:49



TKD_49_SON.indd   55 22.12.2018   14:49



TKD_49_SON.indd   56 22.12.2018   14:49



TKD_49_SON.indd   57 22.12.2018   14:49



TKD_49_SON.indd   58 22.12.2018   14:50



TKD_49_SON.indd   59 22.12.2018   14:50



60 - TAŞIMA&KALDIRMA  EKİM-KASIM 2018

SATIŞ SONRASI HİZMETLER / AYHANLAR PLATFORM

Ayhanlar makinanın bu-
günki makina sayısı nedir? 
SSH’nin öneminden bahseder 
misiniz?

 700’e yakın bir araç parkuru-
muz var. Bizde makina kodları 
vardır. AP ile başlar 1’den baş-
lar 685 686’ya kadar çıkar. Şu an 
geldiğimiz sayı bu... Siz de takdir 
edersiniz ki son zamanlarda ki-
ralama firmalarının sayısı çokça 
arttı. Fiyat kırarak agresif satış 
politikaları uyguladılar. 20-25 
tane makina alan firma kurdu. 
Nasıl kurdular? Disbiritör firma-
ların garantörlüğünde yapılan 
bir hizmetten bahsedildi.Maki-
nası arızalandı kendisi gidemedi 

başkasını gönderdi. Dolayısıyla 
teknik servis hizmetini tam anla-
mıyla yerine getiremedi. Bu gibi 
firmalar en fazla 1, 1.5 sene sonra 
dökülecektir. Teknik servisi olan 
firmalar sivrilecektir. Çünkü artık 
kullanıcı makinayı kiralarken ya 
da satın alırken teknik servis ağı-
nız nedir nelerelerde vardır gibi 
sorular soruyor.

MÜŞTERİLERİMİZE GÜVEN 
VERİYORUZ 

 Örnek veriyorum biz hava-
limanında 400 makina sayısını 
bulduk. Şu anda 250-300 civarın-
da makina var. Benim orada 7/24 
hizmet veren adamım var. Ben 

başka firmanın müşterilerinde bir 
kaç şikayet duydum. 2 gün 3 gün 
sonra geliriz diyorlar. Sonra 2 3 ay 
sonra müşteri firmayı bırakıyor. 
Parasına bile bakmadan sizleri 
tercih edebiliyor. Yani şu an sor-
duğunuz zaman havalimanında 
benim sürekli elemanım vardır. 
Biz bir yere makine vermeden 
önce fizibilite çalışmaları yapıyo-
ruz. Makinayı kiraya vericeğimiz 
yere gidip incelemelerde bulu-
nuyoruz. Ezbere iş yapmıyoruz. 
Makina sayısına göre oraya şube-
leşmek adına konteyner koyuyo-
rum, orası ile ilginecek bir adam 
koymayıda düşünüyorum. 40-50 
makinamın olduğu bir yere ben 
hizmet veremiyorsam bu benim 
çok büyük ayıbımdır. Bazı firma-
ların şubesinde o kadar makina 
var dolayısıyla ben makinamın 
arkasında durmak zorundayım. 
Arkasında durmaz isem beni ora-
da en fazla iki ay tutarlar. Al maki-
nalarını, ben başka yerden alıyo-
rum derler. Biz verdiğimiz teknik 
servis hizmeti sayesinden bir çok 
olumlu geri dönüş aldık. Müşteri 
diyor ki teknik sevise önem veri-
yor SSH’sı var daha ne olsun. Biz 
bir problemle karşılasınca bizzat 
beni arayın diyoruz. Böyle de bir 
güven vermiş oluyoruz. İnsanlar 
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gece yarısında bile aradıkları za-
man ben  cevap verebiliyorum on-
lara.

SADECE KENDİ 
MAKİNALARIMIZA HİZMET 
VERİYORUZ 

Şubelerinizden bahseder 
misiniz. Ayhanlar’ın farkı ne-
dir?

Merkez şubemiz Ümraniye, 
İkitelli, Gebze ve Kayseri 
olmak üzere 4 tane şu-
bemiz var. Şubelerimizin 
hepsinde SSH ve teknik 
sevis hizmetimiz var. Bel-
ki bir tane kiralamacı var 
ama 3 tane teknik servis 
personelimiz var. Bu çok 
ciddi bir rakam. Teknik 
servis ekibini kurarken 
firmalar isim vermek is-
temiyorum hep dışarı-
ya  hizmet vermek adına 
kurulmuştu. Ayhanlar 
olarak biz sadece kendi 
makinalarımıza hizmet 
veriyoruz. Böyle bir ilke 
belirledik kendimize. ha 
bu arada diğer firmalar-
dan bize Geldikleri za-
man onlara danışmalık 
hizmeti veriyoruz. Biz parkımızda 
başkasının makinası tamir etmi-
yoruz. Niye diyeceksiniz. Başkala-
rının makinalarını tamir ettiğimiz 
zaman kendi makinalarımız ikinci 
planda kalıyor. Bizim makinaları-
mız kötü bir vaziyette işe gidiyor. 
Evet başka makina tamir edince 
para kazanıyorsun fakat kendi ma-
kinanı işe kötü bir şekilde gönder-
miş oluyorsun, kendi makinan ile 
ilgilenemiyorsun. Öncelikli amacı-
mız makinalarımızı sürekli revize 
etmek. Ben dışardan makina alır-
sam kendi makinamın tamir işle-
rini hep 2. plana atacağım. Bu da 
ayhanlar’ın vizyonuna ters... Şirket 
kalitemizi ön planda tutmak için 
dışarıda makina almıyoruz.

Ekip arkadaşlarınızdan bah-
seder misiniz?

Savaş aydın benim en büyük 
destekçimdir. Benden önce bura-
da boşluğu dolduran bir arkadaştı. 

Tabii işi bilmek vardır ve işi yap-
mak vardır. Savaş Bey’in sorumlu 
olduğu bir çok iş var. Hepsinden 
azar azar yaptığı zaman bir boş-
luk oluşuyor. Onun çok sorumlu 
olduğu konular var. Mesela bütün 
paletli makinalarımızdan sorumlu 
kişidir. Orhan Demirbaş ve Rama-
zan Aksoy ile birlikte ustabaşılık 
görevini yerine getiriyorlar. Birbir-
lerini tamamlar vaziyette. Mesela 

Necdet Turan isimli bir arkadaşı-
mız var bizim mekanik işlerimizi 
yapar. Çok yeteneklidir bu konu-
larda... Uğur Turan arkadaşımız 
boya işlerini yapar. Ve çok hızlı 
bir şekilde boya yapar. Tabiri caiz-
se ölüyü diriltir. Bazen günde 2-3 
tane makine boyayabilirler. Aslın-
da pek isim vermek istemiyorum. 
Ekibime kanca takıp akıllarını 
çelmeye çalışmasınlar, çünkü çok 
yetenekli bir ekibimiz var. Tahir 
Turan adında bir arkadaşımız var 
hem bizim dış servisimize var hem 
de burada butik işlerimizi halleder. 
Bazen makinalar işten geldiği za-
man tanınmayacak haldedirler. Bu 
makinaların revizyonlarını yapar. 
Makine parçaları adeta sıfır gibi 
olur. Satılmış Altundağ isimli ar-
kadaşımız akü bakımları ile ilgile-
niyor. Bunların takiplerini yapıyor. 
Biz burada iş bölümlerini yaptık 
bütün ekip arkadaşlarımız uzman 
oldukları işleri yapıyor. Aziz Murat 

Çiçek isimli arkadaşımız aramıza 
yeni katıldı. Makinalar işten geldi-
ği zaman öncelikli olarak yıkanır-
lar. Teknik servise uygun hale geti-
rilir. Hani yemek masaya gelir ama 
arkada emektar vardır. İşte bizim 
o emektarımız aslına bakarsanız 
azizdir. O tanınmayacak makinayı 
bakıma hazır hale getirir. Basınçlı 
temizleme aletiyle böyle nakış işler 
gibi makinayı ortaya çıkartır.

HER FİRMA SSH’YI YAPMALI...!
Satış sonrası hizmetler bizim 

gibi firmalar için çok önemli... 
Firmalar kurulurken nasıl olsa 
disbiritörfirma bunun arızası ya-
pıyor mantığı ile yola çıkarlarsa 
maddi açıdan zarar ederler. So-
nuçta pahalı bir yatırım yapıyor-
lar. Ben Ayhanlar’da 8-10 senedir 
devam eden bir sistemi aldım ve 
bunu devam ettiriyorum. Bayrak 
yarışı gibi düşünün bunu. Allah 
korusun başımıza bir iş gelirse 
benden sonra gelecek olan kişi 
de bu işi benden alıp bir nokta-
ya getirecek. Sürekli olarak hem 
kendimizi hem de işimizi geliş-
tirmeliyiz. Ayhanlar Platform da 
bunu göz önünde bulundurarak 
SSH birimini kurdu. Her firma-
nın da bizim gibi yapması gerek-
tiğini düşünüyorum. 

ÖNCESİSONRASI
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BELİRLİ PERİYOTLARDA BAKIM 
ZORUNLUDUR

Satış sonrası hizmetler bizim 
gibSatın alınan makinelerin bel-
li periyotlarda bakım yapılma-
sı gerekmektedir ‘zorunludur’. 
Makinenin uzun ömürlü ve 
sağlıklı uzun yıllar çalışması ve 
makinenin üzerine çıkıp çalışan  
kiralayıcı firmanın elemanının 
hayatını tehlikeye sokmama-
sı açısından sadece o firmanın 
teknik servisi ile bakım onarım 
işlemi yaptırması gerekmekte-
dir. Makinelerin bakım saatleri-
nin aksatılmaması ve akabinde 
arıza görmüş ve insan sağlığın 
tehlikeye sokacak kırık çatlak 
parçaların sıfırı ile değiştirilmesi 
gerekmektedir. Satıcı firmanın 
2 yıl boyunca gösterdiği özeni 
ve alakayı garanti çerçevesinde 
garanti bittikten sonra da aynı 
özveri ve özenle devam ettirmesi 
gerekmektedir. Yapılan bakım-
ların garantiden sonra yetkili 
servis tarafından periyodik ba-
kımının kontörlü yetkili teknik 
servis tarafından kontrol edilip 
satın alan firma ile iletişime ge-
çip bakımının yaklaştığını ve 
uyarması gerekmektedir garanti 
bittikten sonra sattığı makineyi 
unutmaması ve üzerinde satın 
alınan firmaya 2 kat daha fazla 
önem göstermesi gerekmektedir.  

BİGLİFT / SATIŞ SONRASI HİZMETLER 

SATIŞ SONRASI HİZMETLER, 
SATIŞLARI DİREKT ETKİLİYOR

Ülkemizin önemli firma-
larından biri olan Biglift 
Makine, SSH konularına 

çok ciddi önem veriyor. SSH ko-
nusunda çok önemli saha ve alan 
araştırması yaptıklarını ve bu ko-
nuda müşterilerine kesintisiz hiz-
met verdiklerini ifade eden  Biglift 
Makine Satış Sonrası Hizmetler 
Teknik Servis Sorumlusu Onur 
İşli ile konuyu değerlendirdik..

SSH’NIN SATIŞA KATKISI
SSH’nın önemi nedir? Satış 

Sonrası Hizmetler’iniz hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

SSH, bir makinenin satın alın-
dıktan sonra satın alınan makine-
nin teknik açıdan yeterliliğe uy-
gun ekip ve ekipman tarafından 
makine üzerindeki arızayı en kısa 
sürede çözüp satın alan firmanın 
güveni  ve memnuniyeti bizim 
için her şeyden önemlidir. Yapılan 
satıştan sonra alıcı firmanın bir 
dahaki makineyi satın almasında 
SSH çok önemlidir ve burada kat-
kısı %50 gibi ciddi bir orandadır.

Son dönemlerde, periyodik 
kontrollerin uygun olmayan, 
firmalara yaptırılan kontrolle-

rin, kazaları artmasına ne ka-
dar etkendir?

Satın alınan makinenin satıcı-
sından hariç başka bir firmadan 
alınan teknik servis desteği ma-
kinenin genel elektrik ve hidrolik 

çalışma prensipleri ve genel kul-
lanım ve akım koşullarını bilme-
yen kişiler tarafından yapılması 
ciddi bir risk teşkil etmektedir. 
Bu göze alınamayacak bir risk-
tir yanlış işlem ve yanlış kontrol, 
gözlem makinelerin orjinalinin 
dışında çalışmasına ve platformda 
çalışan insanın can sağlığını tehli-

keye atmasına neden olmaktadır. 
Bu, büyük bir sorundur. Teknik 
servisinden ve profesyonel maki-
ne danışmanlarından hariç başka 
bir X firmadan destek almaları ve 
bakım tamir yaptırmaları insan 
hayatını ciddi derecede tehlikeye 
sokan bir husustur.

Biglift Makine Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis Sorumlusu Onur İşli, SSH’nın satışları direkt etkilediğini 
ifade ediyor.
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TEMEL FELSEFEMİZ: KALİTELİ 
HİZMET, UYGUN FİYAT VE 
‘MÜŞTERİ ODAKLILIK’ 

Global Makina Genel Müdü-
rü Serkan Yörenç ile hem 
firmanın tarihsel süreci-

ni hem de içinde bulunduğumuz 
konjonktörde sektörün nabzını de-
ğerlendirdik.

Okuyucularımıza kendinizi 
tanıtır mısınız?

Makine sektöründe çeşitli hol-
ding kuruluşlarında dış ticaret ve 
satış ve yöneticiliği üzerine; gö-
revler  üstlendim. Farklı üniver-
sitelerden mezun olarak tahsilimi 
tamamladım. Bilgi birikimimi de 
bundan sonraki süreçte, bugü-
ne kadar hizmet vermiş olduğum 
personel yükseltici platform ve 
forklift sektöründeki son kullanıcı 
ve kiralama hizmeti veren firma-
lara danışmalık, yedek parça, ser-
vis hizmeti gibi entegre çözümler 
sunmak üzere bir şirket kurduk. 
Bu şirketin adını Global Makina 
ismini verdik. 

Makinacılığa nereden başladı-
nız derseniz; önceki şirketim sizin 
de bildiğiniz gibi, benim içinde çok 
önemli yeri olan Borusan Makina 
ve Güç Sistemleri firmasıdır. Boru-
san Makina’da 10 yılın üzerinde ça-
lıştım. Burada ticaretin temellerini 
oluşturan; dış ticaret, planlama, lo-

jistik, saha satış ve 
yöneticiliği en son 
yapmış olduğum 
işler arasındadır.

‘MAKİNACILIK’ 
KAVRAMI

M a k i n a c ı l ı k 
kavramı, makina-
ya yakın olmakla 
doğru orantılıdır... 
Makinaya yakın 
olmak; hep sahada, 
şantiyede olmak ve 
operatörler ile ko-
nuşmak... Makinaların dertlerini 
onların ağzlarından dinlemek... 
Neleri ne şekilde iyileştirme yapı-
labileceğini planlamak, bunları te-
darikçilere iletmek... Sahada duy-
muş olduğunuz pratik çözümleri, 
kurumsal hafıza da tutup, gelecek 
nesillere aktarabilmek ya da iş or-
taklarımıza anlatmak, olarak genel 
prensiplere ek olarak tanımlanabi-
lir.

SEKTÖRÜMÜZDE MAKİNA 
EĞİTİMLERİ KONUMU 

Borusan Makina, makinacılığın 
eğitimini hem internet üzerinden 
sınavlar ölçütü ile ders vererek, 
hem de birebir fonkiyonlu olarak 

gerçekleştirerek, köklü bir kuru-
luşa layık olacak şekilde sistemsel 
programlar düzenliyor. Ben de bu 
programlardan faydalandım. Müş-
terinin karşısında oturup makinayı 
anlattığımızda o ifadelerin altının 
doldurabilecek bir şekilde eğitim-
lerini aldık. Şu anda da hepsini 
harman olarak düşündüğümüz 
zaman, almış olduğumuz eğitim-
ler bu donanıma istinaden verilen 
sınavlar, makinaya yakın, sahada 
olma ve bunların hepsinin netice-
sinde, bir makine servise geldiği 
zaman derdi arızası nedir, proble-
mi nasıl çözülür, bu ölçütleri rahat-
lıkla analiz edebiliyoruz.

Global Makina’nın 

Global Makine Genel Müdürü Serkan Yörenç, çalışmalarının temelinde ‘güven’ yattığını ifade ederek, güvenin 
olmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceğinin altını özenle çiziyor.
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kuruluşundan bahseder 
misiniz? 

Global Makina şirketinin kuru-
luş amacı bizde nasıl oluştu ilk önce 
bu sorudan başlamak daha yerinde 
olacaktır. Sektörde çok fazla plat-
form satıcısı rolünde firma var. Ne 
kadar makina satılıyor sorusunu 
sorarsak eğer; forklift sektörü ile 
kıyaslandığında, satış adetleri 
yüksek rakamlar değil. Ama net-
icede bir satıştan bahsediyoruz. 
Biz geleceği planladık. Şu anda 
satış adetleri ve satışı icra eden fir-
malar belli.  Biz o satıcı firmaların 
profillerini inceledik. Yedek parça 
servisi satış sonrası hizmetlerine 
baktık. Bu noktada biz de onları 
bir rakip olarak değil de bir partner 
olarak gördük ve iş planımızı ‘part-
nerlik’ kavramı 
üzerine kurduk.

MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ 

M ü ş t e r i 
memnuniye t i 
yaratmak adına 
ne yapabiliriz, 
sorusuna cevap 
arayarak, yola 
çıktık ve Glo-
bal Makina’yı 
kurduk. Sektörde ağırlıklı olarak 
satılan makinalar akülü makaslı 
grubunda... Satın alma maliyetle-
ri düşük. Arızalandıkları zaman 
tamir maliyetleri düşük, revizyon 
maliyetleri düşük makina grubu... 
Biz şu anda elimizden geldiğince 
bu makinalara hükmetmeye ça-
lışıyoruz. Dertlerinden anlamaya 
çalışıyoruz.  Distribütörlerin part-
neri olup bu makinaların servis 
işlerini çözmeye çalışıyoruz. Akülü 
makaslı grubundaki makinaların 
edinim maliyetleri düşük, bakım 
maliyetleri de o kadar düşüktür. 
Kiralama firmaları bu bakım ma-
liyetlerini göz önüne alarak, bizim 
gibi servis firmalarına iş vermek-
tedir. Bizim maksimum akülü ma-
kaslı grubundaki makinalara ulaş-
mamız gerekir. Bunu sağlayacak 
argümanımız da servis yetkinliği 
haricinde, güven algısını iş ortak-
larımız ile kurabilmektir

BUGÜN İÇİN DEĞİL, GELECEK 
İÇİN PLANLARIMIZI YAPTIK

Eklemli makine ele alındığın-
da, dizel yada  akülü fark etmez, 
bu sınıf platformlar donanım-
ları ve konfigürasyonları sebebi 

ile tasarım olarak gerçek anlam-
da bir makinadırlar. Yani akülü 
makaslı grubuyla kıyasladığımız 
zaman daha profesyonel, işletim 
sistemleri farklı olan ve satış son-
rası hizmetlere yatırım yapılması 
gereken makinalardır. Türkiye’de 
oransal olarak bu tip makinalar-
dan çok fazla yok. Mevcut ise son 
kullanıcıdan daha fazla, kiralama 
firmalarının sahip olduğu, dolayı-
sıyla yedek parça servis hizmetini 
kendi bünyelerinde verebilme ka-
biliyetine sahip firmalara ait. Biz 
bu iki kullanıcı segmentinde de 
sahip oldugu makinalara talibiz. 
Partner olarak, onlara yedek parça 
servis hizmetini vermek istiyoruz. 
Ama adet olarak gerçek anlamda 
piyasada az sayıdalar. Biz, bugün 
için değil gelecek için planlarımı-
zı yaptık. Şirketimizi de o yüzden 
kurduk. Sektör büyüdükçe adetle-
rin artması ile birlikte bizde olması 

gereken makine servis adetlerine 
ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Hizmet alanlarınızdan 
bahseder misiniz? 

Biz yeni kurulmuş bir şirketiz. 

Kuruluş yeri olarak Tuzla ve Geb-
ze arasında bulunan Şekerpınarı’nı 
tercih ettik. Yeni kurulmuş bir 
şirket olmamıza rağmen Marma-
ra bölgesine çok rahat bir şekilde 
servis ağı olarak hizmet verebili-
yoruz. Elbette ki hedeflerimiz var. 
O hedeflerimiz içerisinde Türki-
ye geneline yayılmak. Ülkemizin 
endüstri şehirlerinde belirli şubel-
er açmak.  Nihayetinde de Azer-
baycan-Gürcistan gibi ülkelerde 
faaliyet göstermek istiyoruz.

SATIŞ SONRASI HİZMET 
DOSYAMIZ
Satış Sonrası Hizmetler’in 
(SSH) öneminden bahseder 
misiniz ?

Paranın ortaya çıkışı, yani bir 
meta haline gelmesi ile birlikte 
neye yatırım yaparsanız yapın, 
yatırımın bir maliyetinin olması 
ortaya çıkmıştır. Yapmış olduğu-
nuz maliyetin de size geri dönüşü 
vardır. Yatırım maliyetinin geri 
dönüşü sonrası, ürünün geriye ka-
lan ekonomik ömrünün nominal 
seviyedeki maliyetler ile yoluna 
devam edip sahibine dert-sorun 
çıkartmadan, işte kalma süresinin 
uzamasının yegane sebebi makina 
bakımlarının düzenli olarak yaptı-
rılmasıdır. Bunu bir check-up tes-
tine de benzetebiliriz. ileride olası 
ciddi sorunlar ile karşılaşmamak 
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için nasıl hastaneye gidip 
kendi sağlık kontrollerimiz 
yaptırıyorsak, aynı min-
valde, üretici firmaların 
tavsiyeleri doğrultusunda 
makinelerimizin de bakı-
mını yaptırmalıyız. Ancak 
buradaki önemli faktör, kaş 
yapalım derken, göz çıkart-
mamak için makinaların 
periyodik bakımlarının 
uzmanlar tarafından, ilgili servis 
kitapçıklarına sadık kalınarak ya-
pılması gereklidir.  Aslında tüm bu 
bakım ve kontroller İş güvenliği 
açısından da sektörümüz için son 
derece önemlidir. Kanun koyucu 
tarafından belirlenen iş güvenliği-
ne uyulması herkes için esastır.

PERİYODİK KONTROLLERİN 
UZMANLAR TARAFINDAN 
YAPILMASI GEREK
Periyodik kontrol  ve 
Satış Sonrası Hizmet 
kavramlarından bahseder 
misiniz?

Bu kavramları net çizgi ile bir-
Bu kavramları net çizgi ile birbi-
rinden ayırmamız gerekir. Örnek 
ile açıklamak gerekirse bir ticari 
arabanız var ve siz bu arabanın ka-
nunlara uygun bir şekilde işletebil-
meniz için TüvTürk firmasının de-
netimine sunarsınız. Firma, bütün 
aksamlarına bakar  ve uygunluğa 
istinaden size bir çalışıyor resmi 
belgesi verir. Burada altını çizmek 
istediğim  nokta, atanmış uzman 
yetkililerce, içerik açısından zen-
gin, kurallara uygun ve en önem-
lisi ihtiyacı da karşılayan bir dene-

tim firmasının, aracın tümü ile her 
noktası, kontrol etmesidir.

Kaldırma ekipmanlarında da 
aynı disiplinin geçerli olması bek-
lenti içerisindedir. kanun koyucu 
tarafından iş güvenliği çatısı altın-
daki ilgili regülasyonların benzer 
titizlik ile revize edilmesi hem iş 
veren hem de çalışan güvenliği açı-
sından bence elzemdir.

Makinaların bütün aksamla-
rı, bütün sensör switch ilişiklileri, 
eğimdeki performansı, kaldırma 
kapasiteleri vb gibi komponent 
testleri yetkili firmaların, yine yet-
kili uzmanları tarafından icra edi-
lecek bir sistem oluşturulması tüm 
tarafların ve genel anlamda sektö-
rün mefaatinedir.

Yine aynı örneğe dönecek olur-
sak, siz aracınızı TÜVTÜRK’e 
gönderdiniz ve geçti; ne kadar gü-
zel ama kolay değil.  Çünkü aracı-
nızın eksikliklerini bilirsiniz, test 
aşamasında sınıfta kalmaması için 
önceden hazırlığınızı yaparsınız. 
Egsoz testine gidersiniz far ayarı 
yaptır, çalışmayan bezeri unsurları 
elden geçirirsiniz. 

İşte plaform makinalar için ya-
pılacak olan denetim kalitesininde 
bu örneğimize eş olması gerekiyor. 

Çok net.
Bu sonucun tetikleyeni olarak 

da makinların, denetim öncesi ser-
vis bakımlarının,  kontrollerinin 
sağlıklı olarak yapılmasını ön pla-
na çıkartacaktır ki denetim esna-
sında iyi kondüsyonda olup, sınıfta 
kalmasınlar

 Nihayetinde bu servis doku-
nuşları, makinaların işte kalma 
sürelerini uzamasına, iş verenin 
bir makinadan ekonomik olarak 
daha fazla süre gelir elde etmesine, 
kullanıcı operatörün de iş güven-
liği açısından daha da kendisini 
güvende hissetmesine sebebiyet 
verecektir.

Buradaki kritik nokta, denetim 
öncesinde layığı ile yapılmış servis 
ve bakım işleridir.

DEVLETİN KRİTERLERİ 
BELİRLEMESİ LAZIM

Herkesin dile getirdiği klasik bir 
söylem gibi algılanmasın ama dev-
letin burada kriterleri belirlemesi 
lazım. Eğer bu iş, sertifikasyona 
gebe ise bunun yapılması gerekiyor. 
Operatör kullanma eğitimlerinden 
bahsettik. Bu eğitimleri resmiyette 
kimler verebilecek? Bu akreditas-
yonları hangi firmalar sağlayacak 
? Platform makinalar özelinde iş 
güvenliği eğitimlerini kimler ve-
recek ? Bunların hepsi çok önemli 
sorular ama halen sektörün de gri 
alanları. Personel yükseltici plat-
formlar iş güvenlik makinalardır 
ve insan taşırlar. Bunları herhangi 
bir iş makinası ile karıştırmamız 
lazım. Bu makinalar, akıllı maki-
nalardır. İşletim sistemleri insana 
güvenmemek üzere yapılmıştır. 
Ama sonuçta makinadır, arıza da 
yapar ya da operatörü de arızaya 
sebebiyet verebilir. Bu iki bileşen 
bir araya geldiği zaman yani ma-
kine arızası ve insan hatası üzücü 
olaylara sebep olabilir. 

Bu olayların önüne geçebilmek 
için yukarıda açıkladıklarım min-
valinde kanun koyucu devletimi-
zin gri alanları tespit edip, yetkili 
kuruluş ataması ya da tanımlama-
sını yapması, makina ekonomik 
ömürleri ve iş güvenliği kriterleri 
içinde önem arz etmektedir..

GLOBAL MAKİNA / SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
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SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
UZMANLIK ALANIMIZDIR!

Sunduğu çözüm odaklı yak-
laşımlarla müşterilerinden 
tam not alan İstanbul Vinç, 

büyümesini sürdürüyor. İstanbul 
Vinç Teknik Servis Sorumlusu 
Süleyman İçer ile hem firmayı 
hem de SSH’yı konuştuk.

İstanbul Vinç olarak firma-
nızın faaliyet konularından 
biraz bahseder misiniz?

İnsan odaklı taşıma ve kaldır-
ma ekipman kiralama, satış ve en 
önemlisi insanların da çok ya-
kındıkları alan olan Satış Sonrası 
Hizmet (SSH) ve kalite anlayışı-
na önem ve özen gösteren öncü-
lük etmeye çalışıyoruz. Bunu ba-
şardığımızı da düşünüyoruz. Bu 
konuda ödün vermeden yapmış 
olduğumuz markamızın en iyi 
şekillerde zirvede tutma hedefi-
mizdir.

TAKDİR MÜŞTERİLERİMİZİNDİR
İstanbul Vinç olarak, mar-

ka bilinirliği ve Satış Sonrası 
Hizmetler’iniz hakkında neler 
söylemek istersiniz?

İstanbul Vinç ailesi olarak 
marka yolunda ilerlemelerimiz 
devam ediyor. Birebir hizmet 
odaklarımız insan olması ve de 
perdenin arkasında kalan oyun-

cular olmamız ha-
sebiyle yaptığımız 
servis hizmetleri en 
sağlıklı dikkatli ve 
tüm spesifik test-
lerin neticesinde 
makine kullanılabi-
lirliğinin onanması 
gereklidir. Her türlü 
bakım (kuru yağ-
lamadan temizliğe 
dair vs.) ve testler kaza risklerini 
azaltan  neredeyse yok eden fak-
tör konumundadır. Satış sonrası 
hizmetlerimizin en iyi verimli ve 
profesyonel şekilde sürdürebil-
mek adına sürekli eğitime aç bir 
şekilde kendimizi hissederek bu 
hedefl e gelişimimize ve marka-
mıza değer kattığımız kanaatin-
deyim. Bunun takdirini de  en iyi 
satış sonrasında vermiş olduğu-
muz hizmetlerimizle müşterileri-
miz verecektir.

İstanbul Vinç Teknik Servis Sorumlusu Süleyman İçer, Satış Sonrası Hizmetler’e ayrı bir önem verdiklerini ve bu 
alanda uzmanlaştıklarını aktarıyor.

İŞİNİ SEVEN İNSANLARA 
İHTİYAÇ VAR

Sektörün sorunlarına yö-
nelik söylemek istediklerinizi 
aktarır mısınız?

Yaklaşık 8 yıl gibi bir süredir 
bu sektörde olmama rağmen 
hala çözmekte zorlandığımız so-
runlarla karşılaşıyoruz. Biz bile 
tamam değiliz... Çoğu sektörde 
olduğu gibi işini özverili, düzenli 
personellerin yetiştirilmesi  ge-
rekli... Bu alanda gerekli eğitim, 
öğretim ve en önemlisi işini se-
verek yapan insanlara ihtiyaç 
var. 
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NET MEDYA / TAŞINMA HABERİ

Sektörel yayıncılıkta çıkar-
dığı Taşıma Kaldırma Üni-
teleri dergisinin 10 yılını 

kutlayan Net Medya reklam ajansı 
10 yılda sektörün tek sesi oldu. 25 
yıl boyunca yayın çıkartan, ken-
dini bir türlü teknolojiye adapte 

edemeyen yayınları tabiri caizse 
solladı.

SEKTÖRE YENİ BİR SO-
LUK GETİRDİ.

Hiç aksatmadan yayınlarını çı-
kartan. Taşıma kaldırma üniteleri 
dergisi sektöre yeni bir soluk getir-

di. Farkındalığını, etik gazetecilik 
anlayışıyla harmanlayarak sektö-
rün sesi olmaya devam ediyor. İşte 
bu yüzden en iyi hizmeti verebil-
mek için merkez şubesini Gebze’ye 
İrtibat ofisini ise İzmit-Kartepe’ye 
taşıdı.

NMR NET MEDYA REKLAM AJANSI TAŞINDI
SEKTÖREL YAYINCILIĞIN ÖNDE GELEN TAŞIMA KALDIRMA ÜNİTELERİ DERGİSİNİ ÇIKARTAN NMR NET MEDYA 
MERKEZ OFİSİNİ GEBZEYE TAŞIDI.
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Berva Platform Genel Müdürü Mehmet Çiftçioğlu ve Şirketin kurucu ortağı Utku Özyurt, Berva Platform 
olarak Satış Sonrası Hizmetler’in (SSH) belirleyici etkenler arasında olduğunu ifade ediyor.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
BELİRLEYİCİ OLUYOR

YERLİ İMALAT / BERVA PLATFORM

Satış Sonrası Hizmetler’in 
müşteri için ne ifade ettiğini 
Berva Platform Genel Müdü-

rü Mehmet Çiftçioğlu ve Şirketin 
kurucu ortağı Utku Özyurt ile de-
ğerlendirdik.

Berva Platform’u tanıtır mı-
sınız?

İnsan odaklı taşıma ve kaldır-
ma ekipman kiralama, satış ve en 
önemlisi insanların da çok ya-
kındıkları alan olan Satış Sonrası 
Hizmet (SSH) ve kalite anlayışına 
önem ve özen gösteren öncülük et-
meye çalışıyoruz. Bunu başardığı-
mızı da düşünüyoruz. Bu konuda 
ödün vermeden yapmış olduğu-
muz markamızın en iyi şekillerde 
zirvede tutma hedefimizdir.

ÖNCELİĞİMİZ İNSAN SAĞLIĞI 
EMNİYETİ

İç piyasaya üretmiş olduğu-
nuz makinalarınız var. Bunlar 
dış piyasaya da aynı şekilde 
gidiyor. Makinaların özellikleri 
ve neden tercih edildiğinizi an-
latır mısınız?

İstanbul Vinç ailesi olarak 
markBiz, insan kaldıran makina-
lar ürettiğimiz için önceliğimiz 
insan sağlığı emniyeti. Bunların 
ön planda olması gerekiyor. Gü-
venlik ve hassasiyet çok önemli. 
Bunun için biz, makinalarımızda 
hassas olması için oransal kuman-
da kullanıyoruz. Bu bizden önce 
yurt dışında piyasalarda mekanik 
kumandalar gönderiliyordu. Biz 
şimdi yurt dışına da oransal bir 
şekilde güvenlik sistemi ve maki-
nalar gönderiyoruz. Hassasiyet ve 
sepetteki kişinin can sağlığı bizim 
için önemli olduğu için bunları 
ön planda tutuyoruz. Daha alçak, 
daha kibar butik makinalar yapı-

yoruz. Bunlara daha özen gösteri-
yoruz.  Yaptığımız makinalar biraz 
küçük olsun, manevra kabiliyetleri 
yüksek olsun istiyoruz. Bu kriterli-
mizi ön planda tutarak tasarımla-
rımızı bunların etrafında şekillen-
diriyoruz.

İLK ÜRÜNLERİMİZLE ŞİMDİKİ 
LERARASINDA ÇOK FARK VAR

Berva Platform olarak ilk 
ürentiğiniz makinalar ile günü-
müzde ürettiğiniz makinalar 
arasında fark var mıdır?

Çok fark var... İlk başladığımız 
zaman projelerimiz yeni yeni otu-
ruyordu. Görselliğini değiştirdik, 
işçilik kalitesi değişti. Ustalarımız 
ona göre alıştı. Farklı bir proje yü-
rüttüğümüz için ustaların alışması 
biraz zaman aldı. İşçilik kalitesi, 
boya kalitesi arttı. Biz de projedeki 
eksikliklerimizi tamamladık. Bun-
ları tamamlayınca ortaya daha gü-
zel bir şey çıkmaya başladı.

TERCİH EDİLİR OLDUK
Son dönemde ihracatınız 

arttı mı?
Yurt dışında gönderdiğimiz 

makinalarda yurt dışındaki kul-
lanıcı da makinaların  gelişme-

lerini gördü. Şu anda yurtdışına 
gönderdiğimiz makinalarımızda 
gayet güzel, beğenilir ve tercih edi-
lir duruma geldi. Bunların hepsi 
yerli üretim. Yurt dışından sipariş 
aldığımız zaman araç ölçülerini 
istiyoruz. Projeli çalıştığımız için 
projeleri direkt kendimiz yaptığı-
mız için genelde buradan gönder-
diğimiz zaman montajı çok pratik 
olduğu için herhangi bir sorun ya-
şamıyorlar. Bu şekilde işleri de hız-
lı bir şekilde çözülüyor. Bu nedenle 
tercih ediliyoruz.

Utku Özyurt 
MÜŞTERİ VE ÇÖZÜM ODAKLIYIZ

Şirketin bir diğer ortağı 
olarak Utku Özyurt Bey, sizce 
Berva Platform’un yurt dışında 
tercih edilmesinin nedenleri 
nelerdir?

Öncelikle biz müşterilerimizin 
taleplerini değerlendiriyoruz. İs-
tediklerini, bizden beklentilerini 
etüt ediyoruz. Çünkü ülke ülke 
makinaların özellikleri değişebili-
yor. İstekleri,  şase kaplamasından, 
rengine varıncaya kadar her şeyi 
değişiyor. Öncelikle biz müşteri-
lerimizi dinliyoruz, isteklerini bir 
şablon haline getiriyoruz. Biz müş-

Çavuşoğlu Vinç İşletmeciliğinde; Sınırsız Hizmet

Adres: Körfez Mah. 
Gazanfer Bilge Bulvarı 

Süzer Apartmanı
 7/1 İzmit / KOCAELİ

Gsm: 0532 543 53 35
           www.hcavusogluvinc.com

Kiralama Hizmetleri:
Mobil Vinç ,
Hiap Vinç, 
Ağır yük Proje Taşımacılığı, 
Sepetli Platform, 
Makaslı Manlift,
Forklift –İsti�eme Hizmetleri

Kocaeli –İzmit’te  bulunan 

Çavuşoğlu Vinç, 

Kocaeli ve civar bölgeleri olan

 “İzmit,Gebze, Sakarya/Adapazarı, 

Düzce, Bolu,Eskişehir,Yalova ,

Gölcük ,Başiskele”bölgelerinde 

hizmet vermektedir.

Tel   : 0262 349 60 33
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YERLİ İMALAT / BERVA PLATFORM

terilerimize alternatifler ile birlikte 
sunuyoruz. Sunduğumuz pratik 
alternatifler müşterilerimizin ho-
şunada gidiyor. Bu sayede insanlar 
bizimle daha iyi bir şekilde diyalo-
ga giriyorlar. Bu sayade bizler de 
daha farklı, daha güzel makinalar 
üretmiş oluyoruz. Yani biz kendi 
ürünlerimizi geliştirirken müşteri 
odaklı çalışıyoruz. Ben, bunu ya-
parım isteyen alır isteyen almaz 
mantığı ile bir makine üretmiyo-
ruz.

FARKINDALIĞIN ADRESİ BİZDE
Berva Platform olarak bun-

dan sonraki hedefleriniz neler-
dir?

Bizde hedefler hiç bitmez. Biz 
kendimizi geliştirebilmek için bü-
yük çaba sarfediyoruz. Hem tasa-
rım boyutunda hem ürün çeşitli-
liği boyutunda hem de farklılık... 
Zaten bizim sloganımız,  ‘farkın-
dalığın adresi bizde..’ bunun altını 
boş bırakmamak için elimizden 
gelen her şeyi yapmaya çalışıyo-
ruz.bunları devam ettiriceğiz. Çok 
önemli bir şey söylemek istiyo-
rum. Biz ülkemizi çok iyi bir şe-
kilde temsil ediyoruz. Bize sipariş 
veren müşteriler bir kez vermiyor. 
Sürekli veriyorlar, bu da bizim için 
onur kaynağı. Biz, tek kullanımlık 
makine yapmıyoruz. Yani siparişin 
devamı sürekli geliyor. Bu da müş-
teri memnuniyetinin en büyük 
göstergesi. Mumnun olmasa bir 
daha sipariş vermeyecek.

Makinalarda kullanılan kom-
panantlardan bahseder misiniz?

Makinalarda yurt dışında-
ki seçenek olarak mekanik, giriş, 
oransal ve full oransal seçenekler 
sunuyoruz. Müşterilerimiz bu 3 
seçenekten birisini tercih ediyor. 
Kendilerine özel istedikleri geliş-
tirmeleri de ekliyoruz. Güvenlik 

önlemlerini ön planda tutmak is-
teyen müşterilerimiz oluyor onlar 
için özel sensörler ile yaptığımız 
sistemler var. Güvenlik sistem-
leri bunları müşterilerin taleple-
ri doğrultusunda bu kompanent 
kısmını bir şekilde karşılıyoruz. 
Yaptığımız işlerin dışında maki-
nalar isteniyor. Çok daha spesifik 
ürünler isteniyor. Biz, proje bazlı 
çalıştığımız için bunlara iyi seçe-
nekler sunabiliyoruz. Bu da en bü-
yük avantajlarımızdan birini oluş-
turuyor. Asıl en büyük avantajımız 
ise araca göre makine yapıyoruz. 
Standart makinayı araca koymu-
yoruz.  Mesela 14 metre teleskobik 
bir ürünü isterse 3 bom isterse 4 
bom da yapabiliyoruz. Bize gön-
derdikleri araç ölçülerine göre biz 
bunların tasarımını yapıyoruz. Tek 
tip makine yapıp büyük araca aynı, 
küçük araca aynı yapmıyoruz; her 
araca özel yapıyoruz. Kalite kont-
rol standartlarına uygun bir şekil-
de üretim yapıyoruz bütün evrak-
larımız fazlası ile var. Mesela, Irak 
ticarette biraz sıkıntılı bir bölgedir. 
Orada daha farklı kalite belgeleri 
istiyorlar o belgelerimiz de mev-
cut.

BİRİNCİ DÜNYA ÜLKELERİNE 
ÜRÜN ÜRETMEK HEDEFİNDEYİZ

Bundan sonraki hedefleriniz 
nelerdir?

Bundan sonraki hedefimiz ih-
racat alanında biraz daha artış 
göstermek. 2. dünya ülkeleri hari-
çinde 1. dünya ülkelerine de ürün 
üretebilmek için alt yapımızı ha-
zırlayıp uzun vadede bir hayalimiz 
ve umudumuz var. Biz kendimizi 
oraya hazırlıyoruz. Hem bunun 
kalite belgeleri olsun, hem perso-
nel eğitimi olsun bunun gibi seçe-
neklerin altını doldurarak kendi-
mizi hazırlıyoruz.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER EN 
KRİTİK KONULARDAN BİRİ

Satış Sonrası Hizmetlerden 
(SSH) bahseder misiniz?

Satış sonrası aslında en kritik 
noktalardan bir tanesidir. En bü-
yük satış sonrası hizmet problem-
siz makine üretmektir. Yurt dışın-
daki en büyük sıkıntılardan bir 
tanesi bir arıza durumunda oraya 
gitmek, hizmet verebilmek. Yurt 
dışındaki bazı ürünlerde her ürü-
nü temin edemiyorsunuz. Orada 
oluşabilecek herhangi bir arıza 
durumunda ikincil, üçüncül arıza 
durumunda mesela giderirsiniz 
bir kaçak var derler, malzemenizi 
ona göre alırsınız ama orada baş-
ka bir promblem ile karşılaştığı-
nızda orada temin edebileceğiniz 
ürün olamayabiliyor. Biz de bunu 
göz önünde bulundurarak ma-
kinaların kalite ve kontrollerini 
tüm aşamalarda testlerden geçi-
riyoruz. Bu testlerde problem çı-
kartmadığına kanaat getirdiğimiz 
zaman biz yüklemesi yapıyoruz. 
Şu ana kadar yaptığımız hiçbir sı-
kıntı yaşamadık. Bu nedenle daha 
çok tercih edildik. Bize sipariş 
veren inşaatlar burada başka fir-
malardan da sipariş veriyorlar. İlk 
defa bu pazardan mal alan insan-
lar değil. Farklı markaları kullana 
kullana bize gelmiş insanlar, bizi 
de tercih ettikleri için bu da bir 
memnuniyet ölçüsü. Biz de bu al-
gıyı daha da iyileştirmek için çaba 
gösteriyoruz. 
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Bursa’da 2008 yılından bu 
yana, Türkiye’nin personel 
yükseltici platform sektö-

ründe global ölçekte önemli çalış-
malara imza atmaya devam eden 

ELS Lift, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) ta-
rafından TÜYAP işbirli-
ğiyle düzenlenen ve Bursa 
Metal İşleme Teknolojileri 
Fuarı, Bursa Sac İşleme 
Fuarı, Kaynak Teknolojileri Fuarı 
ve Bursa Otomasyon Fuarı’nı aynı 
çatı altında buluşturan “Bursa En-
düstri Zirvesi” kapsamında, yeni-
likçi ürünlerini bu yılda ziyaretçi-
lerin beğenisine sundu. 

29 Kasım-2 Aralık tarihleri 
arasında gerçekleştirilen organi-
zasyonda ELS Lift; 6. Salon, 608/B 
no’lu stantta misafirlerini ağır-
larken, Yu-Ni Vinç’e özel renkte 
üretilen eklemli personel yüksel-
tici platform AE15, dikey perso-
nel yükseltici platform VM10-J ve 
hafif tip makaslı personel yüksel-

tici platform EL Junıor 5.5 SP’nin 
teslimatlarını gerçekleştirdi. Yu-Ni 
Vinç ile bir araya geldikleri toplan-
tıda, 2019 yılında gerçekleştirmeyi 
planladıkları teslimatlar için ön 
siparişlerin alımları hakkında gö-
rüşmeler yaptı. 

Gelişim ve yenilikçi yaklaşım-
ları esas alan ELS Lift hakkında 
Yu-Ni Vinç’in sahibi Nihat Aydın 
“Teknolojik üretime ve ülkemizin 
büyümesine katkı sağlayıp, işini 
hakkıyla yerine getiren imalatçı-
lardan biri olan ELS Lift ile birlik-
te, geleceğe dönük önemli adımlar 
atmayı planlıyoruz.’’ diye konuştu.

ELS LİFT YU-Nİ VİNÇ 
TESLİMATINI BURSA ENDÜSTRİ 
ZİRVESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Y
E

R
L
İ İM

A
L
A
T

 / P
U

M
A

 C
R

A
N

E
S

CANEL UYAN : HAKSIZ REKABETİN ‘YERLİ VE MİLLİ’ 
ÜRÜNLERİN LEYHİNE DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

P.U.M.A.C RANES Firma Yet-
kilisi Canel Uyan, yerli-milli 
kavramlarının hamasetten 

öteye gitmediğini ve lafta kaldığını 
ifade ederek haksız rekabete son ve-
rilmesi gerektiğini dile getiriyor. 

P.U.M.A.C RANES Firma Yetkilisi 
Canel Uyan, “Şirketimiz 1994 yılın-
da izmir de traktörlere ön kepçe ve 
kanal kazıcı ekipmanı yapmak üze-
re kuruldu. Daha sonraki yıllarda 
traktör kepçelerin yerini otomatik 
makinalr alınca firmamız araç üze-
ri hiyap tarzı katlanır ve teleskopik 
vinç üretimine girmiştir” diyor. 
Uyan, ilk zamanlar atölye bazında 
yapılan üretimin günümüzde top-
lamda 3.000 m2 çalışma sahasında 
ve 2 tesiste sürdürüldüğünü vurgu-
luyor.
11 ÜLKEYE İHRACAT

İhracatın ve kalitenin kendileri 
için olmazsa olmaz olduğunu ifade 

eden Uyan son olarak şu bilgileri 
veriyor: “Yapılan makinlarımızın 
çelik gövde aksamları kendi cnc 
tezgahlarımızda kesim kıvrım ve 
cnc kaynak aşamalarından sonra 
ithal hidrolik sistem grup parçala-
rıyla entegre olarak üretilmektedir. 
Ürettiğimiz vinçler P.U.M.A.C RA-
NES (proje uygulama makina araş-
tırma) markasıyla satılmaktadır. Şu 
ana kadar 11 ülkeye ihracat yapmış 
bulunuyoruz toplamda ihraç edi-
len makina sayımız 60 ın üzerinde 
bunu daha da artırmak için var gü-
cümüzle çalışıyoruz. Yerli üretim 
olarak yerli imalatçıların en büyük 

sorunu bizim sekmentimize uyan 
küçük tonaj katlanır vinçlerin ithal 
olarak yurda sokulması bu ithal 
markalarla ayrıca mucadele etmek 
yerli üreticileri yoruyor. 

YERLİ MİLLİ KAVRAMI HEP 
LAFTA KALIYOR

Örnek vermek gerekirsek bir 
büyüksehir belediyesi ihale açıyor 
ama bakıyorsunuz sonunda ital-
yan malı vinç gelip ihaleyi almış 
hani nerde yerli malı kullanın il-
kesi... Hep lafta kalıyor. Bu ülkede 
bu makina yapılıyorsa bunun aynı 
muadilini illaki ithal isteniyorsa 
ozaman ithal makinaya vergi ko-
yun ki rekabet edebilelim. Ar-Ge 
olarak mobil zırhlı kule PUMKAR 
aracımız üzerinde çalışıyoruz. Mo-
bil nöbet kulubesi olarak iş yapa-
cak olan bu projemizi emiltem ve 
diğer kurumların bilgisi dahilinde 
geliştirmeye çalışıyoruz.” 
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ENS Platform, teslimatlarda hız kesmiyor... 
Öztek Kurtarma ve Vinç hizmetleri, ENS 
Platform’u tercih etti. 

ENS PLATFORM’DA TESLİMATLARDA 
HIZ KESMİYOR

YERLİ İMALAT / ENS PLATFORM

1975 yılında Gebze’de Vedat Se-
vim tarafından kurulan Öztek 
Kurtarma ve Vinç hizmetleri, 

kurtarma ve çekici hizmetleri ile 
ticari faaliyetlerine başladı. Ağır 
ve orta tonajlı vinç hizmetleri, oto 
kurtarma ve hasarlı oto nakliyeleri, 
arızalı oto nakliyeleri gibi hareket 
edemeyen kamyon, otobüs ve oto-
mobilleri kurtarma ve çekici hiz-
meti , çift katlı araç taşıma hizmet-
leri ile faliyetlerini genişleten Öztek 
Kurtarma ve vinç hizmetleri, plat-
form yatırımlarına devam ediyor. 
Firma, son yatırımında ENS Plat-
form’un 40 m kapasiteli EN407 ve 
28 m kapasiteli EN286 modeli olan 
araç üstü platformlarını tercih etti. 
Öztek Kurtarma ve Vinç hizmetleri, 
Gebze merkezden Türkiye’nin her 
noktasına hizmet götürebilecek ko-
numa geldi. 

RASİM ERCAN SEVİM TESLİM 
ALDI

Son platform yatırımında ENS 
Platform’u tercih eden Öztek Kur-
tarma ve Vinç hizmetleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Rasim Ercan Se-
vim, 40 m kapasiteli EN407 ve 28 
m kapasiteli EN286 araç üstü plat-
formu ENS Platform Satış Müdürü 
Recep Soylu’dan teslim aldı. Dü-
zenlenen teslimat töreninde her iki 
taraf da memnuniyetini 
dile getirirken, ENS Plat-
form Satış Müdürü Recep 
Soylu, Öztek Kurtarma ve 
Vinç hizmetlerinin çok 
değerli bir firma olduğu-
nu ve ENS Platform’u ter-
cih etmelerinden dolayı 
son derece mutlu oldukla-
rını söyledi.

RECEP 
SOYLU: 

“TERCİHLERİNDEN 
DOLAYI MEMNUNUZ”

ENS Platform tarafından geliş-
tirilen 40 m kapasiteli EN407, orta 
ve uzun mesafeli çalışmalar için 
optimum çözümler sunuyor. Kam-
yon üstüne monte EN407 sepet-
li platformları hakkında konuşan 
ENS Platform Satış Müdürü Recep 
Soylu, 7 kademeli bom ile çalışma 
yüksekliğinin maksimum 40 m ol-
duğunu ve 250 kg sepet taşıma ka-

pasitesi ile geldiğini söyledi. Araç 
üstü platformun yatayda ise 28 m 
uzanma kabiliyeti sergilediğine 
dikkat çeken Recep Soylu, oransal 
kumanda ile kabinden, sepetten 
ve kablolu kumandası ile dışardan 
hassas kullanım sağladıklarını be-
lirtti. Recep Soylu sözlerini şöyle 
tamamladı; “EN407 ile gelen EGS 
güvenlik sistemi iş güvenliğini 
maksimuma taşırken, aynı zaman-
da sepetin sağa sola dönüşü ile ça-
lışma kolaylığı amaçlandı. Bunlara 
ek olarak hareketli operatör kabini, 
çift açılır ön ayaklar ve haberleşme 
sistemi dikkat çeken diğer özellikler 
arasında yer alıyor.” .

ENS PLATFORMDA DİĞER 
FİRMALARA DA TESLİMATLAR 
SÜRÜYOR

Ens Platform İstanbul Umut 
Platform’dan siparişini aldığı 37 
metre kapasiteli EN377 modeli se-
petli platform  ve İstanbul Mavi 
Yeşil Turizm’den siparişini aldığı 
16 metre kapasiteli EN163 modeli 
sepetli platform  firma yetkililerine 
düzenlenen tören ile teslim edildi.
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Hareket  Yük  Mühendisliği ve  Proje Taşımacılığı  Devasa  Vinci  600 metre deniz yolu ile taşıyarak zorlu 
yük taşımacılığındaki başarısını bir kez daha gösterdi. Türkiye’de  ilk defa bu kadar yüksek bir tonaja sahip 
bir  yük   ile load in/out operasyonu gerçekleşti.

SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN HAREKET, 
TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

HAREKET YÜK / SEKTÖREL HABERLER

Aliağa’da Batılimana yurt dı-
şından gelen ve parçaları 
birleştirilen 90 metre yük-

sekliğinde, 1840 ton ağırlığındaki 
dev vinç, Hareket Yük Mühen-
disliği ve Proje Taşımacılığı’nın 
uzman kadrosuyla  600 metre yol 
aldı. Gemiyle gelen vincin  malze-
meleri önce mobil vince indirilip 
stok sahasına depolandı.

İndirilen parçaların en ağırı 110 
ton en uzunu da 70 m boyutun-
daydı. Kurma işlemi 1 adet Te-
rex CC2800 – 600 tonluk paletli 
vinç – 84m+12m Bom ,1 adet Te-
rex CC1800 – 300 tonluk paletli 
vinç – 84m bom ,1 adet Liebherr 
LTM 1200 – 200 tonluk mobil 
vinç1 adet Liebherr LTM 1120 – 
120 tonluk mobil vinç ile yapıldı. 
Montaj esnasında kaldırılan 100 
tonluk en ağır parça 58 m yüksek-
liğe yerleştirildi. İşlemin ardından 
90 metre yüksekliğe, 2 bin ton 
ağırlığa, 15 metre ayak açıklığına 
ulaşan vinç, taşıma işlemi 
için birbirine entegre 3 
modüler dorseye yüklen-
di. 2x26aks ve 1x 22aks 
olmak üzere toplam 74 
aks ile taşıma yapıldı. 
Üzerinde 76 dingil ve her 
dingilde 8 tekerlek bulu-
nan dorselerle vinci taşı-
ma işlemi sabahın erken 
saatlerinde başladı.

 Yaklaşık 8 saatte 600 metre yol 
alan vinç,ertesi sabah denizdeki 
dubaya yüklendi. Vinç daha son-
ra römorklarla denizden özel bir 
limana taşındı.

HER ŞEY HESAPLANDIĞI GİBİ 
GERÇEKLEŞTİ

Hareket Proje operasyon di-
rektörü Samet Gürsu vincin ayak 
açıklığının dar olmasından dolayı 
ağırlık merkezindeki dengesizliğin 
işlerini bir kat daha zorlaştırdığını 
belirtti. Türkiye’de ilk defa bu ka-
dar yüksek bir tonaja sahip bir yük 
ile Load in/out operasyonu ger-
çekleştirmiş olmanın zor bir süreç 
olduğunu belirten Samet Gürsu , 
dorselerin üzerinde 600’den faz-
la tekerleğin bulunduğuna işaret 
etti. Yaklaşık 8 saat süren taşıma 
operasyonunun mesafesi  600 
metre civarındaydı. Bu vincin ta-
şınmasında yaklaşık 30 kişi çalıştı. 
Alanında uzman mühendisler, iş 
güvenliği uzmanları ve makineci 
görevliler tamamen bir ekip çalış-
ması ile bu riskli projeyi başarıyla 
tamamladı.Bu işin çalışmalarını 
ve simülasyonlarını masa başında 
gerçekleştirdik diyen Samet Gür-
su ,bütün aracın yönelim açılarını, 
yaşayacağımız tüm sıkıntıları daha 
önceden hesapladık. Hesapladığı-
mız şekilde de gitti.” dedi.

ULAŞTIRMA GELİŞTİRME 
YÖNTEMİ

Hareket Proje Taşımacılığı ve 
Yük Mühendisliği - 1957 yılın-
da temelleri atılan, teknolojisi, 
tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün 
hizmet standartlarıyla proje taşı-
macılığı, ağır ve standart dışı kar-
go taşımacılığı, vinç ve platform 
kiralama, ağır kaldırma, indirme 
ve yerleştirme faaliyetlerini yü-
rüten Hareket; proje taşımacılı-
ğı ve yük mühendisliği alanında 
Türkiye’nin lider kuruluşudur. 
Üstlendiği işlerin her aşamasını 
projelendiren Hareket, işin yapı-
labilirlik analizini ISO 9001, ISO 
14001 ve OHSAS 18001 Standart-
ları’nda gerçekleştirmekte, her 
aşama için gerekli uzman ekipler-
den destek almakta, yol üzerinde 
bulunan, projeye engel teşkil eden 
tüm engelleri ortadan kaldırmak-
ta ve gerekirse by-pass yol yapımı 
ve düzenlemesi yapmaktadır. İn-
dirme ve montaj işlemlerini ulus-
lararası standartlara uygun olarak 
ve son teknoloji ürünü ekipman-
larla gerçekleştiren Hareket, Tür-
kiye, Türkmenistan, Dubai, Ka-
zakistan, Özbekistan, Gürcistan, 
Romanya ve Azerbaycan’ın da 
dahil olduğu yirminin üzerindeki 
farklı ülkede büyük ölçekli pro-
jelere imza atıyor. Her türlü ağır 
yük projesi, ağır yük mühendislik 
çözümleri, projelendirme, kal-
dırma, taşıma, indirme ve mon-
tajda sınırsız seçenekler sunan 
Hareket, teknolojiye yaptığı yeni 
yatırımlarla hızla büyümekte ve 
sektöründe birçok ilki hayata ge-
çiriyor.
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Fatih Vinç AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydın, vaktin en büyük nakit olduğunu ifade ediyor ve 
zaman kaybına en iyi çözümün şubeleşme olduğunu vurguluyor.

KENAN AYDIN: MÜŞTERİYE VAKİT 
KAYBETTİREMEYİZ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
SAĞLAMAK ŞART!

PLATFORM-VİNÇ-RENT / FATİH VİNÇ

Fatih Vinç AŞ. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kenan Aydın 
ile hem sektörü hem de bu 

kırılgan ekonomik durumda neler 
yapılması gerektiğini masaya ya-
tırdık. 

Firma olarak 2018’i okuyu-
cularımıza değerlendirir misi-
niz?

Fatih Vinç, 2010 yılında plat-
forma tamamen yöneldik. 2018’ 
nisan ayındaki yatırımlarımızla 
girdik. Bu yatırımlarımız şu anda, 
bu zor süreçte ne kadar doğru bir 
yatırım yaptığımızı gösteriyor. 
2018, Türkiye’nin kendine haz, 
kriz denilebilecek aksiliklerle zor 
geçiyor. Sektör şu anda stabil hale 
geldi. 2019’da sektörün daha da 
toparlanacağını düşünüyoruz.

67. SIRADAN 61. SIRAYA 
YÜKSELDİK

Türkiye, gelişmekte olan bir 
ekonomi. Biz de sektörün önde 
gelen; 10 seneye yakın süredir bu 
işi yaptığımız iççin yatırımlarımız 

açısından geçen 
sene 67. olan sıra-
lamamız bu yıl 61’e 
çıktı. Bu da sade-
ce şirketimiz adı-
na değil ülkemiz 
adına büyük bir 
kazançtır. Sadece 
Türkiye’de değil, 
dünyada ekono-
mik olarak bir ya-
vaşlama var. Bu da 
ister istemez plat-
form sektörünü 
etkiliyor

YURT DIŞINA DAHA HIZLI 
AÇILMAMIZA NADEN OLACAK

Sizin bu sıralamaya gir-
menizi haber olarak duyuran 
dünya çapındaki yayın, Fatih 
Vinç’e nasıl bir ivme yarata-
cak?

Bu sıralamadaki yerimiz, bizim 
çalışmalarımızı olumlu yönde et-
kileyecek. Dünya çapındaki bu 
yayınlar bizim yurt dışı açılımla-
rımızda daha hızlanmaya neden 

olacaktır. Bu haberlerle ülkemizin 
adı duyulacak, reklamı olacak.

VAKİT NAKİTTİR, ŞUBELEŞMEYİ 
ÖNEMSİYORUZ

Şubeleşme hakkındaki dü-
şüncelerinizi anlatır mısınız?

Biz bu işe girdiğimiz andan 
itibaren şubeleşmenin öneminin 
farkındaydık. Bazı firmalar, her 
şeyin merkezde yönetilebileceği 
gibi bir kanıya düştüler, şubeleş-
menin bir maliyet olduğunu ifade 
ettiler. Biz, zamanında hizmet ve 
iyi hizmet verebilmek için uzak-
tan hizmeet yerine yakından bir 
şube kanalıyla hizmet vermeyi 
kendimize ilke edindik. Şu an ya-
şadığımız bu konjönktörde zama-
nın paaradan daha kıymetli oldu-
ğunu görüyoruz.

2019’DA EN AZ 2 ŞUBE DAHA 
AÇACAĞIZ

Müşterinin artık vakit kaybı-
na tahammülü yok. Para eşittir 
zaman olduğuna göre müşteriye 
vakit kaybettiremezsiniz. Zama-
nında müdahale en önemli müda-
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FATİH VİNÇ / PLATFORM-VİNÇ-RENT 

haledir. 2018’de İstanbul-Başka-
şehir şubemizi faaliyete geçirdik. 
Bundan sonra da bu çalışmalara 
hız vereceğiz. 2019’da da en az iki 
şube açacağız.

ÇOK ÖNEMLİ YERLİ 
ÜRETİCİLERİMİZ VAR

Yazılım ve Ar-Ge anlamında 
yerli üreticilerimize neler söy-
lemek istersiniz?

Yerli üretime girecek firma-
lar, küçük hedeflerle girmemeli. 
Küçük başlayabilirsiniz ama he-
defniz büyük olmalı. Dünyada 
bizim kullandığımız makinalar-
da gelinen belirli standartlar var. 
Yerli üretimin bu bağlamda bu 
standartların üzerine çıkması la-
zım. Biz, yerli üretimi destekle-
yeceğiz derken kendi kendimize 

zarar veremeyiz. Rekabetçi bir 
piyasanın olması lazım. Belirli bir 
seviye var. Yerli üretimde bu se-
viyeyi yakalayan firmalar var. Se-
viyeler çok yukarıda. Yerli üreti-
min dünya çapında olması lazım. 
Mühendislik, yazılım ve Ar-Ge 
ile yuerli üretimin dümnya stan-
dartlarının üstüne çıkması lazım. 
Çünkü dünyada her gün yeni yeni 
sistemler geliştiriliyor. Burada sa-
dece makinayı yapmakla buı iş 
olmaz. Yerli üretimde yüz akımız 
olan çok önemşi firmalarımız var. 
Diğer yerli üreticilerin de bu yüz 
akı yerli üretici firmalarımızı ken-
dilerine model almaları gerekir. 
Biz de bu bağlamda yerli firmala-
rımızı destekliyoruz ve yerli ürün 
alımı yapıyoruz. ELS Makina ile 
nisan ayı fuarında bu anlamda bir 

alım gerçekleştirmiştik.

Hizmet ihracatı anlamın-
daki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Türkiye, çevre ülkelerde de 
önemli projelere imza atıyor. 
Devletimiz bu ve benzeri konu-
larda sürekli yanımızda. Türk 
bayrağını da dış ülkelerde tem-
sil ediyor olmak bizler için onur 
duyulacak bir konu. İmalat ko-
nusunda özellikle devletimizin 
çok ciddi teşvikleri var. İmalata 
verilen destek sayesinde hem 
istihdam oluyor hem de üretim-
deki çarklar dönüyor. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
SAĞLAMALISINIZ

Sektörü genel olarak de-
ğerlendirir misiniz?

Sektör, çok hızlı ve seri bü-
yüdüğü için bu süreçte insanlar 
altyapıyı hazırlamadan büyüme-
ye girdiler. Altyapı yapmadan bir 
tane, iki tane bina yaparsınız, idare 
edersiniz. Ama 10-15 bina olun-
ca bunun altyapısının iyice etüt 
edilerek gerçekleştirilmesi lazım. 
Teknik altyapının olması lazım. 
Şu anki sistemimizede biz, 2 bin 
500-3.000 makinayı idare ettirecek 
bir sistemimiz var. Artık devir, bi-
lişim ve hız dönemine girdi. Ma-
kinaların garanti süreleri var. Ga-
ranti sürelerinden çıktıktan sonra 
makinaların takibi zorlaşacaşktır. 
Yeterli şubeniz, yeterli yatırımınız, 
elemanınız yoksa müşterilerinizi 
memnun edemezsiniz. Buradada 
konu liyakata geliyor. Her işte ol-
duğu gibi bizim işimizin de başı 
liyakattır. Ülkemizde artık liyakat 
dönemine geçilmiştir. Bu süreçte 
de işinde liyakatı öne çıkaran şir-
ketler iş yapar hale gelecektir. İşini 
layıkıyla yapanlar kalacaktır, gerisi 
piyasadan çekilecektir. Önceden 
mamşyetler çok ucuzdu. Ama şim-
dilerde durum çok değişti. 10 sene 
bıyunca devlet, ucuz krediyi bizlere 
verdi. Döviz oynamadı, faizler oy-
namadı. Bizler bu parayla ne yap-
tık? Kredilerin takibi çok önemli. 
Krediler verildi ama kimisi lükse, 
kimisi başka şeylere yöneldi. Bun-
dan sonraki dönemde devletimi-
zin verdiği kredileri daha iyi takip 
edeceğini düşünüyorum. İnsan-
ların bu olağanüstü durumlarda 
bildikleri, tanıdıkları ve iş yaptıkla-
rına daha toleranslı davranmalıdır. 
Müşterin yaşamazsa sen de yaşa-
yamazsın. Sektörün bütün paydaş-
larının birbirini anlaması, kolla-
ması gerekiyor. Şaşkınlıkla verilen 
kararlar doğru kararlar olmuyor. 
Serin kanlı, salim kafayla kararlar 
verilmesi lazım. Genel anlamda 
doluluk oranlarının düştüğünü 
düşünüyorsak fiyatları aşağı yönlü 
revize etmek yerine, kar marjlarını 
gözeterek revize etmemiz gereki-
yor. Müşteri ile olan çalışma şek-
limiz de bu konjoktörde değişti. 
Eski vadeler kalmadı mesela. Şim-
di ücretin yarısını iş başlarken geri 
kalanını da iş bitiminde vadelere 
yaymadan alıyoruz. 
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FAİK TEKİN: DOĞRU EKİPLE, FARKIMIZI 
ORTAYA KOYACAĞIZ

PLATFORM-VİNÇ-RENT / BOĞAZİÇİ KİRALAMA

Boğaziçi Platform’da-
ki son durumu fir-
manın kiralama 

müdürü Faik Tekin ile de-
ğerlendirdik.

Sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

Ben, 2007 yılı itibariyla 
personel  yükseltici plat-
form sektöründe çeşitli 
firmalarda, çeşitli görevelerde bu-
lunan biriyim. Yaklaşık 2 yıl kadar 
önce kendi şirketimi kurma kararı 
aldım. Tekin Platform ile devam 
ediyordum. Tekin Platform, sek-
törde satış odaklı devam eden, 
al-sat yapan bir firmaydı. Ülkenin 
durumu da göz önüne alındığında 
farklı bir  yolda gitme düşüncesi 
belirdi. Boğaziçi Platform Erhan 
Bey de sektörde zaten uzun zaman-
dır tanıdığım, bildiğim bir kişiydi.
İKİ FİRMA GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

Neler yapabiliriz diye konuştu-
ğumuzda iki firmayı birleştirme, 
iki firmanın güçbirliği yapmasına 
karar verdik. Boğaziçi Platform, 
yük asansörleri, araç platformla-
rı üretimi yapan bir firma. Yine 2 
sene önce platform kiralama işine 
giriş yaptılar. Ama daha çok yük 
asansörü kısmına odaklanma ih-
tiyacı vardı. Bu makinalar da atıl 
kalmıştı. Dolayısıyla onlar için de 
bir ihtiyaçtı, sektörde deneyimli bu 
makinalarla ilgilenecek biri... Öyle 
bir anlaşma yaptık. Gebze’de yeni 
bir yer tuttuk. 30’a yakın makina-
mız var ve kiralama işi ile devam 
ediyoruz.

Firmadaki göreviniz nedir?
Kiralama Müdürü olarak baş-

ladım. Ekip olarak daha yeniyiz. 
Bir ekip oluşturma düşüncem var. 
Satış kadar kiralama da son derece 
önemli Ekibimizle beraber yolu-
muza devam edeceğiz.

MAKİNALARIMIZLA FARK 
YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Şirket olarak 2019 planları-
nızı alabilir miyiz?

Ülkenin 2018’de yaşadığı du-
rum hem satışı hem kiralamayı 
etkiledi. Kiralama çok etkilenmese 
de yine de etkilendi. 2019’la ilgili 
firma olarak hedeflerimiz, makina 
sayımızı artırmak, ürün çeşidimi-
zi artırarak sektörde sunacağımız 
hizmetlerle fark yaratmak istiyo-
ruz. Kontrolü yapılmış makinalar-
la hizmet anlamında fark yarataca-
ğız.

İş güvenliğinde son durum 
nedir?

Platform sektörü dünyada 60’lı 
yıllarda ortaya çıkmış, bize ise 
2000’li yıllarda gelmiş. 60’lı yıllar-
da kaza olurken, buna eğim sensö-
rü, yük sensörü takalım vs. demiş-
ler. Dolayısıyla bize gelene kadar 
aslında çok ciddi gelişmelerden 
geçerek gelmiş. Makinaların biz-
de kaza yapması makinanın peri-
yodik bakımının yapılmaması ile 
ilgili olabilir. Vinç operatörü gibi 
olmasa da yine de bir eğitim alın-
ması gerekiyor. Makinalar kiraya 
gidip geliyor. Her kiraya gideip ge-
lidikten sonra bakımlarının yapıl-
ması şart.

Periyodik kontrollerin kaza-
lara ne kadar etkisi var?

Makinayı kullanmayı bilme-
mek yüzde 50, bakımının yapıl-
maması yüzde 50’lik bir etkendir. 
Emniyet ve güvenlikle alakalı do-

nanımın mutlaka test edilmesi la-
zım. Tüm fonksiyonlarıyla beraber, 
tüm güvenlik donanımlarının test 
edilmesi ve not alınıp kaydedilme-
si gerekiyor.

EĞİTİM EKİBİ OLUŞTURULMALI 
Son kullanıcının eğitimi 

doğru veriliyor mu?
Son kullanıcı eğitimleri de çok 

etkiliyor. Burada kiraya veren, aracı 
satan şirketlerin bu konulara önem 
vermesi ve eğitim ekibi oluşturma-
sı gerekiyor. 10-15 dakikalık sürer-
lerle kullanıcıya bilgi verilmeye ça-
lışılıyor. Bu, şekilde eğitim olamaz. 
Sadece eğitimden sorumlu eğitim 
kadrosunun oluşturulması gere-
kiyor. Tek başına bir iş yapılması 
çok zor. Boğaziçi Platform olarak, 
profesyonel bir kadroyla farkımızı 
ortaya koymayı hedefliyoruz.

Boğaziçi Platform Kiralama Müdürü Faik Tekin, ‘Boğaziçi Platform olarak, doğru ekiple farkımızı ortaya 
koyacağız’ diyor.
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Kırımlı Vinç Genel Müdürü Resul Kırımlı, 
yatırımlarının devam ettiğini belirterek sektörün bu 
zorlu virajdan sağlam çıkacağını söylüyor.

RESUL KIRIMLI: 
YATIRIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

RESUL KIRIMLI / PLATFORM-VİNÇ-RENT 

Kırımlı Vinç Genel Müdürü 
Resul Kırımlı ile sektördeki 
gelişmeleri ve gelinen son 

noktayı konuştuk.
Kırımlı Vinç’i tanıtır mısınız?
Firmamız 1969 yılında Artvin 

Hopa’da babamız Fevzi Kırımlı ta-
rafından kuruldu. İstanbul’a 1988 
yılında geldik. Otomotiv sektörü-
ne hizmet verdik. 1998 yılında da 
ilk iş makinası kiralamaya geçiş 
yaptık. 2007 yılında tamamen bu 
sektöre hizmet veremeye başladık.
MAKİNALARIMIZ OLDUKÇA 
YENİ

Sektörün eskilerindensiniz 
değil mi?

Firma olarak eskiyiz ama sek-
törde yeniyiz. Biz, bu işte yeniyiz 
diyebilirim. Yeni olduğumuz için 
de makinalarımız haliyle yeni. En 
eski makinamız 10 yaşında. Mobil 
vinç sektöründe Hiap’ı biraz dur-
durduk mobile ağırlık verdik.

Sepetli platformlarınızdan 
bahseder misiniz?

Teknoloji ilerleyince binaların 
kat sayısı da arttı. Mesela artık 10 
katlı binalar normal sayılıyor. Bu 
da belirli bir talebi beraberinde 
getirdi. Biz de 75 metreli sepetlerle 
giriş yaptık. İlerleyen dönemlerde 
talebe göre hareket edeğiz. 

Nerelerde çalışıyorsunuz?
Mobil vinç işine 2014’te girdik. 

Hiap’ın bittiği yerde mobil baş-
lıyor. 300-200-100 tonluk maki-
nalarımız var, 60 tonluk makina 
siparişimiz var şimdilerde. Ülke-
mizin durumuna gire bizler de ya-
tırım odaklı çalışıyoruz.
TL BORÇLANMAMIZDAN ÖTÜRÜ 
KUR FARKINA YAKALANMADIK

Kırımlı Vinç olarak 2018 na-
sıl geçti?

Bizim borçlanma sistemimiz, 
Türkiye şartlarına göre borçlan-
dık. Döviz borçlanmadık, TL 
borçlandık. Bu balkımdan piyasa-
daki döviz dalgalanması, kur far-
kı bizi etkilemedi. Ama piyasanın 

tadı olmayınca TL borcunuzun 
da ödeyemiyorsunuz. Biz, zaten 
bunları göz önünde bulundurarak 
borçlandık. Firmanın ana serma-
yesinin çok üstünde borçlanma-
dık. Ağustos’taki kur dalgalanması 
işlerimize ket vurdu. Satışların çok 
iyi olmaması elbette bizi de etkile-
di. Ama yine de işlerimiz iyi diye-
biliriz.

Makina parkurunuzdan 
bahseder misiniz?

Mobil vinç, hiap, forkliftlerimiz 
var, sepetli vinçlerimiz var. Makas-
lı gurubuna çok yoğunlaşmadık.
BU SÜRECİ SEKTÖR OLARAK 
ATLATACAĞIZ

2019 yatırımlarınız hakkın-
da bilgi verir misiniz?

2019’da halihaazırda devam 
eden 300 tonluk makina siparişi-
miz var. Diğer yatırımlarımız da 
Türkiye’nin ekonomik şartlarına 
göre şekillenecek. Şimdi, 2 yıllık 
yatırımlarımızı durdurdur dersek 
yeridir. Sektör, iyi gitmiyor. İyi 
gitmemesi bizim sektörümüzle 
alakalı değil. İnşaat durdu. Dev-
letin yol, metro yatırımları durdu. 
Ama ben, bu sürecin düzeleceğini 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de 
dönem dönem böyle krizler olabi-
liyor. Bunları sektör ve ülke olarak 
atlatacağımızı öngörüyorum.
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Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum’un göreve 
başladığından beri dile getirdiği ‘birlik ve beraberlik çağrısı’ meyvelerini vermeye başladı.

AĞIR YÜK KALDIRMA VE TAŞIMACILAR 
DERNEĞİ’NDEN DEKLARASYON

PLATFORM-VİNÇ-RENT / AKT 

Kısa adı AKT olan Ağır Yük Kaldır-
ma ve Taşımacılar Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Altun-
kum’un göreve başladığından beri 
dile getirdiği ‘birlik ve beraberlik 
çağrısı’ meyvelerini vermeye baş-
ladı. Konuyla ilgili olarak başkan 
Ahmet Altunkum, “Bursa Vinçder 
ve Ankara Vinçder’in AKT çatısı 
altında buluşmasına karar verilmiş, 
gerekli işlemlere başlanmıştır. Ül-
kemizin tüm sektör temsilcilerinin 
tek bir çatı altında toplanabilmesi 
için, diğer paydaş dernekler ile de 
görüşmelere devam edilmektedir” 
dedi. Geçtiğimiz günlerde bir dek-
larasyon yayınlayan AKT Başkanı 
Ahmet Altunkum bu deklarasyon 
ile sektör temsilcilerine şu şekilde 
mesaj verdi. Başkan Altınkum’un 
mesajını Net Medya olarak sektör 
sorumluluğu bilinci içerisinde ol-
duğu gibi yayınlıyoruz:

KAMUOYUNA SAYGIYLA 
DUYURULUR

Sayın Sektör Temsilcisi,

On bir seneden beri Vinçder ismi 
ile Ağır Kaldırma ve Taşıma sektö-
rünün temsilciliğini yapan derne-
ğimiz, daha geniş kitlelere ulaşmak 
ve kendimizi daha iyi ifade edebil-
mek adına, vizyon ve misyon deği-
şikliği ile beraber  yeni bir isimle 

yoluna devam etme kararı almış-
tır. Derneğimizin yeni ismi ‘AĞIR 
YÜK KALDIRMA VE TAŞIMA-
CILAR DERNEĞİ (AKT) olmuş-
tur. Derneğimizin tüzüğü ve logo-
su değişmiştir.

21 Eylül 2018 tarihinde düzenle-
diğimiz olağanüstü genel kurul 
toplantısı ile  yeni dönem yönetim 
ve denetim kurulu seçilmiştir. Yö-
netim Kurulu Başkanı ben Ahmet 
Altunkum ile birlikte Yönetim Ku-
rulu Asli Üyeleri;  Sadık Durmuş 
(Başkan Yard.), Hasan Karadöl 
(Başkan Yard.), Mehmet Aydın 
(Başkan Yard.),  Emir Ali Kapu-
kaya,  Abdurrahman Aydın, Yiğit 
İnam, İbrahim Kalmuk, Mustafa 
Coşkun olmuştur.  (YK Asil, YK 
Yedek, DK Asil, DK Yedek Yeni dö-
nem görev dağılım listesi ektedir.)

Derneğimiz, yeni isim ve logosu-
nun belirlenmesi ve onayı ile; hızla 
web sitesi, sosyal medya, kurumsal 
kimlik çalışmalarına start vermiş-
tir. Bunlara ek olarak duyurusunu 
geçmek istediğimiz diğer gelişmeler 
ise, Bursa Vinç İşletmecileri Der-
neği ve Ankara Vinç İşletmecileri 
Derneği’nin; Ağır Yük Kaldırma ve 
Taşımacılar Derneği  (AKT) çatısı 
altında buluşmasına karar verilmiş, 
gerekli işlemlere başlanmış olması-
dır.  Ülkemiz tüm sektör temsilcile-
rinin tek bir çatı altında toplanabil-
mesi için, diğer paydaş dernekler 
ile de görüşmelere devam edilmek-
tedir. Yeni tüzüğümüzde de belirt-
tiğimiz üzere derneğimiz; her türlü 
ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük 
mühendisliği hizmetlerini, mesleki 
saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali 

yeterlilik standartlarına uygun ola-
rak, Türkiye’de ve uluslararası alan-
da geliştirme ve kamu nezdinde il-
gili sektörleri temsil etmek ve fayda 
sağlamak amacındadır.

Gerçekleştirmiş olduğumuz sektör 
temsilcisi ziyaretleri ve istişare top-
lantıları ile derneğimizin faaliyet 
alanının; lojistik sektörünün ağır 
yük yükleme, taşıma, boşaltma ve 
yerine yerleştirme kolu olduğunda 
hemfikir olunmuştur. Ayrıca tü-
züğümüze eklenmiş bir madde ile 
temsil alanımız artık; belirlenmiş 
bazı sınıflandırmalar ile, Ağır Yük 
Kaldırma ve Taşımacılığı yapan 
firmalar, bu makineleri üreten fir-
malar ve sektörün yan sanayi üre-
ticilerinden de oluşacak şekilde 
genişletilmiştir. Tüm bu değişiklik 
ve gelişmelerin sektörümüze ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni 
eder, sektörümüzü hak ettiği yere 
hep birlikte getirmeyi canı gönül-
den dileriz. Zira, bilmeli ve unut-
mamalıyız ki, biz yüklemeden, ta-
şımadan, boşaltmadan ve yerine 
yerleştirmeden lojistik tamamla-
namaz.
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BAYRAĞIMIZ GÖKLERDE, TEŞEKKÜR EDERİZ 
KEREM KONAK 

ACARLAR, TORO MAKİNE’YE TEK SEFERDE 
64 ADET AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM SATIŞI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

KONAKOĞLU / PLATFORM-VİNÇ-RENT 

Konakoğlu Vinç –Forklift 
-Trans konak firmalarının 
ortaklarından Tuncay Ko-

nak’ın oğlu Ahmet Kerem Konak 
göğsümüzü kabarttı. Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’de yapılan POWER-
LİFTİNG şampiyonasında dünya 

birincisi oldu. 29 ülke, 1500 spor-
cunun katıldığı zorlu yarışmaya 
Türkiye’den 16 sporcunun katılım 
gerçekleştirdi .90 kilo siklet yarış-
masında 231 kilo kaldırarak şam-
piyonada Türk bayrağını göklere 
çektiren Kerem Konak, ulaşılması 

zor bir rekora imza atarak, göğ-
sümüzü kabarttı. Sektörümüzün 
saygın ismi Trabzon- Maçkalı olan 
Kerem Konak’a Net-Medya Yayın-
cılık olarak başarılarından dolayı 
tebrik ederiz.

Acarlar Makine, Toro Ma-
kine’ye bir seferde pa-
ket satışı olarak 64 adet 

Akülü Makaslı Platform satışı 
gerçekleştirdi. Ekonomik belir-
sizlik döneminde bu satışın genel 
olarak ekonomiye özel olarak da 
sektörümüze olumlu yansımala-
rı olacağını düşünüyoruz. Satışı 
gerçekleştirilen makineler, Toro’ya 
teslim edildi. Son teslim edilen 64 
adet makine, akülü makaslı sınıfta 
yer alan Optimum 8 ve Compact 8 
model makinelerdir. Konuyla ilgi-
li bilgi veren Acarlar Makine Satış 
Şefi Serhat Dunay, “İki modelde 
dar şase 8 m çalışma yüksekliğine 
sahip makinelerdir. 150 makine 
içinde  ise; Optimum 8/Compa-
ct 8/Compact 10 N / Compact 12 
model akülü makaslı platformlar, 
1 adet de HTL 4017 model Tele-

handler yer almaktadır. Toro Ma-
kinenin bizleri tercih etmesindeki 
ana etken, öncelikle HAULOTTE 
ürün kalitesi kalitesidir. Acarlar 
Makinenin yedek parça ve satış 
sonrası hizmetlerdeki tam desteği 
bir diğer faktördür. Makinelerin 
uzun ömrü ve 2. el değeri son ola-
rak finansman hususunda verdiği-

miz destek de tercih nedenlerimizi 
oluşturuyor. Finansman konusun-
daki destek açısından; Haulotte’nin 
global partneri olan De Lage Lan-
den Finansal Kiralama AŞ. firması 
ile Türkiye pazarında gerçekleştir-
len işlemlere destek sağlaması ola-
rak belirtebiliriz” dedi.
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TT Vinç Genel Müdürü  Türker Terzi, TT Vinç’in yeni yerinden yatırımlarına devam edeceğini ifade ediyor.

TT VİNÇ YERİNDE YATIRIMLARINA 
DEVAM EDECEK

TÜRKİYE’DE SSAB’NIN RAEX SERTİFİKALI 
ORTAĞI TELEFONCULAR METAL OLDU

PLATFORM-VİNÇ-RENT / TT VİNÇ

TT Vinç, 2011 yılında ku-
ruldu. Kurulduğu andan 
itibaren sürekli yatırıma 

odaklarndıklarını ifade eden TT 
Vinç Genel Müdürü  Türker Terzi, 
kaliteden öden vermeden çalıştık-
larının altını çiziyor.

ARAÇ SAYIMIZ ARTIKÇA GARAJ 
BÜYÜK BİR SORUN OLDU

Yatırım odaklı düşündükleri-
ni ve en zor koşullarda bile yatı-
rımdan geri durmadıklarını ifa-
de eden TT Vinç Genel Müdürü  
Türker Terzi, yatırım olmadan 
kalkınmanın mümkün olamaya-
cağını ifade ediyor. Terzi Taşıma 
& Kaldırma Üniteleri Dergisi’ne 
şu özel açıklamalarda bulundu: 
“İlk makinamız 5 tonluk küçük 

makinaydı. O makineyle vinç se-
rüvenimiz başladık. Kurulduğu-
muz günden beri Küçükyalı’day-
dık. Bölgeden ayrılmak istemedik 
ancak araç sayımız arttıkça garaj 
büyük bir sorun oldu bizim için. 
Eski garajımızda 2 aracı dışarıya 
bırakmak zorundaydık. Birde ofis 
ile garajın ayrı yerlerde olması bi-
zim için sıkıntıydı yeni garajımız-
da tüm araçlarımız, manlift leri-
mizi ofisimizin önünde.

TAMİR-BAKIM İŞLERİNİ 
KENDİMİZ YAPIYORUZ

Bu sayede makinalarımızı 
daha iyi takip edebiliyoruz. Müm-
kün olduğunca tamir-bakımları-
nı kendimiz yapabiliyoruz. İlerisi 
için hedefl erimize ulaşabilmek 
için büyük bir garaj, kademe ve 
ofisin hepsini aynı yerde topla-
mamız önemliydi. Umarım ilerisi 
adına herşey daha iyi olurmaki-
na parkurumuzda 5-25-35-45-80 
tonluk vinçlerimiz27 ve 37 metre 
sepetli vinçlerimiz 8-10-12-14-16 
metre akülü makaslı platformları-
mız bulunmaktadır.” 

Yüksek mukavemetli ve 
aşınmaya dayanıklı çelik 
sektörünün pazar lideri 

olan İsveç firması SSAB ile Tür-
kiye’de sac şekillendirmede sek-
töre yön veren Telefoncular Metal 
firması Raex® Aşınmaya daya-
nıklı çelik ürünlerinde sertifikalı 
ortaklık programına dahil oldu. 
SSAB Bölge Satış Müdürü Cemil 
Belin Bey ile Telefoncular Metal 
firmasının Genel Müdürü Ahmet 
Yavuz Güngör anlaşmayı Telefon-

cular Metal çatısı altında İmzala-
dılar. Telefoncular 
Metal, aynı zaman-
da SSAB’nın RAEX® 
Aşınmaya dayanıklı 
saclarında tüm pa-
zarlama, lojİstİk, ta-
nıtım ve esnek üre-
tİm avantajlarından 
da faydalanarak pa-
zardaki payını artı-
racak.
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RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ AÇILIŞI 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

AÇILIŞ HABER/FURKAN KUMAŞ / TÜREB KONGRE / ÖZEL RÖPORTAJI

Türkiye Rüzgar Enerjisi Bir-
liği tarafından düzenlenen 
“TÜREK 2018” kongresi 

5-6 Kasım tarihlerinde Ankara 
Sheraton Otel’de gerçekleştirildi. 
İki gün süren kongrede farklı otu-
rumlarda ve yuvarlak masa top-
lantılarında sektörün sorunları ve 
beklentileri masaya yatırıldı.

BAĞIMSIZ ENERJİ GÜÇLÜ 
TÜRKİYE

“Bağımsız Enerji Güçlü Türki-
ye” temasıyla gerçekleşen kongre-
nin açılış konuşmalarında TÜREB 
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli-
ği CEO’su Giles Dickson, EPDK 
Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Abdullah Tancan, TBMM Ener-
ji Komisyonu Başkanı Mustafa 
Elitaş yer aldı. Ev sahibi sıfatıyla 
konuşan TÜREB Başkanı Musta-
fa Serdar Ataseven, bugüne kadar 
yapılan kongre, çalıştay ve sektör 

toplantılarından rüzgar sektörü 
adına çıkan faydaları anlatarak, 
bundan sonraki süreçte sektörün 
beklentilerini dile getirdi. 

TÜRKİYE’NİN KURULU GÜCÜ 
AVRUPA’DA YEDİNCİ SIRADA

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birli-
ği CEO’su Giles Dickson, Türki-
ye’nin rüzgar enerjisindeki po-
tansiyeli açısından hem zengin 
hem de geleceğinin açık olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin 15-20 yıldır 

yenilene-
bilir enerji 
yatırımla-
rını arttır-
mak için 
y a t ı r ı m 
o r t a m ı -
nı uygun 
hale ge-
t i r m e y e 
çalıştığını 
söyledi.

“Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye” temasıyla gerçekleşen kongrenin açılış konuşmalarında TÜREB Başkanı 
Mustafa Serdar Ataseven, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO’su Giles Dickson, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı 
Mustafa Elitaş yer aldı.

Furkan Kumaş
Ajans Sorumlusu
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TÜREK’i 7 yıldır gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa  
Serdar Ataseven, “Sektörün büyümesi bizi böyle bir kongre yapma konusunda harekete geçirdi” diyor.

TÜREK, SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ VE 
İHTİYAÇLARIN ARTMASIYLA OLUŞTU

TÜREB KONGRE / ÖZEL RÖPORTAJI / MUSTAFA SERDAR ATASEVEN

Kısa adı TÜREK olan Türkiye 
Rüzgâr Enerjisi Kongresi, An-
kara’da gerçekleştirildi. Kong-

re ile ilgili konuları TÜREB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa  Serdar Ata-
seven ile değerlendirdik.
KONGREYİ 7 YILDIR 
GERÇEKLEŞTİRMEYE 
ÇALIŞIYORUZ

 TÜREK 2018 kongreniz nasıl 
geçti, kongre amacına ulaştı mı 
?

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kong-
resi, (TÜREK) rüzgâr sektörünün 
büyümesi ve ihtiyaçlarının artması 
ile oluştu. TÜREB olarak böyle bir 
kongre düzenlemeden önce, rüzgâr-
la ilgili konular enerji kongrelerinde 
bir oturumda konuşuluyordu. Fa-
kat sektörün büyümesiyle birlikte o 
kadar çok konuşulması ve çözüme 
kavuşturulması gereken konu vardı 
ki, bu durum bizi harekete geçirdi ve 
konusu sadece rüzgâr olan ilk ve tek 
rüzgâr kongresini 2012 yılında ha-
yata geçirdik. Sürecin ilerlemesinde 
diyalogların önemini bildiğimizden,  
hem kamuyu hem özel sektörü bir 
araya getiren, işbirliklerine zemin 
oluşturan, sorunlara ortak çözümler 
üretebilen bu kongreyi yedi yıldır ger-
çekleştirmeye çalışıyoruz. Aldığımız 
geri bildirimlere baktığımızda başarılı 
sonuçlara ulaştığımızı söyleyebiliriz.

 TÜREB olarak yaptığınız bu 
kongrelerin sektörlere ve TÜ-
REB’e katma değeri nedir ?

TÜREB’in kuruluş amacında 
kamu ve özel sektör arasında köp-
rü olma görevi de var. Bu kongre ve 
sektör toplantıları ile bu köprünün 
sağlamlaşmasını ve dialogların iyi-
leştirilmesini sağlamış oluyoruz. Her 
kongre, hem ulusal hem de uluslar 
arası düzeyde bilgi alışverişi sağlıyor. 
Türkiye’deki ve Avrupa’daki gelişmele-
ri yakından takip etme fırsatı doğuru-
yor. Kongre boyunca yüzlerce firma 
birbirlerinin çalışmalarına ve uzman-
lıklarına rahatça ulaşım sağlıyor. Et-
kinlik sonrasında hazırlanan raporlar 
ilgili kurum kuruluşlara iletiliyor, on-
line platformlardan kongre vidoaları 

hem Türkçe hem İngi-
lizce olarak paylaşılı-
yor. Böylece Türkiye’de 
rüzgâr sektöründe olan 
gelişmeler küresel piya-
salardan rahatça takip 
edilebiliyor.

Bununla birlikte 
sektörün gelişmesi ile 
istihdama ve yerli sa-
nayinin gelişmesine 
de büyük oranda katkı 
sağlanmış oluyor. Bu da 
enerji kaleminin oluş-
turduğu cari açığın kapatılmasında 
büyük katma değer yaratıyor.
ÇOĞU PROJENİN 2020 
SÜRECİNİ YAKALAYACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUZ

 Türkiye’de rüzgar sektörün-
de 2019 beklentileriniz ve ge-
lişmelerinizi aktarırı mısınız, 
kamudan beklentileriniz bu an-
lamda ne yöndedir?

Biliyorsunuz 2020 yılı sonuna 
kadar işletmeye girecek tesisler, işlet-
meye girdikten sonra on yıl boyunca 
YEKDEM’den faydalanabilecek. Bun-
dan dolayı projelerini bu sürece yetiş-
tirmeye çalışan firmalar, 2019 yılını 
epeyce yoğun geçirecek. Tabii 2018’de 
yaşanan ekonomik çalkantılar, Tür-
kiye’deki finans maliyetlerini arttır-
dığından, bazı projeler zorlanabilir. 
Yine de çoğu projenin 2020 sürecini 
yakalayacağını düşünüyoruz. TÜ-
REK 2018’de (Türkiye Rüzgâr Enerjisi 
Kongresi) Bakan Yardımcımız Sayın 
Abdullah Tancan kapasite artışlarının 
önünü piyasa takas fiyatı üzerinden 
yapılması koşuluyla açacaklarını ifade 
etmişti. Sektörün heyecanla beklediği 
kapasite artışları ile ilgili karar, bu yılın 
ilk üç ayı içinde açıklanırsa, 2019 yılı-
nın sonunda kurulu gücümüz 8 GW’ı 
aşabilir. Yani 2019 ve 2020 yıllarının 
rüzgâr sektörü açısından daha yoğun 
olacağını ve performansının yüksek 
olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca, yine 
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’n-
de, Mart 2019 içinde YEKA 2 alanları 
için başvuruların alınacağı ve bu sene 
dört yarışmanın yapılacağı bildirildi. 

Çanakkale, Balıkesir, Muğla ve Ay-
dın’da 4x250 MW şeklinde gerçek-
leştirilecek yarışmaları bir firma da 
alabilir, dört farklı firma da. Şimdiden 
sektöre hayırlı olmasını temenni edi-
yoruz.
UYGUN MALİYETLERLE FİNANS

 Biliyorsunuz rüzgârdaki hedef her 
yıl 1GW kurulu güç olarak açıklandı. 
Hedefe ulaşmayı kolaylaştırabilmek 
için, 2020 yılı sonrası düzenlemele-
rin nasıl olacağının netleştirilmesi, 
ekosistemin tek bir hedefe kitlenmesi, 
ihale takviminin net olması gerekiyor. 
Son yaşanan ekonomik gelişmeler-
le birlikte artan finans maliyetlerini 
azaltacak özel fonların sağlanması ve 
uygun maliyetlerle finans temininin 
mümkün kılınması lazım. Can suyu 
niteliğindeki kapasite artış talepleri-
nin önünün açılması, inşaat izinleri 
ile ilgili süreçlerin standart hale geti-
rilmesi, kısaltılması ve basitleştirilme-
si gerekiyor.
DÜNYA LİDERİ: ÇİN

 Dünyadaki  RES çalışmaları 
ile Türkiye’deki gelişmeleri de-
ğerlendirir misiniz?

Küresel Rüzgâr Enerjisi Konse-
yi’nin (GWEC) 2017 yılı sonunda 
açıkladığı verilere göre, Dünyada 540 
GW rüzgâr kurulu gücü var. Dün-
ya lideri olma konumunu koruyan 
Çin’in rüzgâr kurulu gücü 188 GW ile 
küresel pazarın yüzde 35’ini oluşturu-
yor. Amerika 89 GW ile ikinci sırada 
bulunuyor. Avrupa’nın rüzgâr lideri 
Almanya, 56 GW ile dünyada üçüncü 
sırada yer alıyor. Hindistan 32 GW ile 
dördüncü, İspanya 23 GW ile beşinci 
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Dünya Bankası Kıdemli Enerji Sektör Yöneticisi Yeşim Akçollu, “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanmamız açısından çok önemli. Rüzgar gülü, bu noktada en önemli konuların başında geliyor. Ayrıca 
Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkelerden biri olmasından da bahsedersek 
rüzgarın önemi bir kat daha artıyor” diyor.

Enerji açığı ülkelerin en önemli 
sorunlarından biri konumun-
da. Konuyu Dünya Bankası Kı-

demli Enerji Sektör Yöneticisi Yeşim 
Akçollu ile değerlendirdik.

Dünya Bankası gözüyle ba-
karsanız, 2019 yılında Türki-
ye’ye özellikle enerji piyasala-
rında pazar olanakları açısından 
yeni kaynaklar gelecek  mi? 

Son 9 aydaki enerji ithalatı 32 mil-
yar dolar ve cari açık içerisinde son 1 
seneye baktığımızda cari açığın yüz-
de 82’sini enerji oluşturuyor. Bu yüz-
den bizim için Türkiye, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmamız açı-
sından çok önemli. Rüzgar gülü, bu 
noktada en önemli konuların başında 
geliyor. Ayrıca Türkiye’nin iklim de-
ğişikliğinden en çok etkilenecek olan 
ülkelerden biri olmasından da bahse-
dersek rüzgarın önemi bir kat daha 
artıyor. Bu toplantıların en başından 
beri konuşulduğu 48 gigawaltlık bir 
potansiyel, ki biz bunun sadece %15 
ini kullanıyoruz. Ne güzel olurdu bu 
potansiyeli iyi bir şekilde daha da ve-
rimli kullanabilsek.

 YATIRIMLARIMIZ
 Şimdi finansman kısmına geçe-

lim biz ne yaptık rüzgar piyasalarında 

ve bundan sonra ne yapmaya devam 
edeceğiz? Kredilerimiz vardı bunlar 
TKB ve TSK diye 2 kalkınma banka-
sı üzerinden piyasaya ve özel sektöre 
sunduğumuz kredilerdi. Toplamda 
1.1 milyar dolara ulaştı. Ve 11 tane 
rüzgar santrali finanse ettik. Bun-
ların da kapasitesi 233 megawatdır. 
Ayrıca şu anda yatırım projemiz var 
TEAŞ’ta. 5. yatırım projemiz buarada. 
6.’sı için talep geldi. Onun hazırlıkları-
na başlıyoruz. O da benzer bir şekilde 
rüzgar gülü yatırımlarını içericek. Re-
form süreçlerinde dünya bankası hü-
kümetlere sürekli destek veriyor. Şu 
an  yürümekte olan bayağı bir teknik 
destek var. EPİAŞ için VATEİAŞ için 
var... Bunlar içinde üretim planlarının 
optimizasyonu var. Akıllı şebekelerle 
ilgili yatırımlar var. Belki TEİAŞ’ın 
kapasitelerinin çeşitli açılardan güç-
lendirilmesi için çalışmalar olabilir.  
Biraz olgunluk aşamasında olduğu 
için çok açmak istemiyorum. Ayrıca 
Avrupa Birliği’nin IPA altında sundu-
ğu fonları Dünya Bankası yönetiyor. 
Türkiye’deki enerji sektöründekilerin 
çoğuna toplam 26 milyon dolarlık 
teknik yardım veriyoruz. Bunların  
içerisinde yenilenebilir enerji piyasa-
sının değerlendirilmesi de var. 

sırada yer alıyor. Dünyada açık deniz 
üstü (offshore) çalışmalar da hız ka-
zanmış durumda. İngiltere, Almanya 
ve Çin offshore’da ilk üçte olan ülke-
ler. Dünyadaki offshore kurulu gücü 
19 GW.
TÜRKİYE, YÜKSELİŞTE

Türkiye’de ise 2018 Temmuz or-
talarında rüzgâr kurulu gücü 7 GW’ı 
aştı. Geçtiğimiz yıl ilk altı ayda 140 
MW’lık bir santrali işletmeye ala-
bildik. Son altı ayda da (daha veriler 
netleşmedi) 300 MW civarında olaca-
ğını tahmin ediyoruz. Yani 2018 sonu 
itibariyle toplamda 7.300 MW - 7.400 
MW civarında kurulu güce ulaşmış 
olacağız.

ORTAK BİR ŞARTNAME İLE KISA SÜREDE YENİDEN GÜNDEME 
GELECEK

2017 yılında yapılan yarışmalarda ihale alan yatırımcılar projelerin 
ön lisans ve inşaat izin süreçlerini tamamlamaya çalışıyorlar. YEKA 1 
projesinin nihai alanları 29 Eylül’de resmen ilan edildi. Gelinen nok-
tada 406 MW Kırklarelinde, 294 MW Edirne’de, 160 MW ve 90 MW 
olarak iki ayrı alanda Sivas’ta ve 50 MW Eskişehir’de proje sahala-
rı netleştirildi. Ön lisans ocak sonuna doğru verilir diye düşünüyo-
ruz. Sonrasında 24 ay içinde izinler alınacak ve lisanslama sürecine 
geçilecek. Her bir projenin 36 aylık süre içinde işletmeye alınması 
bekleniliyor. Diğer yandan, Türkiye’deki offshore adımları atılmaya 
başlandı. Geçtiğimiz Ekim ayında gerek piyasanın dalgalanmasından 
gerek yatırımcıların önünü görememesinden kaynaklı olarak offshore 
yarışmasına başvuru olmadı. Hem kamunun hem yatırımcının hem 
de tüketicinin memnun olacağı ortak bir şartname ile kısa sürede ye-
niden gündeme geleceğini düşünüyoruz.

GELECEK TALEPLERE AÇIĞIZ
Türkiye’de rüzgar enerjisine 

ilişkin daha fazla ne yapabiliriz?
Yatırım açısından hükümetten 

talep gelmesi halinde  biz, onu değer-
lendirip katma değerimizin olduğu 
piyasalara her zaman gidiyoruz.  Re-
formu desteklemek açısından her za-
man için hükümetle işbilirliği yaptık. 
Teknik yardım olarak da yine rüzgar 
haritaları kaynak değerlendirmesi,  
ihaledeki garantiler, geçiş sürecinde-
ki destek, yeni teknollojilerde ve pilot 
alanlarda çalışmalar konularında ve 
yine gelecek taleplere açığız. Teknik 
destek verebiliriz. Zaten dünyanın 
çeşitli ülkelerinde bunu yapıyoruz. 
Buna ek olarak yatırımlarımız de-
vam edecek. Bizim tecrübelerimiz-
den çıkardığımız birkaç ders var;  
yatırımların tek başına finansmanını 
desteklemektense yatırıma dair ka-
pasitenin güçlendirilmesi her zaman 
içinprojelerde daha etkili sonuçlar 
veriyor. Yoksa yatırım finansmanını 
bir kere yapıyorsunuz. Ondan sonra 
o kapasite gelişmediyse devamı gel-
miyor. Ayrıca hazırlık sürecinde tüm 
paydaşlar ile görüşülmesi onların gö-
rüşlerinin alınması için yeterli vaktin 
ayrılması da önem arzediyor. Çünkü 
aceleye getirilmiş her uygulama son-
rasında sıkıntıya giriyor.

TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI 
KULLANMAMIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

AÇILIŞ / TÜREB KONGRE / ÖZEL RÖPORTAJI
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Tibet Makina Genel Müdürü Tibet Arbak, disiplinli çalışarak global markalar çıkarabileceğimizi ve ‘Made 
In Turkey’ damgasını tüm dünyayay vurabileceğimizi ifade ediyor.

YERLİ ÜRETİM DESTEKLENİRSE ‘MADE IN 
TURKEY’ DAMGASINI TÜM DÜNYAYA VURURUZ

TÜREB / TİBET MAKİNA

Yerli üretimin neden destek-
lenmesi gerektiğini, sek-
tördeki gelişmeleri, Tibet 

Makine’deki son durumu Tibet 
Makina Genel Müdürü Tibet Ar-
bak ile konuştuk.

GLOBAL ANLAMDA MARKASINI 
DUYURMUŞ KONUMA GELDİK

Tibet Makine olarak faaliyet-
lerinizden bahseder misiniz?

Tibet Makine, ilk başlarda iş ve 
inşaat makinaları kaldırma maki-
nalarına yönelik önemli parçalar 
üretti. Kule dönüş dişlileri büyük 
çaplı parçalar bunlardan bazıları-
dır. Daha sonra rüzgar sektörü ve 
savunma sanayine girdik. Şu anda 
savunma sanayinde kendimize ge-
liştirdiğimiz know haw’ı ile birlikte 
dünyadaki 2 know haw’dan birta-
nesiyiz. Global anlamda da marka-
sını duyurmuş bir firma durumu-
na geldik. Savunma sanayinde de 
dünyada 2 büyük firmadan birta-
nesi konumundayız.

TÜM DÖNEN HER ŞEYDE TİBET 
MAKİNA’NIN ALÜMİNYUM 
YATAKLARI VAR

Şu anda gerçekleştirmiş ol-
duğunuz projelerden basede-
bilir misiniz bizlere?

Savunma sanayinde imalatı ya-
pılan tüm dönen her şeyde Tibet 
Makina’nın alüminyum yatakları 
var.

 
BİR ANLAMDA TÜRKİYE’Yİ 
KORUYORUZ DİYEBİLİRİZ

Türkiye’yi Tibet Makine ko-
ruyor diyebilirmiyiz bu durum 
için?

Yani bir anlada öyle diyebiliriz. 
ASELSAN, ROKETSAN, Fırtına 
Obüsleri, Altay Tankı yani aklınıza 
gelebilecek Türkiye’de üretilen yerli 
üretimdeki tüm şeylerin parçaları 
Tibet Makine’den çıkıyor.

Tibet Makine olarak yerli 
üretimin öneminden bahseder 
misiniz?

Kendi ayaklarınızın üzerinde 
durabilmeniz için üretiyor olmanız 
lazım. Bunu da tabi kendi ülkenizde 
üretiyor olmanız lazım. Mükün ol-
duğunca çok dışa bağımlı olmadan 
yerli malzeme ile üretiyor olmanız 
lazım. Ürettiğinizi de sadece kendi 
ülkenizde değil, yabancı ülkelere de 
satabilmeniz lazım. Bunun için de 
çok iyi bir teknolloji geliştirip ken-
dinize bir marka yaratmanız ve bu 
markayı da yurt dışında bir Türk 
markası olarak ıspatlamanız lazım. 
Biz, bugüne kadar uzun yıllar bo-
yunca hep Türkiye’de alt yüklenici 
olarak çalıştık. Otomotiv sektörleri-
ne çok iyi işler yaptık. Baktığınız za-
man dünya otomotiv devlerine çok 
büyük oranda ürün veriyoruz. Biz 
Türkiye’de hala bir tane araba ürete-
medik. Bunun nedeni ise bizim bu-
güne kadar Ar-Ge’ye, mühendisliğe 
ve insana yatırım yapamamamızdır. 
Sadece bizim önümüze hazır konu-
lanı yaptık. Verdiler, teknik resmi 
biz ürettik. Ama iş bu değil..

TAŞERONLUKTAN KURTULUP 
DÜNYA PİYASASINA 
ÇIKMALIYIZ

Biz böyle yaparsak taşeron fir-
ma olmaya devam ederiz. Kendi 
ürünlerimizi, kendi markalarımızı 
yaratıp dünya piyasasına çıkma-
lıyız. Bunun en güzel örneği Ko-
re’dir. Türkiye ile aynı zamanda 
otomotiv sektörüne girmiştir. Fi-
at’tan aldığı kalıplar ile birtakım 
araçlar üretmiş, daha sonrasında 
KİA fabrikasını kurmuştur. Arka-
sından Samsung markasını oluş-
turmuştur. Samsung da, Hundai 
de üretiyor.  İnanılmazlar... Güney 
Kore’nin birçok markası var. Uzak 
Doğu pazarına baktığınız zaman 
Güney Kore, pazarın erişilemez 
lideri konumunda. Dünya çapına 
baktığınızda çok ciddi firmaları 
var. Niye? Çünkü artık onlara ve-
rilen lisansla değil; kendi mühen-
disliği ile, kendi Ar-Ge’si ile, kendi 
tasarımları ile bir şeyler yaptı. Aynı 
zamanda ağır sanayiye baktığınız 
zaman Güney Kore, makine imala-
tında dünyada lider ülkelerden bir 
tanesi. Tersanelere, gemi üretimle-
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rine baktığınızda da aynı şekildeki 
Kore’nin geçmişi ile Türkiye’nin 
geçmişi bir biri ile çok paralel gi-
diyor. Onlar da çok büyük savaş-
tan çıkıyorlar. Fakirlik, yoksulluk 
görüyorlar. Yılmadan devam edi-
yorlar. Bizim de dünya piyasasına 
çıkmamız gerekiyor. Şu anda ucuz 
ülke denilen ülkeler, daha düşük 
kalite ürün üretiyorlar ama onlar 
da yatırımlarını yenileyip aynı ka-
liteyi yakaladığı zaman siz bu sefer 
ortada kalıcaksınız. Çünkü üretti-
ğiniz şeyin üzerindeki tek şey ken-
di yapabildiğiniz tasarım ve üretim 
olacaktır.

KENDİ MÜHENDİSLİĞİMİZİ VE 
AR-GE’MİZİ YAPMALIYIZ

Türkiye’de yerli üretim nasıl 
gelişir, yerli üretimin geleceği-
ni nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’de yerli üretim; çok iyi 
bir mühendislik ve Ar-Ge alt yapısı 
ile gelişir. Bunun çok basit örnek-
leri var. Biz, dünyanın eskiden en 
çok tişört satan ülkesi idik.  Bütün 
dünya markalarına tişört satıyor-
duk. 1 tişört 1 dolar bile değildi. 
Ama gırla gidiyordu. Bizde bizim 
tekstil sektörümüz şöyle iyi böy-
le iyi diyorduk. Şimdi ne oldu? 
Vietnam yapıyor, Kamboçya ya-
pıyor. Hem de sizin yarı fiyatınıza 
yapıyor. Artık Türkiye’de yapılan 
tişörtler ucuz tişört olmadı. Artık 
türkiye tişört satamıyor. Kendi ül-
kemize satıyor. Ya da çok büyük 
firmalara, çok kaliteli ürün satıyor. 
Ama bunun da sonu gelecek. O 
yüzden artık biz kendi markamızı, 
kendi mühendisliğimizi yapacağız. 
Kendi Ar-Ge’mizi yapacağız.

BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ 
OLALIM...!

Yerli imalatçılar birlik olabili-
yor mu?

Çok ciddi sorunlarımız var. Yıl-
lar önce Türkiye’nin sektörel dış 
ticaret firmalarının bir tanesinin 
kurucu ortağı idim ve yönetim 
kurulundaydım. Her üretimi bir 
kişinin yaptığı toplantımızda bir 
iş makinesini oluşturacak kompa-
nentlerin  yapıldığı bir gruptuk. 
Amacımız da dünya lideri firma-

lara gidip, ‘biz bu üretimlerin ta-
mamını yapabiliyoruz’ demekti. 
Yapılan görüşmeler çok güzel geçi-
yordu. Konuşmalar harikaydı, tek-
lifler harikaydı. Adamlar dediler ki 
kalite... O zaman ben de dedim ki; 
çoğu kişinin kalite belgesi yok. Bir 
tane şirkete kalite belgesi alalım, 
bütün şirketler ortak bir tane test 
labaratuvarı yapalım, herkes tek 

tek yapacağına maliyeti bölüşelim. 
Ondan sonra bütün ürünler ora-
dan onaylanıp çıksın. Ve maalesef 
ki maalesef burada ismini vermek 
istemediğim bir yabancı global şir-
kete 10 liraya teklif verdiğimiz yere; 
bizim ortağımız şirket gidip arka-
dan ben size bunu 9.5 liraya yapa-
rım dedi. Karşınızda dünya devi 
firmalar olunca bu tür hareketler 
karşısında direkt sizinle ilişkiyi ke-
siyor. Daha bunlar kendi içerisin-
de dürüst değiller diye size anında 
notunu veriyorlar. Maalesef böyle 
bir deneyimimiz de oldu. Türki-
ye’de de özellikle kaldırma ve ta-
şıma kısmında bakıyorsunuz vinç 
işletmecileri inanılmaz bir rekabet 
içerisindeler. Bu rekabetten ötürü  
inalımaz fiyatlara işler yapılıyor. 
Kimse kar etmiyor, herkes zarar 
ediyor. Böyle bir ticaret yapısı ol-
maz. Bir araya gelip belirli bir fiyat 
politikası oluşturup bunu herkese 
kabul ettirmek gerekiyor. Bizdeki 
mantık ve algı tamamen şu: “Sen 
bu işi kaç paraya yaptın? 5 lira... 

Tamam, ben 4.5 liraya yaparım, o 
diyor ben 3.5 liraya yaparım.” Hiç-
bir maliyet hesaplamadan, hiçbir 
şey yapmadan çoğu firma bu yüz-
den ayakta kalamıyor. Biraz ticaret 
bakışımızı değiştirmemiz gereki-
yor. Hiçbir zaman unutmamalıyız 
ki birlikten kuvvet doğar. Birlikte 
daha güçlüyüz.

DERNEKLER, SEKTÖRLERE FAYDA 
SAĞLIYOR

Bu birlikteliği sağlamak için 
birkaç tane dernek kuruldu. Bu 
dernekler birlikteliği sağlar mı?

Sağlar tabii ki... Özellikle bu tür 
derneklere baktığınız zaman, me-
sela VİNÇDER’e baktığınız zaman, 
VİNÇDER’in içine baktığınız za-
man sektörde önemli işler başar-
mış firmalar var. Şimdi bu firma-
ların tecrübelerini diğer firmalara 
aktarması, onlara yol göstermesi 
çok önemli bir şey. Bu tür kurum-
ların faydalı olacağına inanıyorum.

HAYIFLANMAK YERİNE 
GELECEĞE ODAKLANMALIYIZ

Yerlileşmek için çok mu geç 
kaldık, yolun başında mıyız, 
tam olarak neresindeyiz?

Aslında çok geç kaldık. Şu anda 
geç kaldığımız bölüm için yapaca-
ğımız bir şey yok. Yapmamız gere-
ken ileriye bakmak. Yapacağımız 
tek şey ise kaybettiğimiz zamanı 
nasıl telafi ederiz diye hesap yap-

TİBET MAKİNA / TÜREB
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TÜREB / TİBET MAKİNA

mak. Ve hedefe nasıl daha hızlı yü-
rürüz ona bakmamız lazım. Geri 
dönüp vah vah biz çok geç kaldık 
diye ağlamanın hiçbir anlamı yok. 
Biz, bu arayı nasıl kapatırız, daha 
hızlı nasıl reaksiyon alırız, bunlara 
bakmalıyız. Herkesin Ar-Ge’sini ve 
mühendislik alt yapısını güçlen-
dirmesi gerekiyor.  Teknolojiyi çok 
yakından takip etmesi gerekiyor.  
Buna yatırım yapması gerekiyor.

ESKİ MESLEK LİSESİNİN KALİTESİ 
İLE ŞUANKİ MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİNİN KALİTESİ BİLE BİR 
DEĞİL

Sizce sektörel anlamda veri-
len eğitim yeterli mi?

Meslek lisesi mezunu olan birisi 
olarak söylüyorum; bir kere eğitim 
hiç yeterli değil. İzmir motor tek-
nik lisesi mezunuyum. Haftada 8 
saat teknik resim dersini, 3 sene 
boyunca gördüm. Şimdi üniver-
sitelere baktığımız zaman üniver-
sitelerde haftada 1 saattir. Teknik 
lisede termodinamik dersi vardı. 
Liseye baktınızda 1 yıl boyunca 
termodinamik dersi aldık. Fakat 
bu süre üniversitede daha azdı. 
Yani şimdi eski meslek lisesinin 
kalitesi ile şu anki mühendislik fa-
kültesinin kalitesi bile bir değil.

MESLEK LİSELERİNE ÖYLE BİR 
MUAMELE YAPTILAR Kİ...!

Çünkü meslek liselerine öyle 
bir muamele yaptılar ki... Meslek 
lisesine gideceksin de ne olucak... 
Ama bizim zamanımızda öyle de-
ğildi. Derlerdi ki meslek lisesine 
git üniversiteyi kazanırsan devam 
edersin, ama kazanamazsan da 
elinde mesleğin olur. Ve benim dö-
nemimden çıkan arkadaşlarımın 
aşağı yukarı % 80’i mesleği yapıyor. 
Çoğu Türkiye’deki üst düzey fir-
malarda yönetici bir çoğu... Bizim 
okuduğumuz lisede öğretmen...  
Kimileri öğretim görevlisi oldu. 
Böyle bir potansiyeli vardı okulun. 
Şimdi  meslek lisesinden çıkıyor 
çocuk,  ne yapacaksın; bir tane tak-
side çalışırım, şoförlük yaparım. 
Neden elimi kirleteyim diyor. Ar-
tık insanlarda öyle bir şey oldu ki 
çocuğum yorulmadan para kazan-

sın algısı yaygınlaştı. Aman elim 
kirlenmesin...  Alsancak’ta ofiste 
oturup çalışsın. Fakat her yer Al-
sancak değil... Herkes Alsancak’ta 
oturursa diğer işleri kim yapacak? 
İşte o yüzden de bu zihniyetin de-
ğiştirilmesi gerekiyor.

TUREB KONGRESİ DAHA İYİ 
YERLERE GELECEK

TUREB Kongresi’nin bu yılki 
sempozyumu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

İçerik olarak baktığını zaman 
sonuçta sektör belli, konuşulacak 
konular belli... Fakat özellikle bu 
sene yerli üretime, yerlileşmeye 
olan ilgi ve alaka daha büyük. As-
lında baktığınız zaman gün çek-
tikçe  geçmişten günümüze doğru 
bakınca kendi kalitesinin üzerine 
kalite koyarak yola devam ediyor.  
Daha iyi yerlere geliceğine de ina-
nıyorum. 

Rüzgar elektirik santralle-
rinin sektöre kattığı ivmeden 
bahseder misiniz?

İlk başlarda firma yurt dışın-
dan geliyordu, tirbünü buraya 
kuruyordu, parasını alıyordu ve 
gidiyordu. Bunun Türkiye’ye bir 
katkısı olmuyordu. Şimdi baktığı-
nız zaman firmalar; kanadı burada 
üretelim, kuleyi burada yapalım 
demeye başladı. Türkiye’de yavaş 
yavaş tedarik zinciri oluşmaya baş-
ladı. Bunun haricinde yıllar önce 
kurulmuş tirbünlerin kompanent-
leri eskiyor bunların yerine yenile-
rini koyulacak. Ama bununla ilgili 
servis, yedek parça vs gibi konu-
larda firmalar muhatap aramaya 
başlıyor. Bu da yerli üretici için bir 
fırsat. Bu yüzden bu hareketlenme 
çok güzel. Firmalara baktığınız za-
man bu potansiyeli gören firmalar 
Türkiye’de üretim yaptırmaya baş-
ladı. Bu da işin güzel tarafı...

Dışarıdan yatırımcı çekebili-
yor muyuz bu konuda?

Şu anki ekonomik duruma bak-
tığınız zaman biraz zor. Dışarıdan 
herkes ön yargı ile bakıyor. Bu ön 
yargıyı kırmakiçin kendimizi doğ-
ru anlatmamız gerekiyor. Mesela 

ENERKON’un Türkiye’de bu ka-
dar çok yatırım yapmasının nede-
ni ENERKON’un Türkiye’de çok 
eski bir geçmişinin olmasından 
kaynaklanıyor. Türkiye’yi çok ya-
kından tanıyan bir firma... ENER-
KON’un kendi içerisindeki ekibin 
Türkiye için bir şeyler yapmaya uğ-
raşan iyi bir ekip olması da burada 
bir diğer etkendir.

KENDİMİZİ DOĞRU 
ANLATMALIYIZ

Kendimizi çok iyi bir şekilde 
anlatmamız lazım. Ben, yıllardır 
söylüyorum. Turizmde tanıtım 
demek gidip stant açıp, lokum da-
ğıtıp, adamın kafasına fes takıp, 
fotoğraf çektirmek demek değildir. 
Bunu ısrarla yaptığımız için turizm 
gelişmedi. Bugün Yunanistan’a 
baktığınızda ne kadar turist çek-
tiğini göreiliyorsunuz. Yurt dışın-
dan gelen müşterilerimiz İzmir’i, 
gençlerimizi görünce; ‘Türkiye’yi 
biz böyle medeni, uygar, gelişmiş 
bir yer ıolarak bilmiyorduk’ diyor-
lar. Özellikle eğitime bakış açımızı 
değiştirmemiz lazım. Türkiye’ye  
nitelikli eleman yetiştiren okulları 
kurmamız lazım. Evet, üniversite 
mezunu gençlerimiz çok, doğru 
ama 1 milyon tane her sene hiçbir 
şey öğrenmemiş üniversite mezu-
nu mühendis çıkıcağına 500 tane 
iyi mühendis çıkarmalıyız. O diğer 
500 tane ise iyi bir teknisyen olsun.  
O zaman işler daha kolay yürür.

TİBET ARBAK KİMDİR?
1969 izmir doğumluyum. İz-

mir Motor Teknik Lisesi, daha 
sonrasında Kocaeli Mühendislik 
Fakültesi’ni bitirdim. Daha son-
ra 1 sene kadar lisan için yurt 
dışında bulundum. Sonrasında 
geldiğimde aile şirketimiz olan 
şirkette çalışmaya başladım. 
Meslekteki tecrübem 30 yıl ka-
dar oluyor. Okul yıllarımda da 
şirkette çalışıyordum. Geldikten 
sonra şirkette farklı bir vizyon, 
farklı bir misyon çizerek şu anki 
imalatımızı yaptığımız konuya 
yöneldik. Sadece bu işe focuslan-
dık ve kendimize bu işi seçtik. 
Türkiye’de de bu alanda ilklerden 
birtanesi durumundayız. 
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SEKTÖRÜMÜZ KURUMSALLAŞMAYA DAHA 
FAZLA EMEK HARCAMALI

TAHA AKTEPE / BİGLİFT ALMANYA GEZİSİ

Biglift Palfinger Satış ve Pa-
zarlama Sorumlusu Taha 
Aktepe, eğitimle kendini 

donatmış, işini seven, gelecek açı-
sından master planlamalar yapabi-
lendinmak bir iş insanı. Aktepe ile 
hem Almanya Pulfinger Fabrika 
gezisini hem de sektördeki geliş-
meleri değerlendirdik. 

Okuyucularımıza kendinizi 
tanıtır mısınız?

6 aydır Biglift’te satış sorumlusu 
olarak çalışıyorum. Marmara Üni-
versitesi Uluslararası İlişkiler ve 
Siyaset Bilimi mezunuyum. Top-
lamda 6 yıllık bir yurt dışı eğitim 
sürecim var. 1.5 sene ihracatçılar 
meclisinde görev yaptım. Daha 
sonra buraya geldim. Potansiyeli 
olan bir sektör. Kendime ve sek-
töre bir şeyler katmak istiyorum. 
Biglift’te çalışmak da benim için 
bir avantaj. Çünkü  Biglift, jum-
boda lider. 23 yaşındayım. İş ya-

şamına erken atıldım. 
Sektördeki en geçnç sa-
tış-pazarlama sorumlu-
larından biriyim. Yurt 
dışında eğitim görmem 
bana belirli bir vizyon 
kattı. Biraz global bir 
bakış açımın olduğunu 
ifade edebilirim.

FABRİKA ZİYARETİ 
HERKESİ MUTLU ETTİ

Almanya fabrika 
ziyaretiniz oldu. Bu 
ziyareti değerlendi-
rir misiniz?

October Fest kapsa-
mında bizi davet ettiler. 
Bu festival tüm dünya-
da tanınıyor. 2 günlük 
bir program. Palfinger 
fabrika ziyaretinde bu-
lunduk ilk önce. 220 
(22 metre) BK ve 370 

KSE modelleri (37 metre), kısa 
metrajlı platformları tanıtmak için 
zaten bizleri çağırmışlardı. Son 
teknolojinin kullanıldığı fabrikları 
ziyaret ettik. Otomasyon ve robo-
tik teknoloji çok yaygın bu fabri-
kalarda. Benim için de çok önemli 
bir deneyim oldu. Dünya çapından 
da satınalmacılar geldiği için bi-
zim için de son derece önemli bir 
network oldu.

Türkiye’den götürdüğünüz 
firmalar nasıl gözlemledi, de-
ğerlendirir misiniz?

Daha önce gidenler de vardı bu 
ziyarette, ilk defa gidenler de vardı. 
Fabrika ziyareti herkes için ayrı bir 
tecrübe oldu. Fabrika Leipzig’e ya-
kın, Çekya sınırında... Farklı etkin-
likler de oldu. İnteraktif bir prog-
ram oldu. Makinaları kullanma ve 
test imkanı da kısmen oldu. Her-
kes mutludur diye umut ediyorum.

Araçların özellikleri hakkın-
da neler söylemek istersiniz?

Bunlar iki dingilli, çift akslı 
makinalar. Bunlar biraz daha ve-
rimliliğin artırıldığı, manuelden 
elektroniğe geçildiği, diğer KSE 
modellerinin ufak tefek iyileştiril-
diği araçlar. Yani sonuçta sıfırdan 
yapılan bir araç değil. Mevcut mo-
dellerin iyileştirilmesi ile yapılan 
araçlar bunlar... Jumbolarda da sü-
rekli yenilikler oluyor. P 90 ve yeni 
makinalar jumboda en son geldi.

PROFESYONELLİK ALGISININ 
BİRAZ DAHA GELİŞMESİ LAZIM

Platform’un genç bakışı ile 
sektörü nasıl görüyorsunuz?

Sektörde çok büyük ve ciddi bir 
potansiyel var. Türkiye’nin konu-
mu, ekonomik yapımız ve bulun-
duğumuz lokasyon itibarıyla sek-
törde ciddi bir iş potansiyeli vcar. 

Biglift Palfinger Satış ve Pazarlama Sorumlusu Taha Aktepe, sektör firmalarının kurumsallığa ve 
profesyonelleşmeye daha fazla emek harcamaları gerektiğini ifade ediyor.
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BİGLİFT ALMANYA GEZİSİ / TAHA AKTEPE

Sadece Türkiye ile de değil, çevre 
ülkeleri de kapsayarak konuşacak 
olursam Ortadoğu’dan tutun da 
Azerbaycan’a, Türki Cumhuri-
yetler’e, Afrika ülkelerinde kadar 
ciddi işler yapıyoruz. Bu açıdan 
üzerine kattığımız sürece ve pro-
fesyonelce yürüdüğümüz sürece 
önümüz açık. Profesyonel bir man-
talite geliştirmek lazım. Firmaların 

kurumsallaşması ve 
profesyonelleşmesi ge-
rekiyor. Bunun öncüsü 
olarak da Biglift’i gö-
rüyorum. Bu sektörde 
bu denli kurumsal ol-
mak güzel bir avantaj. 
Profesyonellik algısının 
biraz daha gelişmesi la-
zım.

HEP DAHA YÜKSEĞE...!
Satış Sonrası Hizmetler hak-

kında ne düşünüyorsunuz??
Biz, Biglift olarak Palfinger ma-

kinamıza güveniyoruz. Verdiğimiz 
yetkili teknik servis hizmeti sadece 
Türkiye’ye değil çevre ülkelere de 
veriyoruz. Bu yetki bizde. Biz, her 

zaman makinalarımızın arkasında 
olduğumuzu ifade ediyoruz. Slo-
ganımızda olduğu gibi ‘hep daha 
yükseğe’ diyoruz...

KURUMSALLAŞMA ŞART
Aile şirketlerinin kurumsal-

laşması hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Aile şirketlerinin ya da genel 
anlamda sektörümüzdeki şir-
ketlerimizin kendilerini eğitim 
anlamında daha da geliştirip, 
kurumsal kimliğe bürünmeleri 
gerekiyor. Ya aile şirketleri ken-
dilerini geliştirmeli ya da CEO 
tarzı bir mantık gütmeliler. İşi, 
ehline teslim etmeliler.

Türe Kardeşler İş.Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Türe, Palfinger Jumbo 
Platformların Biglift fabrika ziyareti sayesinde çok önemli bilgiler ediindiklerini vurguluyor.

Türe Kardeşler İş.Mak.San.ve 
Tic.Ltd.Şti. kurucu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Veysel Türe, 

Palfinger Jumbo Platformların Biglift 
fabrika ziyareti ile ilgili olarak şunları 
söyledi: “ Türe Kardeşler İş.Mak.San.
ve Tic.Ltd.Şti. kurucu ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı olarak, Palfinger Jumbo 
Platformların Biglift Fabrika ziyare-
ti davetine soğuk bir hava eşliğinde 
başlamamıza rağmen, yetkililerin çok 
sıcak bir karşılamaları ile çok olumlu 
ve güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. 
Depolamadan, imalattan boyu, mon-
taj sürecini ilgi ile izlediğim mükem-
mel bir tanıtım oldu. Palfinger üstün 
kalitesi ile teknolojiyi en üst seviyede 
kullanan, yapılan Ar-Ge çalışmaları 
ile, insan kaldırma platformlarında iş 
sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede 
kendine ilke edindiğini gözlemledim

 İMALATTA SIFIR HATA
İmalat sürecinde kaynaklarının 

sıfır hata ile yapıldığının, estetik gö-
rünüşe çok fazla önem verildiğini, 
yapılan testlerde, yarışmalarda,  ekip-
manın kullanımında verilen önem ve 
değerin hassasiyetine en üst seviyede 
emniyet kontrol sistemlerin mükem-
melliğini şahitlik ettim. Ziyaret süre-
cinde, ister istemez SWOT analizleri-

ni iç dünyamda yaptığımda,  Jumbo 
platformda Palfinger’in üst düzeyde 
yatay erişim sağlaması, bu durum 
kullanıcı ve işletmeciler açısından da 
en büyük özellik olarak gözlemlen-
mektedir. Bunun yansıra kalite, sepet 
genişliği, ikinci kırması ve metrajda 
kg kapasitesinin fazla olması, tekno-
lojinin en üst seviyede ki kullanılışmış 
olması kullanıcı hatasını ortadan kal-
dırıyor daha güvenli çalışma imkanı 
sunuyor. Müşterilerin beklentileri 
arasında bazı maddeler klasikleşmiş 
bir hal almış olsa da,   bunlardan biri 
de kuşkusuz alıcı ve satıcı arasındaki 
güven ilişkisidir. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Satın aldığı ürünlerden memnun 

olan ve beklentilerini karşılayabildiği 
bir ürüne sahip olan müşteri tekrar 
aynı veya benzeri bir ürüne ihtiyacı 
olduğunda ilk olarak aklına gelecek 
marka aynı oluyor. Her ne kadar lüks 
tüketim, aynı maddeler veya teknikler 
ile üretilen ürünler marka damgasını 
aldıktan sonra fiyatını çok yükseltiyor 
olması gibi konular eleştirilse de tüm 
bunlara rağmen marka ve müşteri 
arasındaki ilişkilerin temeli bu konu-
da önemli bir pay sahibidir. Palfinger 
Jumbo Platformların ve markasını 

değerinin bu ziyaretimizde tekrar 
farkına vardık. Yapmış olduğumuz zi-
yarette gözlemlerimiz izlenimlerimizi 
bu anlamda paylaşmış bulunmakta-
yım. Bizlere bu ziyaretimize imkân 
sunan, Biglift Ailesi’ne, Sayın Kemal 
İçer ve Servet Ayhan’a bu ziyarete be-
raber olduğumuz grup arkadaşları-
mıza, misafirperverlikleri ile sıcak bir 
ortam sağlayan tüm yöneticilerimize 
bu huzurda Teşekkürlerimi bir borç 
bilirim. Sektörü tanıyan, müşteriyi 
anlayan ve bu anlamda gelişen, geliş-
tiren Palfinger firmasına çalışmala-
rında başarılar diliyorum.”

TÜRE: FABRİKA ZİYARETLERİNDE ÖNEMLİ 
BİLGİLER EDİNİYORUZ
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PALFİNGER FABRİKA ZİYARETİNDEN 
MEMNUN KALDIK

BURSA VİNÇ İŞLETMECİLİERİ’NİN 
TOPLANTISINA KATILIM YOĞUNDU

GÖKSEL VİNÇ / BİGLİFT ALMANYA GEZİSİ

Biglift ile yapılan Palfinger 
fabrika ziyareti ile alakalı 
olarak Gökçel Vinç Pazarla-

ma Uzmanı Furkan Gökçel, şunla-
rı söyledi: “Gökçel Vinç, sunduğu 
hizmete kattığı farklılıklarla kalıcı 
üstünlükler kazanmıştır. Bilim ve 
teknolojiyi yakından takip ediyo-
ruz. Güçlü kurumsal kültürümüz, 
girişimcilik ruhumuz ve sürekli 
gelişime açık bir yapımız ile mü-
cadeleyi ve başarmayı seviyoruz. 
Biglift ile yaptığımız Palfinger fab-
rika ziyaretinden memnun kaldık. 
Bizler için faydalı bir ziyaret oldu-
ğunu düşünüyorum. Yaptığımız 
iş oldukça riskli, platformlarda 
can taşıdığımızı göz önünde bu-
lundurarak en sağlam, en güvenli 
platformları tercih etmek zorun-
dayız .Yaptığımız analizler sonu-
cunda tercihimiz Palfinger’den 

yana oldu. Bir satıcının ürününün 
arkasında durması gerektiği gibi 
durduklarını söyleyebiliriz. En 
dikkatimi çeken  güvenlik konnu-

sundaki ehemmiyetli bakış açıları 
ve bu düşünce ile üretimi sürdür-
meleridir.”

Bursa Vinç İşletmecileri Der-
neği istişare toplantısı Tari-
hi Merinos Tren İstasyonu 

Sosyal Tesisleri’nde 27 Ekim’de 
gerçekleştirildi. Taşıma Kaldırma 
Üniteleri   dergisi olarak Bursa 
Vinç işletmecilerinin Basın davet-
lisi olarak toplantıya katıldık.

YÖNETİM TAM KADRO KATILDI
Bursa Vinç İşletmecileri Der-

neği’nin organize ettiği toplantıya 
Bursa Vinç İşletmecileri Başkanı 
Mehmet Aslan ve yönetim tam 

kadro ile katıldı. Bursa Vinç İşlet-
mecileri’nin önem gösterdikleri 
toplantı, sektörün son zamanda-
ki kur artışından kaynaklanan 
ödeme iş potansiyeli, ekonomik 
krizin sektöre yarattığı olumsuz-
luklar, operatör, mesleki eğitim ve 
diğer konular konuşuldu. 

İSTANBUL’DAKİ TOPLANTIDA 
İSE SEKTÖRÜN SORUNLARI 
KONUŞULDU

Vinç işletmecilerinin merkezi 
İstanbul’da yapıllan toplantılarda 
vinç sektörünün sorunları masaya  

yatırılmıştı. Bu toplantılarda “Biz 
Kimiz” motosu ile başlayan yük-
sek sesli düşünmeler,Vinç işlet-
mecileri Derneği Başkanı Ahmet 
Altınkum’un toplantıya katılımı 
ile gerçekleşmişti.

Gökçel Vinç Pazarlama Uzmanı Furkan Gökçel, Palfinger fabrika ziyaretinden memnun kaldıklarının 
altını özenle çiziyor.

Bursa Vinç İşletmecileri Derneği istişare toplantısı Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde 
27 Ekim’de gerçekleştirildi. Bursa Vinç İşletmecileri Derneği’nin organize ettiği toplantıya Bursa Vinç 
İşletmecileri Başkanı Mehmet Aslan ve yönetim tam kadro ile katıldı.
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ARKAS LOJİSTİK’E İKİ “ATLAS 
ÖDÜLÜ” BİRDEN

ELS LİFT REVİZYON İLE 
KAYBINIZI KAZANCA ÇEVİRİN, 
MAKİNENİZİN ÖMRÜNÜ UZATIN!

BÜYÜK GÖÇÜN ARKASINDAKİ 
“LOJİSTİK MÜHENDİSİ” 
ARKAS LOJİSTİK

ELS LİFT’TEN BELARUS TESLİMATI

Logitrans Fuarı ile eş zaman-
lı olarak bu yıl dokuzuncu-

su düzenlenen Atlas Lojistik 
Ödülleri’nde Arkas Lojistik 
uluslararası lojistik işletmeci-
liği ve jüri özel ödülü olmak 
üzere iki kategoride ödül aldı. Arkas Lojistik, 1000’den 
fazla personeliyle verdiği Uluslararası Forwarding, Yur-
tiçi Ve Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri, Terminal 
Ve Depo Hizmetleri, Demiryolu Hizmetleri Ve Ağır 
Yük Ve Proje Taşımacılığı Hizmetleri ile de Uluslara-
rası Lojistik İşletmeciliği Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, 
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez’e takdim 
edildi.  Dünyadaki petrol arzı güvenliği konusunda bü-
yük önem taşıyan TANAP’ta en büyük hizmet sağlayıcı 
konumundaki Arkas Lojistik, çeşitli kriterlerin gözönü-
ne alındığı değerlendirme sonucunda Uluslararası Lo-
jistik İşletmeciliği (L2) kategorisinde jüri özel ödülünü 
almaya hak kazandı. Ödülü Arkas Lojistik adına Genel 
Müdür Onur Göçmez aldı. Tanap projesi kapsamında 
Tosçelik’in ürettiği 48 inç ve 56 inç boruları taşıyan Ar-
kas Lojistik, Eylül 2015’te başladığı projede, 3.2 milyon 
kilometre karayolu ve 16.2 milyon kilometre demiryo-
lu olmak üzere toplamda 19.4 milyon kilometre yol kat 
ederek 36 bine yakın boruyu elleçledi ve böylece proje-
nin toplam uzunluğunun yüzde 26’sını taşımış oldu.  

Makinenizde kullanım 
sonucu bazı parça-

larda meydana gelen ha-
sarlar olabilir. Periyodik 
bakımların yanı sıra, fi-
nansal zorluklar yaşama-
dan, ELS Lift uzmanları 
tarafından yenilenmiş bir 
makineye sahip olmak çok 
zor değil. 

DAHA FAZLA PERFORMANS!
ELS Lift’e revizyona gelen her marka makinenin 

tüm parçaları detaylı olarak incelenir. Makinelerin 
hidrolik tesisatı, elektrik tesisatı ve mekanik parça-
larının ELS Lift standartlarına uygunluğu kontrol 
edilir. Makine durumunun kritik değerlendirme-
sinden sonra özel olarak çalışılan fiyat ve durum 
tespitleri müşteri onayına sunulur. Müşterinin be-
lirlemiş olduğu işlemler doğrultusunda revizyon 
hizmetine başlanır. 

İstanbul’un yeni havalimanına taşınma hazırlıkları tüm hı-
zıyla devam ederken, Türk Hava Yolları büyük yer ekipman-

larının taşıması için yol arkadaşını seçti: Arkas Lojistik.  31 
Ekim’de ilk ticari uçuşun gerçekleştiği İstanbul Yeni Havalima-
nı’na taşınma planları, rotalar ve diğer çalışmalar tüm hızıyla 
hazırlandı. Arkasında çok ciddi bir “lojistik mühendisliği” olan 
projede Arkas Lojistik Türk Hava Yolları’nın yeni evine taşın-
ması konusunda altı aydan fazla süredir aşama aşama plan-
lama yapıyor. Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklık-
taki İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmanın dünya havacılık 
tarihinin en büyük taşınma olayı olduğu belirtiliyor. Arkas 
Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, bu projeyi şekillendir-
mek için tüm ekiplerin altı ay boyunca aralıksız ve incelikle 
çalıştığını belirterek, işin matematiğinin önemini vurguladı ve 
bu taşımanın “lojistik mühendisliği” olarak tanımlanabilece-
ğini belirtti. Deneme taşımaları ile sürekli kendilerini geliştir-
diklerini ve farklı çözümler uyguladıklarını belirten Göçmez, 
taşıma sürecinin sorunsuz şekilde ilerlemesi adına gerekli tek-
nolojik yatırımların da yapıldığını açıkladı. Geliştirilen özel 
bir yazılım ile barkodlama yapılarak taşınacak her ekipmanın 
stoklarını, sisteme aktarımını, hangi araca yüklendiğini, taki-
bini ve performans değerlendirmelerini yapabileceklerini be-
lirten Göçmez, ayrıca tüm taşıma araçlarının GPRS sistemiyle 
takip edileceğini, araçların nerede ne kadar süre boyunca dur-
duğuna kadar, taşıma boyunca katettiği yolun ve zamanın an 
be an kontrol edileceğine dikkat çekti ve bu projede yer almak-
tan heyecan duyduklarını belirtti.

ELS Lift, büyük yatırımlar yap-
maya devam ediyor. Bugün iti-

bariyle; Almanya, Fransa, Rusya’da-
ki mevcut bayilikleri aracılığıyla, 
uluslararası platformlarda kullanı-
cıları ile buluşuyor. Yıllık üretimi-
nin %60’ını bu ülkelerin yanı sıra; 
İsviçre, Hollanda, Avusturya, Suudi 
Arabistan, Mısır ve Cezayir başta 
olmak üzere, 20’den fazla ülkeye 
ihraç ediyor. “Yerden Göğe Kadar 
Yanınızda’’ sloganıyla çıktıkları yol-
da, inovatif üretim gücünü küresel 
ölçekteki yaygın servis hizmetleriy-
le destekleyen ELS Lift;12 Ekim’de 
Belarus’unbaşkenti Minsk şehrinde, ilk teslimatını gerçek-
leştirdiği VerticalBy firmasına ziyarette bulundu. Ziyaret-
leri sırasında teslimatlarını gerçekleştirdikleri makinelerin 
teknik kontrolü ve personel eğitimleri verildi. İş makineleri 
sektöründe Belarus’un en büyük işletmeciliğini yapan Ver-
ticalBy firmasıyla buluşan ELS Lift, 2019 yılında gerçekleş-
tirmeyi planladıkları EL serisi ile AE15 eklemli platform sa-
tın alımları ve gelecekteki partnerlik çalışmalarının temelini 
güçlendirmek amacıyla bir araya geldi. Sürekli gelişim ve 
yenilikçi yaklaşımları esas alan ELS Lift; ayrıca bu ziyarette 
fabrikalarında uzman ekipleri tarafından gerçekleştirecek-
leri detaylı eğitim programını planladılar. 

SEKTÖRDEN HABERLER
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HANNOVER MESSE’DE 
GÜNDEM ENDÜSTRİ 4.0 VE 
YAPAY ZEKA  

İSTANBUL HAVALİMANI 
İSTİHDAMA KATKISINI İLK 
GÜNDEN GÖSTERDİ

TÜRKİYE’NİN İLK SONDAJ GEMİSİ 
FATİH’TE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hannover Messe’de 2019 
yılında ana tema “Entegre 

Endüstri – Endüstriyel Zeka” 
olacak. Dünyada “Endüstri 
4.0” kavramının ilk kez kulla-
nıldığı etkinlik olarak sanayide 
dijital teknolojinin en büyük 
vitrini olan fuar, 1-5 Nisan ta-

rihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek. Yapay zekâ çağında in-
san ve makine arasında dijital ağ kurulmasına odaklanacak fuarda-
üretim ve enerji sektörlerinin dijital dönüşümü ele alınacak. Bu yıl 
Nisan ayında Türkiye’den 200’e yakın firmanın katılımıyla gerçekle-
şen Hannover Messe robotlar, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri 
ve yazılımların yanı sıra network platformlarıyla birbirinden gör-
kemli show ve özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Her yıl endüstriyel 
teknolojide bir sonraki adımın ne olacağına odaklanan fuarın 2019 
ana teması “Entegre Endüstri-Endüstriyel Zekâ” olarak belirlendi. 
Yapay zekâ teknolojisinin üretim ve enerji sektörlerinde devrim ya-
ratma potansiyeline dikkat çeken Deutsche Messe Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Jochen Köcklerşunları söyledi: “Müşterilerin artan ta-
lep ve beklentilerine uygun olarak makineler bir dönüşüm yaşıyor. 
Bilgi üreten yapay zekâ sistemleri, veri ve algoritmalardan da ya-
rarlanarak üretim süreçleri, elektrik şebekeleri velojistik gibi alan-
larda işletmeler sürekli optimize edebiliyor. Bu sistemlerin bir diğer 
özelliği de hata ve arızaları güvenilir bir şekilde tahmin edebilme 
kapasiteleri. Bu yılki temamız olan Entegre Endüstri – Yapay Zeka 
teması tam olarak bu potansiyele vurgu yapıyor.”

İstanbul Havalima-
nı’nın 2023 yılında 

dolaylı olarak 1,5 mil-
yon kişiye istihdam 
sağlayacağı öngörü-
lüyor. Havalimanı ve 
çevresinde aylık or-
talama 200 adet yeni 
iş ilanı yayımlanı-
yor. İlanlara yaklaşık 
140.000 adet iş başvurusu yapılıyor. 29 Ekim’de ilk etabı açılan 
İstanbul’un yeni, dünyanın ise en büyük havalimanı olma özel-
liğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın istihdama pozitif katkı 
sağlayacağı aşikar. Rakamlarda bu bilgiyi destekler nitelikte. 
Araştırmalara göre; İstanbul Havalimanı 2023 yılında dolaylı 
olarak 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak.  En çok elaman 
ihtiyacı olan alanlar ise; Özel Güvenlik Görevlisi, Temizlik Ele-
manı, Şoför. İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan İstanbul Havali-
manı, bugün itibariyle yaklaşık 36 bin kişiye istihdam sağlıyor. 
Tüm fazları devreye girdiği 2023 yılında 225 bin, dolaylı olarak 
ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacağı ön görülen 
havalimanı için en çok güvenlik görevlisi personeli aranıyor. 
Eleman.net verilerine göre; İstanbul Havalimanı ve çevresinde 
aylık ortalama 200 adet yeni iş ilanı yayımlanıyor ve bu ilanlara 
yaklaşık 140.000 adet iş başvurusu yapılıyor. 

HMF Makina’nın dünyadaki ilk distribütörle-
rinden biri olduğu Hyundai İş Makinaları, bu 

yıl Türkiye’deki 25. yılını kutluyor. Türkiye’de kendi 
alanında bilinirliği en yüksek seviyedeki marka-
lardan biri olan Hyundai İş Makinaları, 25 yıldır 
Türkiye’nin inşasında görev alıyor. HMF Makina, 
Hyundai İş Makinaları Grubu ile 25 yıldır Türkiye 
pazarında ekskavatör, yükleyiciler ve forkliftler ile 
söz sahibi olan bir şirkettir. Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki yetkili servis istasyonları, bayileri ve bölge 
müdürlükleri ile etkin hizmeti vermektedir. “Pro-
fesyonel Hizmet” prensibi doğrultusunda servis, 
yedek parça ve garanti konularına verdiği önemle iş 
makinaları sektöründe 25. yılını gururla kutluyor.

Fatih gemisinin Doğu Akdeniz’de başlattığı sondaj 
çalışmasında deniz üstü operasyonlar (OFFSHORE) 

Kaan Air filosundaki AW139 helikopterleri ile gerçek-
leştiriliyor. Leonardo Helicopters’in en zor gereklilikleri 
karşılamak üzere tasarlanan çift motorlu yeni nesil heli-
kopteri AW139 tüm dünyada deniz üstü operasyonlarda 
tercih ediliyor.Türkiye’nin ilk sondaj gemisi“Fatih”in de-
niz üstü operasyonları,Kaan Airfilosunda yer alandünya 
çapında OFFSHORE operasyonlarının yıldızı AW139 
helikopterler ile gerçekleştiriliyor. Helikopter satış ve 
kiralama ile birlikte satış sonrası hizmetleriyle, devlet 
ve özel sektöre sunduğu projeleriyle Türkiye’nin öncü 
firması olan Kaan Air, TPAO ile yaptığı anlaşma çerçe-
vesinde, Akdeniz’de derin deniz sondajına başlayan “Fa-
tih” gemisinindeniz 
üstü operasyonlarına 
(OFFSHORE) başla-
dı. 2 adet AW139, dev 
sondaj gemisine per-
sonel,malzemetaşıma 
ve MEDEVAC ( tıbbi 
tahliye) görevini iki 
yıl boyunca gerçekleş-
tirecek.

HYUNDAI İŞ 
MAKİNALARI 
TÜRKİYE’DEKİ 
25.YILINI 
KUTLUYOR
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KUZEY MARMARA OTOYOLU 
DA DOKA’YA EMANET

SANKO ŞİRKETLERİ YAPI VE 
GAYRİMENKUL FUARLARINA 

KATILDI

İSTANBUL HAVALİMANI’NIN 
ALTYAPISINDA LEGRAND 
ÇÖZÜMLERİ

BRİSA, İHRACATINI HIZLA 
ARTIRIYOR

İstanbul Kınalı’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine ka-
dar devam edecek Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi 

köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan Kuzey Marmara 
Otoyolu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu 
ve büyük projelerin ilk tercihi olan Doka, Kuzey Mar-
mara Otoyolu projesinde de yapımcı müteahhitlerin ve 
alt yüklenicilerinin ilk tercihi oldu. Otoyolun büyük bö-
lümünde kalıp sistemi ve mühendislik hizmeti sağlayan 
Doka, altyapı projelerindeki tecrübesini bu projede de 
gösterecek. Avrupa ve Asya kıtasında şehir içi ve transit 
trafiği rahatlatarak konforlu ve hızlı bir ulaşım hizme-
ti sağlamaya hazırlanan Kuzey Marmara Otoyolu’nda 
toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 
üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda ayrıca 4 
şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek. 2019 
yılı sonunda trafiğe açılması hedeflenen projeye Doka 
çeşitli kalıp ve iskele sistemi tedarik ediyor.

Gaziantep Sana-
yi Odası (GSO) ve 

TMMOB İnşaat Mü-
hendisleri Odası Gazi-
antep Şubesi destekle-
riyle AKORT Fuarcılık 

tarafından düzenlenen; Yapı, İnşaat, Dekorasyon 
Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) 
ile eş zamanlı olarak düzenlenen Gaziantep Em-
lak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı (GAYRİ-
MENKUL) kapılarını ziyaretçilerine açtı. SANKO 
Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
Çimko Çimento ve Beton Genel Müdürü Cenker 
Mirzaoğlu ve diğer yetkililer, katılımcı ve ziyaretçi-
lere Çimko Çimento ve Beton, MST İş Makinaları, 
Başak Traktör, Gaziantep YTONG ve ASCE ürün-
leri ve projelerine ilişkin bilgi aktardılar. Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde 4 Ekim’de açılan ve Gaziantep, 
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Adıyaman ve 
Antalya’dan firmaların yer aldığı fuarlar 4 gün bo-
yunca 10:00 -19:00 saatleri arasında ziyaret edildi.

Uluslararası standartlarda büyük projelere imza atan Leg-
rand Grup, İstanbul’un yeni, dünyanın ise en büyük 

havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın 
teknoloji altyapısında Estap ve Raritan ürün gruplarıyla yer 
aldı. Proje kapsamında Estap, aksesuarlarıyla birlikte sahada 
kullanılan Outdoor IP 65 kabinetleri, soğuk koridor çözüm-
leri ve datacenterkabinetlerinin güvenliğini sağlayan elekt-
ronik kilit sistemlerinin entegrasyonlarıyla yer aldı. Legrand 
Grup’un bir diğer markası Raritan ise veri merkezi içerisinde 
ki kabinetlerde yer alan aktif cihazların enerji tüketimlerini ve 
yük dağılımını takip ettiği 500’ün üzerindeki akıllı PDU, veri 
merkezi içerisinde ki 400 kabinetlik aktif pasif cihazların, alt 
yapı yönetim yazılımı olan DCIM çözümlerin görüntülenmesi 
ve raporlanması,veri merkezi içerisinde yer alacak sunucu sis-
temlerine uzaktan güvenli erişim sağlanmasını sağlayan KVM 
çözümleriyle iş süreçlerini üstlendi.

Brisa, zorlu pazar dinamiklerine rağmen güçlü finansal ya-
pısı ve katma değerli üretim yeteneğiyle pazardaki liderli-

ğini pekiştirdi ve pazar payı kazandı. Şirket, Aksaray’daki ikin-
ci fabrikasında da çalışmalarını hızlandırarak, ilk üretimlerini 
ihracat pazarlarına sunmaya başladı. Bu dönemde Brisa’nın 
Ar-Ge, üretim, dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmetler alanında 
attığı güçlü adımlar ile başarılı bir büyüme performansı gerçek-
leştirdiğini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; ”Rekabetin 
arttığı yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, teknoloji yatırımlarımız 
ile katma değerli ürün geliştirme kabiliyetimiz, sahadaki güçlü 
varlığımız ve lastiğin ötesinde değer sunan yenilikçi hizmetle-
rimiz ile hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. İh-
racatımıza hız kazandırmak en büyük önceliklerimiz arasında 
yer alıyor ve bu yönde marka yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
70 ülkede 6000 satış noktasında ülkemizi temsil ediyoruz. Bu 
dönemde, daralan Avrupa pazarında Türk mühendislerimizin 
ürettiği, ülkemizin yerli lastiği Lassa markamızla pazarın üze-
rinde büyüme kaydettik. Uluslararası ölçekte tercih edilirliği-
mizi ve ihracatımızı hızla artırıyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN HABERLER

Yılın ilk 9 ayında Brisa’nın ihracatı % 54 arttı. Brisa, yılın ilk 9 ayında toplam 
satış gelirlerinde %38 oranında büyüme kaydetti. Brisa’nın yurtiçi satış 
gelirlerindeki artış oranı %31 gerçekleşirken, yurt dışı satış gelirlerindeki 
artış oranı %54 olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle Brisa’nın 
toplam ihracatı 173,6 milyon dolara ulaştı. Brisa, FAVÖK seviyesinde de 
%55’lik artışla 371,9 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı. 
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YALE,YENİ MO70T VE MO80T MODELLERİYLE, AKÜLÜ ÇEKİCİ 
ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETTİ

VOLVO TRUCKS’IN İSTANBUL ANADOLU YAKASI YETKİLİ SERVİSİ 
ARTİFE SERVİS ONE RESMİ OLARAK AÇILDI

QuickLift’in Türkiye’de tek yetkili distribütörü oldu-
ğu, dünyanın önde gelen forklift ve istif makinaları 

markası Yale, bu sene piyasaya sunduğu daha yüksek ka-
pasiteler sunan iki yeni modelle akülü çekici yelpazesini 
genişletti. Yale 3 tekerlekli 7 Ton kapasiteli MT70 ve 4 
tekerlekli 8 yon kapasiteli MT80 binicili akülü çekiciler, 
yoğun otomotiv üretim uygulamaları ve ayrıca tam sıralı 
üretim (JustInSequence) ve tam zamanında üretim (Jus-
tInTime) uygulamaları yapan sektörler için ideal bir çö-
züm. Sırasıyla 7.000 kg veya 8.000 kg çekme kapasitesine 
sahip bu Yale binicili akülü çekiciler, üretim faaliyetlerinde 
malzemelerin üretim hatlarına hızlı ve güvenli bir şekilde 
taşınmasına yardımcı olur. Hat besleme operasyonları için 
ya da tesis içinde ve dışında çoklu ürün transferlerine ihti-
yaç duyulan uygulamalarda kapalı kabinli ve kabinsiz mo-
delleri ile her türlü ortam ve iklim şartlarında mükemmel 
bir çözüm oluyor.

HEM AYAKTA HEM OTURULARAK
Ayakta kullanılan mevcut M050-70T modellerine katılan 
bu yeni akülü çekiciler, Yale modüler tuggertrainrömork-
ları ile tam uyumludur. Tam kapsamlı çözüm, Yale’in hem 

ayakta hem de 
oturularak kul-
lanılan akülü 
çekici çözüm-
leri sunduğunu 
belirten bir ifa-
dedir. QuickLift 
Satış Müdürü 
Barış Can, bu 
yeni modeller hakkında şunları söyledi: “Yeni akülü çekici 
modelleri lojistiğin adeta ‘banliyö treni’ olarak adlandırı-
labilir.  Özellikle otomotiv üretimi ve otomotiv yan sanayi 
sektörleri için ideal olan bu çekiciler çok sayıda vagonu çe-
kebilir ve hat operatörlerine yeni kitler teslim ederken aynı 
zamanda boş konteynerleri de toplayabilir. Müşteriler bu 
modelleri Yale tuggertrain sistemi ile birlikte kullanarak, 
kendi hat besleme operasyonlarının gereksinimlerini tam 
olarak karşılayan çözümler elde edebilirler.” Bu akülü çe-
kicilerin kapasiteleri, otomotiv sektöründeki müşterilere 
lojistik operasyonlarının verimliliğini artırma imkanı ta-
nır. Bu modeller, tesis içi ve tesis dışı kullanım arasındaki 
geçişleri desteklemek için çelik kabinle donatılabilir. 

Temsa İş Makinaları, Volvo Trucks Türkiye tek yetkili dist-
ribütörlüğünü üstlendiği 1 Ocak 2017’den bu yana Volvo 

Trucks için satış ve satış sonrası organizasyonu ve bayi yapılan-
dırılmasını da odağına aldı. Son olarak, temsili ilk araç kabulü 
ile Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Volvo Trucks’ın 
İstanbul Anadolu Yakası’ndaki yetkili servisi Artıfe Servis 
One’ın resmi açılışı 16 Ekim tarihinde, Temsa İş Makinaları 
Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks Doğu Pazarları Direk-
törü PerForsberg, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Artıfe Servis One Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Berker’in katılımıyla gerçekleşti. Artıfe 
Servis One ile birlikte Temsa İş Makinaları Türkiye genelinde 
11 noktada çözüm ortaklarına hizmet sunmaya devam edecek. 
İstanbul Anadolu Yakası Şekerpınar’da bulunan Volvo Trucks 
Artıfe Servis One, gelişmiş en son teknolojiyi kullanarak aynı 
anda 20 araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip. Araç parkı, 
yedek parça deposu, servis alanları, bekleme salonu ile hizmet 
verecek olan yetkili servis müşterilerin konforuna, ihtiyaçları-
na ve Volvo Trucks standartlarına göre tasarlandı.Serviste, 24 
saat yol yardım hizmeti, treyler servisi ve tamiri, fren testi, ka-
porta boyama, havalandırma ve mobil hizmetler veriliyor.
EŞREF ZEKA: BAŞARININ ARKASINDA SATIŞ 
SONRASI HİZMET VAR
Volvo Trucks Artıfe Servis One yetkili servisin açılış konuş-

masını yapan Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, 
Volvo Trucks satış ve satış organizasyonu konularıyla ilgili 
şunları dile getirdi: “1 Ocak 2017 itibariyle Volvo Trucks’ın 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak bayrağı devraldık. 
2017 yılında odağımızda satış organizasyonu ve bayi yapılan-
dırılması bulunuyordu. Bu konuda attığımız adımların sonu-
cunda Pazar payımızı iki katına çıkarmayı başardık. Çekici 
pazarında ise pazar payımızı %5’lerden %9’lara çıkardık ve 
Volvo Trucks FMX ile inşaatta büyümeye devam ediyoruz. Bu 
başarının arkasında biliyoruz ki, güçlü bir satış ekibi ve yük-
sek hizmet kalitesi ile Türkiye geneline yayılan Volvo Trucks 
satış sonrası ağı var. Ağır ticari araçlar piyasasına aşina, tec-
rübeli bir ekip ve yönetim kadrosu tarafından temelleri atılan 
ArtıfeServisOne’ın bayi ağımıza eklenmesi ile birlikte, müşte-
rilerimize sunduğumuz tecrübe ve mükemmeliyetçi hizmet 
anlayışımızın daha da pekişeceğinden eminiz. ArtıfeServisO-
ne burada önemli bir sorumluluk üstleniyor; hem Temsa İş 
Makinaları’nın hem de Volvo Trucks’ın değerlerini taşıyarak 
hizmet vereceklerine inancımız tam. Satış ve satış sonrası hiz-
met ağımıza güç kattıkları için burada hepinizin nezdinde te-
şekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum.”

SEKTÖRDEN HABERLER

Yale’nin 3 tekerlekli 7 ton kapasiteli ile 4 tekerlekli 8 ton kapasiteli iç ve dış mekan çalışmalarına 
uygun akülü çekicileri, tüm üretim hatlarının yanı sıra özellikle otomotiv üretimi ve otomotiv yan sanayi 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda, hat besleme operasyonları için ideal bir çözüm sunuyor.

Müşterilerine uçtan uca hizme tsunma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Temsa İş Makinaları geniş satış ve 
satış sonrası ağını güçlendirerek çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor. 
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EKONOMİDE NEREYE GİDİYORUZ ?

MAKALE / NESLİHAN AYDANER / UZMAN EKONOMİST

Yılın son aylarını yaşadığımız şu 
günlerde; ‘’Türk lirası döviz kar-
şısında değer kazanmaya devam 
ediyor’’ söylemlerini oldukça faz-
la duymaya başladık. 2017 yılının 
kasım ayında 3.80/3.90 bandında 
olan dolar’ın 5.20/5.50 arasında 
gidip geldiği şu günlerde bile Türk 
lirasının geçtiğimiz yıla nazaran 
%40’lık bir değer kaybı yaşamış 
olduğunu rakamlardan rahat bir 
şekilde anlayabiliriz. Bu yüzden 
doların bu yıl görmüş olduğu ta-
rihi zirve olan 7.10 TL seviyele-
rinden 5.20/5.50 fiyat aralığına 
yerleşmesinde kurulması gereken 
doğru cümlenin ‘’Türk lirası döviz 
karşısında kaybettiği değeri topar-
lamaya başladı’’ demek daha doğ-
ru ve yerinde bir söylem olacaktır. 
Yıl sonu enflasyon beklentilerini 
% 25’in altına çekmek için yapılan 
‘’Enflasyonla mücadele’’ kapsa-
mındaki vergi indirimleri (Beyaz 
eşya, motorlu taşıtlar vs.) geçici sü-
reliğine rahatlama sağlasa da enf-
lasyonla mücadelede ast olan uzun 
zamanlı sürdürülebilirliliktir.
 
ENFLASYONLA MÜCADE-
LEDE YAPILMASI GERE-
KENLER NELERDİR?
Peki uzun zamanlı sürdürülebilir-
liliği olan ve enflasyonla mücade-
lede yapılması gerekenler nelerdir? 
Üretim olanaklarımızı maksimize 
etmemiz yapılması gereken önce-
likli işlerin başında yer almaktadır. 
Devlet bu konuda dönem dönem 
yatırım teşviklerinde bulunuyor 
olsa da, bu yatırım teşvikleri sade-
ce belirli bir kesimi hedef aldığın-
dan uzun süreli etkiyi maalesef ya-

ratamıyor. Bu sebepten toplumun 
geneline hitap edecek teşvikler 
yapılmalıdır. Örneğin; ithal ürün-
lerden alınan vergi oranları gide-
rek azalırken, üreticinin sırtındaki 
vergi yükü de günden güne artarak 
büyüyor. Üretici, gelirleri giderle-
rini karşılayamaz duruma geldi-
ğinde ise maalesef kepenk kapat-
maktan başka bir yol bulamıyor. 
Bu anlamda ticaret anlaşmalarının 
yerli para üzerinden yapılmasının 
yanında, yurt dışı mal alımlarına 
da belirli bir kota getirilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Örneğin 
üretici bir firma kendi ülkesinden 
üretiminde kullanacağı hammad-
de ya da yarı mamül var iken gidip 
bunu dışarıdan ithal etmesi tabiri 
caiz ise yerli üreticinin topuğuna 
sıkmak ile eşdeğerdir. 

ÜRETİCİ BAŞ TACI 
EDİLMELİ
Buna ilk olarak temel gıda ürün-
lerinden başlanarak, sanayi ürün-
lerine kadar geniş bir yelpazede 
dikkatle incelenmesi gerekir. Ön-
celikli ve tüketimin en fazla oldu-
ğu temel gıda da kooperatifçilik 
anlayışı, üreten toplumun olmazsa 
olmaz tabanını oluşturuyor. İşte 
bu bir yapısal reformdur. Bu ko-
operatifler merkezi olarak her il/
ilçe/kasaba/köy’de konuşlandıkları 
takdirde ve de devletin üreticisine 
vermiş olduğu taahhütler ile yerli 
üretimde ciddi artışlar gözlemleye-
biliriz. Tarlada alıcı bulamayan ve 
hasadını çürümeye terk etmiş yerli 
üreticileri kazanmakta daha fazla 
geç kalınmamalıdır. Üreticinin baş 
tacı edildiği  her ekonomide enf-

lasyon yok olmaya mahkumdur.
Tüketici tarafından yapılması ge-
reken yapısal reformlar arasında 
öncelikli olarak asgari ücretliden 
alınan 259 TL gelir vergisinin kal-
dırılması gerektiğini düşünmek-
teyim. Ülkemizin çalışan kesimin 
%40’ı asgari ücret üzerinden maa-
şını almaktadır. Bu kesimin cebine 
fazladan girecek olan 259 TL’nin 
bile piyasaya ölçülebilir bir canlılık 
getireceğini düşünüyorum. Tabii 
devletin burada asgari ücretliden 
almadığı vergiyi kimden alacak 
sorusu akıllara gelebilir. Burada ise 
asıl bakış açısının vergi almak ye-
rine, devletin kamu harcamaların-
dan israf etmeyerek ve de tasarruf 
yoluna giderek düşük ücretliden 
almadığı vergi tutarından daha 
fazlasını devletin hazinesine ekle-
yerek katma değer yaratabilir. Ka-
yıt dışı istihdamın önlenmesi için 
daha uygulanabilir adımlar atıl-
ması, ekonominin dinamiklerine 
önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Enflasyonla mücadele kapsamın-
da atılacak her adım sadece günü 
kurtarmak maksadında olmayıp, 
uzun vadeli kalıcı çözümler üret-
mek amacını gütmelidir. Gelişmiş 
ülke ekonomilerinin hangi ekono-
mik politikaları  kendilerine refe-
rans alıp izledikleri de yakından 
takip edilmelidir. Sahip olduğu-
muz yer altı ve yer üstü kaynakla-
rımızın en etkin şekilde kullanarak 
ülke ekonomisine maksimum fay-
dayı sağlayabilmesi yine devlet po-
litikalarının önde gelen araştırma 
konuları arasında yer almalıdır. 

NESLİHAN AYDANER
Yatırım Danışmanı-Ekonomist
neslihanaydaner@mynet.com
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YAPISAL REFORMLARIN HAYATA 
GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

MAKALE / SÜLEYMAN DİLSİZ

Dalgalı kur, yüksek enflas-
yon, yüksek faiz ve cari 
açık kırılgan ekonomile-

rin en büyük kanayan yaraların-
dandır. Özellikle son dönemde 
bir çok ekonomi uzmanının da 
üzerinde sıklıkla durduğu Yapı-
sal Reformlar (Adalet sistemi, 
Eğitim, Bankacılık, Mali ve Ver-
gi politikaları gibi) hayata geçi-
rilmediği sürece yapılacak olan 
tedbirler pansumandan öteye ge-
çemeyecektir. Ekonominiz üre-
time dayalı değil ise,teknolojiye 
ayak uyduramıyorsanız, katma 
değerli üretim yapamıyor iseniz, 
kaliteli iş gücünüz ülkeyi terk 
ediyor ise, Ar-Ge yatırımınız ye-
tersiz ise, adil gelir dağılımı,adil 
bir vergi sistemi kuramamışsanız 
ülke bütçesinin en büyük gelir 
kalemi olan vergi indirimlerini 
hayata geçirseniz, faiz de artır-
sanız, enflasyonla mücadele adı 
altında enteresan eylem planla-
rınız malesef kısa ve orta vade 
de bizlere yol, su, elektrik olarak 
geri dönecektir.

EKONOMİ VE FİNANS
Ekonomi ve Finans dediğimiz 
olgu realiteye bakar,verilere da-
yalıdır. Popülist politikalar günü 
kurtarmak adına geri dönüşü 
malesef daha ağır kayıplara se-
bebiyet vermektedir. Yılbaşından 
bu güne deyin para birimimiz 
usd karşısında % 31 değer kay-
bı yaşamıştır. Aşağıda ki tabloda 
da göreceğiniz üzere yılbaşından 

bugüne reel sek-
törün borcu 268 
Milyar TL Kamu 
borcun da ise 150 
Milyar TL lik bir 
artış görünmekte-
dir. 2019 yılı için 
yapılan öngörüler 
de çok iç açıcı de-
ğil malesef.Sonuç 
olarak ekonomi-
mizin bir reses-
yon (durağan) 
sürecine girdiği 
aşikar. 2018 yılının başından bu-
güne geçen süre zarfında da ülke 
CDS puanımızda da ciddi bir ar-
tış söz konusu.

CDS (Credit Default 
Swap)NEDİR ? 
Kredi risk primi CDS bir kişi 
yada kuruluşun kredi sahibine 
ait alacağın ödenmeme riskine 
üstlenmeyi kabul etmesinin be-
delidir.Bir ülkenin yada şirketin 
CDS primi ne kadar yüksekse 
borçlanma maliyetide o kadar 
yüksek olur demektir.Haliyle bu 
yüksek prim oranı borçlanılacak 
faize direk tesir etmektedir. Yani 
CDS puanımız alınan tedbirleri 
yalanlarcasına bir yükseliş tren-
di seyir etmektedir.CDS primi 
finansal göstergeler arasında 
en duyarlı olan veridir. Aşağıda 
ki tablo da ise 05.12.2018 tarih 
itibari ile güncel CDS puanı-
mız gözükmekte. Kasım ayı için 
açıklanan enflasyon oranına te-

sir eden 407 ürün gamını ince-
lediğimizde 261 ürün yükseliş 
bandında 108 ürün düşüş ban-
dında 38 üründe stabil bir fiyat 
hareketi izlemiştir. Bu kadar 
iç karartıcı veriden sonra artık 
ciddi manada birşeyler yapması 
gerekenlerin gereğini yapmasını 
umud ediyor,hayırlı,bereketli,bol 
kazançlar diliyorum.

SÜLEYMAN DİLSİZ
Finans Uzmanı
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