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Neil Lebovits, verimlilik hakkında şu özlü sözleri dile getirmiştir; 
‘‘Çalışanlarınızı neyin mutlu tuttuğunu bilmek sadece üretkenliği ve 

morali arttırmakla kalmaz, aynı zamanda işi bırakmaları ihtimalini de düşürür.’’ 
Bu sözler mümkünse firmaların yönetici departmanlarının duvarlarına 
çerçeveletilip asılmalı.  Takım ruhu dediğimiz motivasyon unsur yönetici, 
kadrosuyla personelin bir nevi hemhal olmasını gerektirir. Dikte etmeden, 
sağlıklı bir iletişimle personelin verimi artırılır.  Bir yönetici olarak stratejik 
kararlar almak ve takımın makul olan ya da olmayan beklentilerini iyi analiz 
etmek ve denge kurmak gerekiyor. Dengenin iyi kurulması demek ise verimliliğin 
artması anlamına geliyor. Verimliliği artırmanın sırrı uzun saatler çalışmak değil, 
akıllıca çalışmaktır. Birçok kişi uzun saatlerini harcayarak kendini işe adadığını 
düşünsede, yapılan işte alınan verimlilik çok yüksek olmayabilir. Bunun nedeni 
ise gerekli verimliliğin sağlanmamasıdır. Şirket yöneticileri olarak hem kendi 
veriminizi hem de çalışanlarınızın verimini artırmak için bazı önlemler alabilir 
ve çalışanlarınızı bu yöntemlerle teşvik edebilirsiniz.

Tüm sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde de yaşanan ekonomik kriz, yapılan 
işlerin niceliksel olarak oldukça düşmesine, leasing borçlanmalarına ve sıcak 
para akışının  çok azalmasına neden oldu.  Böylesi kriz süreçlerinde firmaların 
ne kadar kurumsallaştığı ve kriz konjonktürlerine ne kadar hazırlıklı olduklarını 
da gözlemleyebiliriz.  Zira kurumsallaşma süreçlerindeki evrelerden biri de olası 
yaşanılan krizlere  hazırlıklı olmak  ve  yine bu krizlerde gerçekleştirilebilecek 
alternatif  çözüm yolları üretebilmektir.  

İnşaat sektörünün durağan hale gelmesi özellikle vinç firmalarını 
çok zor durumda bıraktı. Mobil vinçler parklarda uzun süredir 
yatıyor. Firmalar vinçlerini 2.el olarak çok düşük fiyatlarda 
satılığa çıkarıyor.  Krizi fırsat bilen bu vahim durumda 
sadece kişisel çıkarlarını düşünen fırsatçılar da 
bulunmakta. Özellikle imalat sektöründe çok 
fazla olduğu gibi vinç –platform sektöründe 
artık fiyatlar inanılmaz dibe vurdu. Son 
kullanıcı artık sektörle çocuk oyuncağı gibi 
oynuyor. 
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Afrika’yı avucunuzda TAŞIYIN !!!
Taşıma - Kaldırma Sektörü’nün Afrka yolculuğu başlıyor:

ABİDJAN - FİLDİŞİ SAHİLLERİ       AKRA - GANA                             İSTANBUL - TÜRKİYE
Sbat - Uluslararası
Yapı , İnşaat ve Endüstryel
İş Maknaları Fuarı

20-22 Hazran  2019

Ghana Buld - Uluslararası
Yapı , İnşaat ve Endüstryel
İş Maknaları Fuarı

5-7 Kasım 2019 

TACS -Türkye-Afrka
İnşaat ve Endüstryel
İş Maknaları Forumu ve 
İkl Görüşmeler
3-4 Eylül 2019

Net Medya kanalı le başvurun ndrm kazanın !

Organzasyon

hbosp orusexpo
Boğazç İhtsas Fuarcılık Ltd. Şt
T: 0216 342 42 24 F: 0216 342 42 62
www.bosphorusexpo.com
nfo@bosphorusexpo.com
www.facebook.com/BosphorusExpo  
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TVH YEDEK PARÇA TİCARET A.Ş. – EUROPE • HEAD OFFICE 
Ömerli mah. Hadımköy-İstanbul Cad. No 176 • 34555 Arnavutköy/İstanbul • Türkiye
GPS 41° 11' 8.97" N, 28° 62' 7.03" E • T +90 212 67 14 884 • F +90 212 67 14 882
tvhturkiye@tvh.com • www.tvh.com.tr

Hayal edin…
Tüm parçalar, Tek tedarikçi
TVH, 750.000 ‘den fazla ürün çeşitliliği ve 37.000.000 bilinen referans ile malzeme 
taşıma ekipmanları ve endüstriyel taşıtlarınız için bütün parçaları ve aksesuarları 
sunuyor. Teslimatlarımız, Türkiye stoğumuzda ise  24/48 saat, Belçika stoklarında 
ise  5-7 gün içerisinde yapılmaktadır. Tüm parçalarımız garanti kapsamındadır. 
MyTotalSource, online arama araçları, broşürler, kataloglar, tanıtım filmleri ve 
web sitesi, siz değerli iş ortaklarımızın 7/24 bilgiye erişiminizi sağlar, ayrıca 
profesyonel kadromuzla en iyi hizmeti alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Bizi Keşfedin www.tvh.com

P A R T S  &  A C C E S S O R I E SP A R Ç A  &  A K S E S U A R L A R

50.YIL TVH &
10. YIL TVH TÜRKİYE

TVH KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ
KUTLUYOR !

SİZ DE DAVETLİSİNİZ...

16.03.2019 tarihinde , Siz Değerli İş Ortağımızın TVH

Türkiye 10. yıl ve TVH 50. yıl onuruna özel düzenlenen

kutlamaya katılımlarından mutluluk duyarız. 10:00-18:00

saatleri arasındaki etkinliğimize davetlisiniz. Sıcak bir

karşılama ile depomuzdaki geniş ürün gamımızı

keşfedebileceksiniz. Müşteri Temsilciniz tüm sorularınızı

cevaplamak yada sohbet etmek için hazır olacaktır. 

Canlı müzik eşliğinde ikramlarımızın (içecekler ve aperatif

yiyecekler) tadını çıkaracaksınız. Ayrıca Belçika Birası tatma

şansını yakalayacaksınız. Geleneksel Türk kahvesi eşliğinde

hoş sohbet edeceksiniz.

VIP etkinliğimize katılın!

Kayıt için linki tıklayın:  www.tvh.com/VIP

Ömerli mah. Hadımköy-

İstanbul Cad. No 176 •

34555 Arnavutköy/

İstanbul • Türkiye

SİZLERİ AĞIRLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ

TVH 
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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 Sol alt- Energy Lift

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
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1- FATİH Vİnç

3- HBA

4- KIRIMLI

5- BOĞAZİçİ FUARCILIK

6- 7 THV 
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9- ALTInLAS

10- ZEnKAR

11- MAATS

12/13- AYDIn Vİnç 
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15- ELS LİFT

16- ALCE

17- GÜLDAL PLATFORM
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21- YALE

23- SAĞLAM Vİnç

25- KALUS LASTİKLERİ

27- AYHAnLAR PLATFORM

28- CAn Vİnç

29- HEDA

31- ERTEK

33- TİBET

35- URCAn MAKİnA

37- ALPEn CAM

39- ZEnGİnLER 

41- UZMAnLAR PLATFORM 

43- HASKAn 

45- YORULMAZ

46- TRAnSKOnAK 

47- KOnAKOĞLU

49- MSL 

52- 53 EnS
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59- BT SİGORTA

61- nET MEDYA ABOnE FORMU

63- wİn

72- EnERGY LİFT 
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Bu sayımızda 1Konu 1Konuk köşesinde konunun taşıdığı önemden dolayı Kocaeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği 
Derneği Başkanı Abbas Musa Gökburun’un okuyucularımız için kaleme aldığı makalesini yayımlıyoruz.

Merhaba, 
Benim adım iş kazası

BİR KONU BİR KONUK 
ABBAS MUSA GÖKBURUN

ÖZEL
DOSYA

İş kazaların arttığı bu zamanda 
kazaları azaltmanın iş güvenliği 
kültürünün yaşanılması ve yaşa-

tılması ile olacağı açıktır. İş güvenliği 
kültürünün oluşması için herkesin 
elini taşın altına koyması gerekmek-
tedir. Herkes ifadesi geniş bir terim 
olarak gelebilir ancak herkes iş kaza-
sına maruz kalabilir. Çünkü hareket 
eden herkes bir şekilde tehlike ile 
karşı karşıyadır. İş yerinde bir ma-
kinede çalışan operatör makinenin 
döner aksam tehlikesi, inşaat işçisi 
iskelede yüksekte çalışma tehlikesi, 
ofiste çalışan sandalye tehlikesi, ev 
hanımı mutfakta kullandığı bıçak 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bunla-
rın hepsinin olasılığı ve şiddeti kendi 
içinde değerlendirilir. Hayatımız her 
noktasında tehlike ve riskler vardır. 
Bunların bazıları kabul edilebilir 
risk seviyesindedir. Bazıları da kabul 
edilemez seviyededir. İşte bu ayrımı 
yaparken hata yapan kişiler kaza so-
nucu ciddi şekilde etkilenir.

Ülkemizde İSİG verilerine göre 2018 
yılında 1923 Kişi hayatını kaybetmiş-
tir Bu rakam 2017 de 2006 kişiydi. 
Bu ölümlü ve yaralanmalı iş kazala-
rında “kaza olacak ama ben yine de 

yapayım” değil; “Bana bir şey olmaz” 
dediler. “güvenli görünüyor, bana bir 
şey olmaz, şimdiye kadar hep böyle 
yaptık” gibi cümleler kuruyorsanız 
bir kez daha düşünmelisiniz.

İş kazalarından ders almalıyız. SGK 
her yıl kaza istatistiklerini yayınla-
maktadır. Bu istatistikler doğrul-
tusunda önlemler planlanmalıdır. 
Genel olarak meydana gelen kazalar 
değerlendirilmeli ve küresel düşün 
yerel hareket et anlayışı ile uygula-
malar yapılmalıdır. Hiç uçak kazası 
yaşamasak da uçak kazalarına karşı 

uçuştan önce bilinçlendi-
riliyoruz. Ancak sürekli 
trafik(araç) kazası yap-
mamıza rağmen sadece 
ehliyet almadan önce eği-
tim verilmekte.  Ehliyet 
alındıktan sonra bilgilen-
dirme ve eğitim mekaniz-
ması yok. İşyerlerinde iş 
kazası geçiren personel iş 
güvenliği eğitimi almadan 

çalışmaya başlatılamaz. Ancak trafik 
kazası sonrası bir eğitim zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 2018 de 428074 
kaza olmuş ve bunların büyük bir 
kısmı geçiş önceliği-yandan çarpma 
şeklinde olmuştur. Bu bilgi ile en bü-
yük kaza oranının geçiş üstünlüğüne 
dikkat etmememiz sebebiyle ortaya 
çıkmaktadır.

İş kazalarının birçok sebebi vardır. 
Ancak hepsini tek kelime ile özet-
lemek gerekirse bunun adı “İhmal” 
olacaktır. Çünkü kaza geliyorum der 
ama bunu görmezden gelen bizleriz. 
İnsanların çocukluk döneminde öğ-
rendiği “yüksekten düşersem zarar 
görürüm” bilincinin iş hayatına yan-
sıyamadığını yüksekten düşme oran-
larında görmekteyiz. İş kazalarını 3 
ana başlığa ayırabiliriz; Güvensiz du-
rum, Güvensiz davranış ve doğal afet.
Güvensiz durum kazalarına örnek; 
Koruyucusuz makine, yetersiz aydın-
latma, kaygan zemin, uygun olmayan 
termal konfor vb.

Metin Şendil
Yazı İşleri Müdürü

Abbas Musa Gökburun
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ÖZEL
DOSYA

Güvensiz davranışlara örnek; Tehli-
keyi önemseme, yorgunluk, ihmal, 
bilgisizlik vb.

Doğal afetlere örnek; Deprem, sel, 
heyelan çığ vb.

Kaza sebebi ne olursa olsun gerekli 
tedbirler alındığında önlenemeyecek 
kaza yoktur. Genel kanı olarak doğal 
afetlerin engellenemeyeceği ve bun-
dan dolayı da kazaların hepsinin ön-
lenemeyeceği gibi bir algı oluşmuştur. 
Ancak depreme dayanıklı binalar ya-
parsak ve insanların depremde doğ-
ru davranış sergileyeceği noktasında 
bilgilendirilirse bu kazalardan can 
kaybı olmadan kurtulmamız müm-
kün. Diğer doğal afetlerden de ko-
runmak mümkün. Dere yataklarına 
ev yapmazsak sel felaketlerinden za-
rar görmeyiz. Yıldırımdan korunmak 
içinde günümüzde çokça yaygın olan 
paratoner ile korunma sağlanabilir. 
Çok uç noktada örnekler verilerek bu 
tez çürütülmeye çalışılsa da istisnalar 
kaideyi bozmaz kuralı ile her zaman 
önlem alınması gerektiğini vurgula-
mak gerekmektedir.

İş kazası geliyorum der! Benim adım 
iş kazası diyen bir olguya en iyi cevap 
önlem almaktır.

SGK kayıtlarını incelediğimizde iş 
kazası kaza sıklık ve ağırlık oranla-
rına bakarak iş kazalarının arttığını 
ifade edebiliriz.  6331 sayılı iş güven-
liği kanunu iş kazalarını azaltmak 
ve iş güvenliği kültürünü ilerletmek 
maksadı ile çıkarılmıştır. Ancak önü-
müzde ki tablo bu kanunun işlevini 
yerine getiremediğini göstermekte-
dir. Bu sistem değişmeli. Farklı ülke-
lerde ki sistemden ziyade tüm taraf-
ların bir araya gelerek ülkemize özel 
bir sistem üzerinde çalışılmalıdır. 

En çok Ölümlü iş kazası 21-50 çalı-
şanı arasında olmuştur. Yaralanmalı 
iş kazaları ise en çok 1000 ve üzeri 
çalışanı olan firmalarda olmuştur. 

21-50 çalışanı olan firma sayısı tipik 
bir inşaat firması kalıbıdır ve sektör 
olarak inşaat sektörü iş kazasında bi-
rinci sıradadır. Diğer veri ise 1000 ça-
lışanı olan firmalar genelde kurumsal 
bir yapıya sahiptir. Ölümlü iş kazası 
oran diğer firmalara oranla düşük-
tür. İş kazası sayısının fazla olmasını 
küçük kazaların dahi bildirilmesine 
bağlayabiliriz. Meslek hastalıkları 
konusunda ilk sıralarda İstanbul ve 
Kocaeli bulunmaktadır. Meslek has-
talığında dikkat edilmesi gereken bir 
hususta meslek hastalıklarının ku-
luçka süreleridir. Çalışan işyerinden 
ayrıldıktan sonra da meslek hastalığı 
ortaya çıkabilir. 2017 de iş yerinden 
ayrıldıktan sonra meslek hastalığı 
teşhisi koyulanların oranı %25’dir. Bu 
da demektir ki iş yerinden ayrıldığı-
mızda her şey bitmiş olmuyor. Acı bir 
istatistik; 2017 ölümlü iş kazalarında 
en çok geride bırakılanlar 0-16 yaş 
aralığında ki çocuklardır…

İş kazalarının görünmez nedenleri 
de vardır. Plansızlık. İşyerinde yapı-
lacak iş güvenliği önlemlerine bütçe 
ayırmamak. Firma bir projeye başlı-
yor belli bir bütçe ayırıyor ancak isg 
için harcanacak para hesap edilmi-
yor. Bu gereksinimler ortaya çıkınca 
firma bu önlemleri almıyor ve kaza 
kaçınılmaz oluyor. Bir iş kazasının 
etkisi ne olabilir ki? Diyen Çernobil 
faciasına bakmalı. Küçük bir ileti-
şimsizlik, küçük bir hatanın nelere 
mal olduğu tüm dünya görmüş oldu. 
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz de-
nildiği gibi kazanın da büyüğü küçü-
ğü olmaz. Bir çalışanın uzuv kaybını 
hiçbir tazminat bedeli karşılayamaz. 
İş kazalarının nedenleri ne olursa 
olsun İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm 
paydaşlarının ortak akıl ile yeni bir 
vizyon çizilmeli yoksa iş kazaları ar-
tarak devam edecektir.

BİR KONU BİR KONUK 
ABBAS MUSA GÖKBURUN
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Firmanızın kuruluş süreci ve son 
10 yıllık faaliyetlerine değinir 
misiniz?

Biz normalde 1996 yılında kurul-
muş bir firmayız. Mermer, demir 
doğrama ve otomotiv üstüne fa-

aliyet gösteren bir sektörden geliyoruz. 
2008 yılında vinç sektörüne geçiş yaptık. 
10 yıllık bir firma olmamıza rağmen kısa 
zamanda çok uzun bir yol aldık.  Bizim 
sektörümüzde bir firmayla aynı makine 
parkuruna sahipsen dost değilsin, rakip-
sin. Çünkü ister istemez yolun bir yerde 
o firmayla kesişiyor. 10 yıllık süreçte bu-
ralara gelmemizin sebebi işimizi sevme-
miz, yenilik üretmemiz, doğru zamanda 
doğru hamleleri yapmamız ve bakış açı-
mızın iyi olması, kaliteli personele sahip 
olmamız. Hep “daha iyiyi nasıl yaparız?”ı 
düşünen bir firmayız. Bugün İstanbul’da 
Gençler Vinç’i bilmeyen hiçbir firma 
yok. Kısa zamanda Gençler Vinç ismini 
herkes öğrendi. Bunda aslan payı per-
sonelimizin diyebiliriz. İçinde bulundu-
ğumuz dönemde kaliteli personel bul-
mak gerçekten çok zor.  Firma olarak bu 
personelimizle daha çok başarılara imza 
atacağız. 

Bu başarılı personeliniz hak-
kında bira daha detay verebi-
lir misiniz?

Bu konuyu örneklendirerek açıklamak 
isterim. Sektörümüzde 5bine yakın vinç 
firması bulunmakta. Bunların içerisin-
de toplasanız 10-15 firmada mühendis 
vardır. Bir firma kurumsallığa giderken 
kaliteli, bilgili kişileri bünyesine dahil et-
mek zorunda. İyi bir çalışma çıkartabil-
mek için bir makine mühendisi firmaya 
şart. Büyük projelerde makine mühendi-
sinin önemi çok büyük. Biz bunu görerek 
firmamıza bir makine mühendisi aldık. 
Kendisine işletme müdürlüğü pozisyo-
nunu verdik. Bize çok büyük katkıları 
oldu kendisine de teşekkür ediyorum.

Gençler Vinç’in kurumsallaş-
ma sürecine değinir misiniz?

İlk olarak büyüme aşamasındaki eksik-
liklerimizi giderdik.  Yapmamız gerek 
şeylerin hepsini yaptık. Bu işler sadece 
makine almak ile olmuyor. Ofisimizi 
daha kurumsal hale getirdik. Garajımızı 
yeniledik. Personelimizin kılık kıyafe-
tini iş güvenliği standartlarına getir-
dik.  İş güvenliği çok önemli bir kriter 
bizim için. Kimseye bir şey olmaması 
için iş güvenliğine çok önem veriyo-
ruz.  Komple yenilendik. Daha güçlü bir 
Gençler Vinç olarak sektördeyiz. 

2018 yılı Gençler Vinç için na-
sıl geçti? 2019 yılı için ön gö-
rüleriniz nelerdir?

2018 yılı malum, sektör bir krize yaka-
landı. Bu tüm sektörleri etkileyen bir 
kriz oldu. Gençler Vinç olarak biz bu 
süreçte diğer firmaların aksine pek bir 
sıkıntı yaşamadık. Tabi tam istediğimiz 
gibi de geçmedi. Birçok etken oldu bu 
süreçte. 2019 yılında bunların düzelece-
ğine inanıyorum ama alınan yaraların 
kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. 

ÖZEL HABERLER / GENÇLER VİNÇ HABERİ

1996 yılından bugüne tahmil- tahliye, fabrika kurulum ve söküm,  ekipli makine taşıma işleri, kule vinç kurulumu 
ve sökümü, köprü kirişleri, inşaat yapı taahhüt ve projeleri, alt yapı - üst yapı projeleri, liman yüklemeciliği ve 
indirmeciliği işlerini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Gençler Vinç, 300tona kadar verdiği yükleme taşıma gibi 
ağır tonajlı proje hizmetiyle müşterilerinden de tam puan almayı başaran bir firma. Gençler Vinç Yönetim Kurulu 
Başkanı loman Balcı ile bir araya geldik.

Gençliğin dinamizmi; GençleR Vinç
ÖZEL
RÖPORTAJ
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loman Balcı
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Vinç sektörünün sorunları ve 
bu sorunların çözümleri hak-
kında neler düşünüyorsunuz?

En büyük sorunumuz vermiş olduğu-
muz hizmetin karşılığını alamamamız. 
Vincimizi kiraladığımız zaman ödeme-
lerimizi alamıyoruz. Bir tahsilât sorunu 
yaşıyoruz. Bunun nedenlerinden biri 
firmalar olarak birbirimize destek ol-
mamamız.  İşte a firmasının bizde hesa-
bı varken, faturasını ödemiyorken başka 
bir mobil vinç firması gidip o firmanın  
işini yapabiliyor. Bu yüzden birçok sı-
kıntılar ortaya çıkıyor. Ama bilmiyor 
ki yarın aynı sorunu kendisi de yaşaya-
cak. Biz bu zamana kadar Gençler Vinç 
olarak hiçbir vinç firmasının alacağını 
ödemeyen bir müşteriye vinç gönder-
medik, göndermeyeceğiz de.  Ama işte 
meslektaşlarımız bu konuda bize yar-
dımcı olmuyor. Birbirimizle görüşerek, 
sosyal medyadan sesimizi duyurarak 
bu sorunu önleyebiliriz. Biz birbirimizi 
idare etmediğimiz sürece bu sorunları 
yaşamaya devam edeceğiz.  Tabi burada 
vinç derneklerine de çok büyük sorum-
luluk düşüyor. Ama bu konu üzerinde 
çalışma yaptıklarını düşünmüyorum.  
Sorun çok büyük. Kayıplar bizim ka-
yıplarımız. Hangi işletmeci arkadaşımla 
görüşsem çok büyük meblağlara varan 
tahsil edemedikleri hesapları olduğunu 
görüyorum. 

Gençler Vinç olarak hizmet ih-
racı kapsayan çalışmalar yü-
rütüyor musunuz? 

Konuyla ilgili birkaç komşu ülkede gö-
rüşmelerimiz mevcut. Alt yapılarımız 

bunlara uygun. Yabancı ülkelerde ki-
ralama yapma çalışmalarına başladık. 
Birkaç projemiz var. Olumlu sonuçlar 
alacağımızı düşünüyorum. 

ÖZEL HABERLER / GENÇLER VİNÇ HABERİ
ÖZEL
RÖPORTAJ
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Harun Özdemir / 
Haskan Genel Müdürü 
Kazalar kaçınılmaz deniliyor ama bizim 
önlemleri almamız gerekiyor. Önemli 
olan kaza olduktan sonra yakınmak de-
ğil kaza olmadan önlemini almak. Kaza-
ya neden olabilecek tüm şeyleri gözden 
geçirmek gerekiyor. Personel, sahada iş 
güvenliği ekipmanlarını beni rahatsız 
ediyor deyip takmazlık etmemeli. Prose-
dürlere uymamız gerekiyor.

Hasan Ergün / 
Operatör 
İş güvenliği anlamında sahada değişen 
tek şey makine sayısı. Firmalar makine 
sayılarını arttırdı. Başka hiçbir şey değiş-
medi. İş kazalarında bence en önemli şey 
periyodik bakımlardır. Bu kural Marma-
ra Bölgesi’nde özelliklede Gebze’de hiç 
yok. Neden? Çünkü periyodik bakımcı 
makinayı görmeden mail yoluyla onay 
veriyor. Makinayı görmüyor, rengini bile 
bilmiyor ama şantiyedeki makinaya onay 
veriyor. Bu tamamen para kazanma hır-
sından kaynaklanıyor. Bence bu iş ticare-
te dökülmüş. Makine Mühendisleri Oda-
sı gerekli denetimleri yaptırmıyor.

İsmail Benli / 
Kocaeli İş Sağlığı ve 
İş Güvenliği Uzmanı 
2012 yılında kaza sıklık oranı 394,9’ken 
2017 yılında 972,9’a yükselmiş. 2017 yı-
lında başlayan, bugün de halen devam 
etmekte olan iş güvenliği ile ilgili bir ça-
lışma var. Şimdi iş güvenliği eğitimleri 
de veriyoruz. Bu şekilde kazaların önüne 
geçilmeye çalışılıyor.  Hep diyoruz ya; biz 
millet olarak eğitime çok fazla inanmıyo-
ruz. Yani tüpün kaçağını çakmakla kont-
rol eden bir milletiz. Aslında trajikomik 
bir olay. Biz sorunu tespit etme konusun-
da çok iyi durumdayız ama çözümü bul-
ma konusunda topu hep başkalarına atı-
yoruz. Uzman arkadaşlarımızın eksikleri 
olduğu kadar çalışan arkadaşlarımızın 
da eksiklikleri var. Hep şu örneği veriyo-
rum gittiğim yerlerde önümüzde e5 yolu 
var sağımıza solumuza bakmadan ge-
çelim karşıya kaderimizde varsa ölürüz 
yoksa yaşarız. Kim yapabilir bunu? İşte 
maden bunu yapmıyoruz o zaman kul-
landığımız ekipmanlarımızla iş güven-
liği kurallarına uymamız gerekiyor. Her 
şeyi kadere bırakmamamız lazım. Bu iş 
bir ekip işi, birlikte çalışmamız lazım ki 

kazaların üstesinden gelelim. Bizi buraya 
topladığınız için Net Medya’ya hem şah-
sım hem de Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Derneği adına teşekkür ederim.

Mehmet Yabancı / 
Mobil Vinç Operatörü
Türkiye’de iş güvenliği bence hat saf-
hada!  Aydın Damar, Hasan Ergün gibi 
operatörler çok deneyimli ustalar ve ma-
kinanın dilinden çok iyi anlıyorlar. Ona 
göre hareket ederler. Biz bazen firmalara 
gidiyoruz; kapıya geldiğimiz zaman bize 
‘baretin yeleğin ve iş ayakkabın var mı?’ 
diye soruyorlar. Var diyoruz imzaları atıp 
içeriye giriyoruz.  Şantiyede malzeme 
kaldırıyorum 2 tane genç iş güvenlikçi-
si var. Aşağıdan insanlar geçiyor, bakın 
aşağıdan insanlar geçiyor risk oluştura-
bilir diyorum. Malzeme tuğla çok kolay 
bir şekilde düşebilir. İş güvenlikçi  bana 
diyorki;  abi biz gerekli önlemleri aldık 
düşerse düşsün ne yapalım. İşte böyle bir 
sistem var.

ÖZEL HABERLER / OPERATÖRLER KONUȘUYOR

Sektörde yaşanan sorunlar, kazalar ve bunların çözümleri hakkında, alanlarında 
yetkin isimlerle bir araya gelip sözü onlara bıraktık.

sORUnlaR, kazalaR Ve çÖzümleR…
ÖZEL
RÖPORTAJ
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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”

BBoğaziçi İhtisas Fuarcılık olarak 2012 
yılında sektöre adım attıklarını belir-
ten Bengisu, “2012 yılından bugüne 

kadar Türkiye’nin çokta aşina olmadığı, sahra 
altı Afrika ülkeleri, Orta Asya Cumhuriyet-
leri gibi değişik pazarları bulunan ülkelerde 
ihracata yönelik fuarcılık çalışmaları yaptık. 
53 ülkede kazanmış olduğumuz deneyimi 
43 farklı fuar organizasyonunda pekiştirerek 
bu deneyimi Türkiye içine taşıma gayretimiz 
oldu. Bunun için Antalya’da yerli ve milli üre-
timin yerli malı haft ası diye kurguladığımız 
Antalya İş Makinaları Fuarları serisini başlat-
tık. Bu seriyi 2 defa gerçekleştirdik. Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti’nden Bosna-Her-
sek’e, Etiyopya’dan Özbekistan’a kadar değişik 
coğrafyalardan büyük alıcıları Türkiye’nin 
yerli ve milli üreticileriyle buluşturarak ih-
racat çalışmalarına bir katkı sunmaya gayret 
gösterdik”  şeklinde konuştu.

“2019 yılının ilk fuarı Özbekistan’da”
Firmasının organizasyon takvimiyle ilgili 

bilgilerini okuyucularımızla paylaşan Ben-
gisu, konuya ilişkin şu ifadeleri dile getirdi: 
“2019 yılı içerisindeyiz ve bu yıla yoğun bir 
şekilde hazırlanıyoruz. Yılın ilk organizasyo-
nunu Özbekistan’dan başlatacağız ve bu yol-
culuğumuz Fildişi Sahili Cumhuriyeti’yle de-
vam edecek. Daha sonra İstanbul’da ‘Türkiye 
Afrika İnşaat Buluşması’ adı altında bir zirve 
yapacağız. İkili iş görüşmelerini kapsayacak 
bu zirveye, 54 farklı Afrika ülkesinden 1000 
alıcı firmayı getirmeyi planlıyoruz.  7 yıldır 

tecrübe kazandığımız Etiyopya Fuarımızı 
8.defa yapacağız. Yine 7.yılını doldurduğu-
muz ve tamamen kendi organizasyonumuz 
olan Gana’daki organizasyonumuzun ardın-
dan Kazakistan Astana ve Senegal’de 
gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla 
bu yılı tamamlayacağız.

“Türkiye’ye yakın belirli coğraf-
yalarda sektör oldukça hareketli”

Sektörde Türkiye’ye yakın belirli 
coğrafyalarda işlerin oldukça hare-
ketlenmeye başladığına dikkat çeken 
Bengisu, “Örneğin şu anda bizim de 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz Öz-
bekistan pazarı kiralamacılar için ışıl 
ışıl parlayan bir pazar. Çünkü birçok 
inşaat firması, yoğun bir şekilde şantiye 
kurmaya başladı. ‘Tashken City’ diye 
büyük bir projenin yapımına başlandı. 
Özbekistan İnşaat Bakanlığı’nın sadece 
2019 yılı içerisinde inşaat projeleri için 
ayırdığı ihale bedeli 14 milyar dolar. 
İhale takvimi açıklanmış durumda. 
İnşaat firmalarının birçoğu bu ihale-
leri almaya başladı. Yani bu bölgedeki 
ihtiyaçlar sürekli artıyor ve değişiyor. 
Kiralama firmalarımız Türkiye’de çok 
iyi işler başarıyorlar. Birçok büyük pro-
jenin üstesinden geldiler. Deneyimleri 
var. Özbekistan, Umman, Cezayir gibi inşaat 
sektörünün artık oturduğu ve geliştiği pazar-
larda çok rahat bir şekilde hizmet verebilirler. 
Özellikle Türkî Cumhuriyetler’de büyük pro-

jeleri üstlenebilecek çok sayıda yerli kirala-
macı firmamız bulunmakta. Gerçekten de 
kiralama sektöründe çok büyük oyuncuları-
mız var. Bu büyük oyuncuların hemen hep-
sinin şu anda Özbekistan’da bir şubesinin ol-
ması gerekiyor. Çünkü demin de belirttiğim 
gibi buralarda çok fazla ve büyük projeler 
var. Hemen her ilinde bu büyük projelere 
rastlayabiliyorsunuz. Bu yüzden kiralama 
sektörünün büyük oyuncularını da kesinlik-
le bizimde yapacağımız bu organizasyonlara 
davet ediyoruz. Çünkü bu organizasyonlar-
da mutlaka iş bağlantısı yakalayabilecekle-
rinden eminiz” dedi.

Son dönemlerde iç piyasada yaşanan 
daralmaya dikkat çeken  ve buna karşın al-
ternatifl er geliştirmek istediklerini belirten 
Bengisu, “ Antalya İş Makinaları Fuarı ile 

birlikte dünyanın bir çok ülkesinde düzenle-
diğimiz  fuarlar bir çok yerli firmamıza ihra-
cat olanakları sunuyorlar” şeklinde konuştu.

ÖZEL HABERLER / BOĞAZİÇİ FUARCILIK HABERİ

türkiye yapı ve inşaat fuarcılığı alanında yaptığı başarılı işlerle uluslar arası bir marka haline gelen 
Boğaziçi İhtisas fuarcılık ltd Şti, Nam-ı Diğer Bosphorus Expo, düzenlediği turkey Build, Unicera, Kapı 
Pencere fuarı, Marble İzmir gibi fuarlar sayesinde Avrupa’nın ve Dünya’nın büyük ölçekli firmalarının da 
yakından takip ettiği bir firmamız. Boğaziçi İhtisas fuarcılık ltd Şti Genel Müdürü Utku Bengisu’yla firması 
hakkında konuştuk.

tüRkiye fUaRcılığının UlUslaR aRası 
maRkası; BOğaziçi ihtisas fUaRcılık

ÖZEL
RÖPORTAJ
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Yüksek Matematikçi olduğunun bilgi-
sini veren  Nejdet Bayraktar “Sektörü-
müzde yaklaşık 25 yıldır bulunmakta-

yım. Bunun yanı sıra organik ürün sektöründe 
de iyi bir araştırmacıyım” ifadelerini kullandı. 

“Türkiye’yi karış karış dolaştık”
Alcen Grup’un bu yılın Ocak ayında kuruldu-
ğunu yineleyen Bayraktar “Bilindiği üzere iş 
makinaları sektöründe büyük bir kriz yaşan-
makta. Biz de bu krizin etkilerini bir nebze de 
olsa rahatlatmak adına iş makinaları, elektro-
nik ve sağlıklı yaşam gibi birbirinden bağımsız 
sektörleri harmanlayarak bir grup şirketi kur-
maya karar verdik. Firmamız 2 ortaklı bir şir-
kettir. İlk ana faaliyetlerimiz iş makinaları. Bu 
alanda firmaların, hem sıfır hem de şu an ol-
dukça rağbet gören 2.el makinaların kiralama, 
alım-satım işlemlerini yürütmekteyiz.  Ku-
rumsal olarak bu işi yapan ilk firmayız. Yakla-
şık 6000 noktayla temas ederek neredeyse tüm 
Türkiye’yi karış karış dolaştık. Bunu yaparken 
de tabi ki ilişkide olduğumuz birçok firmanın 
referansını kullandık. Bu anlamıyla çok geniş 
ve üst düzey bir ilişki ağımız mevcut. Bütün 
personelimizle günde 20 saate yakın çok yo-
ğun bir çalışma süreci içerisindeyiz. Piyasanın 
bu kötü durumu bir şekilde aşacağını umuyo-
ruz” dedi.

Ekonomik süreçle ilgili sıkışan firmaların 2.el 
ürünlerini değerinin çok altında sattığına işa-
ret eden Bayraktar “Bu çok üzücü bir durum. 

Krizi fırsata çevirmemek lazım. Her zaman 
buna karşı olduk. Sektör olarak hepimizin 
el ele verip bu süreci aşacağı umudunu taşı-
maktayım. Ülkemizde kaliteli üretim yapan 
platform imalat firmalarını tenzih ederek 

söylüyorum ki Avrupa standart-
larının çok altında bir üretim söz 
konusu. Bu da direkt olarak 2.el ka-
liteli ürünlerin satışını çok olumsuz 
yönden etkilemekte. Bu anlamıyla 
ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek 
bazı projelerimiz bulunmakta. Bu 
projelerimizden biri de Av-
rupa standartlarında sepetli 
platformlar imal edebilmek” 
şeklinde konuştu.

Alcen grup olarak yurt dışı-
na da açılmak istediklerini 
kaydeden Bayraktar konu 
hakkında şu ifadeleri kullan-

dı: “Bu anlamıyla Katar, Romanya, Ar-
navutluk, Bulgaristan gibi Balkan ülke-
leri firmalarıyla çok iyi ilişkiler kurduk.”

Elektrik-elektronik konusunda 33 yıllık 
bir tecrübeye sahip olduğunu belirten 
Bayraktar “Dolayısıyla bu tecrübeleri-
mi Alcen Grup’ta pratiğe dökebilmenin avan-
tajı içerisindeyiz. Uluslar arası standartlarda 
çok güzel kartlar üretmekteyiz. Bu kartların 
işlemcilerini de Türkiye’de oluşturmaktayız. 
Yazılımlarının tümü tamamen Türk patentli 
ve ürünlerimiz millidir” şeklinde düşüncele-
rini ifade etti. 

Firmalarının bir diğer faaliyet konusu olan 
sağlıklı yaşama dair de konuşan Bayraktar 
şunları söyledi: “Ülkemizde maalesef sağlık 
konusu gerektiği önemi görmemekte. Özel-
likle organik ürünlerin üretimine dair çok 
önemli bir açık bulunmakta. Biz de bu sek-
töre yönelik faaliyetler gerçekleştirmek adına 
İzmir- Bergama’da 10dönümlük bir arazide 
solucan gübresi üretim tesisi kurduk. Bu tesis-
lerden tüm Türkiye’ye hitap etmekteyiz.”

Son olarak, Alcen Grup’a birkaç kategori daha 

ekleyeceklerini dile getiren Bayraktar “Bu an-
lamıyla önemi bir istihdam sayısına ulaşmak 
gibi bir hedef koyduk önümüze. Bunda tecrü-
benin çok önemli bir rolü oynamakta. Tecrü-
be parayla satın alınabilecek bir şey değildir. 
Biz piyasada edindiğimiz bu köklü tecrübele-
rimizi Alcen Grup vasıtasıyla sektörümüze de 
kazandırmak istiyoruz. Bu kriz ortamına rağ-
men, kiralama, sıfır ve ikinci el makinaların 
alım-satımında oldukça iyi konumlarda işler 
yapmaktayız. Her markayı satabilecek güçte-
yiz” dedi.

“Sektörün içine girdiği dar boğaza rağmen 
hatırı sayılır boyutlarda, başarılı işler ger-
çekleştirebiliyoruz”

Alcen Grup Genel Müdürü Yusuf Korkut ise 
yaptığı açıklamada “Şahsım olarak sektörü-
müze 2007 yılında adım attım. Alcen Grup 
olarak vinç piyasasının durağanlığına rağ-
men Nejdet Bayraktar’la önemli bir girişimde 
bulunduk.  Umarım hem firmamız hem de 
sektörümüz için düşüncelerimizi başarılı bir 
şekilde pratiğe dökebiliriz. İş potansiyelinin 
düşük olduğu bu süreçte çevremizi de kulla-
narak bir potansiyel yaratmaya çalışıyoruz. 
Firmaların vinçlerinin kiraya verilmesinin 
yanı sıra yine firmaların iş planlarının yapılıp 
pazarlamalarını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sektörün içine girdiği dar boğaza rağmen ha-
tırı sayılır boyutlarda, başarılı işler gerçekleş-
tirdiklerini kaydeden Korkut, “Fakat dediğim 
gibi piyasanın durgunluğundan dolayı henüz 
potansiyelimizin tamamını kullanamamakta-
yız. İçinde bulunduğumuz süreçte potansiye-
limizin %40’ına yakın bir oranını kullanabi-
liyoruz. Bu aralar piyasada genellikle hiap ve 
sepetli ürünlere talep oluyor. Mobil vinçlere 
rağbet oldukça azaldı.  Bunun nedenleri ise 
çalışmaların durması ve bazı Devlet ihalele-
rinde 
duraksamaların 
yaşanması.” 
Şeklinde 
konuştu.

PLATFORM-VİNÇ-RENT / ALCEN GRUP

İş makinaları, sağlıklı yaşam, elektrik-elektronik gibi sektörlerde şirketler kurulması veya bunlara iştirak 
edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan şirketlerin yönetilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve 
insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, kurduğu veya iştirak ettiği 
şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketlere sınai veya ticari 
yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürüten Alcen Grup 2019 yılının Ocak ayında kurulmasına rağmen bir 
çok başarılı işe imza attı. Kurumsal olarak alanında ilk firma özelliğini de taşıyan  Alcen Grup’un kurucu 
ortakları olan Nejdet Bayraktar ve Yusuf Korkut firmaları hakkında özel açıklamalarda bulundular.

alcen GRUP BaşaRıya kitlendi

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Nejdet Bayraktar

Yusuf Korkut
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PLATFORM-VİNÇ-RENT / ZENKAR VİNÇ

Yaklaşık 20 yıldır içinde bulun-
dukları sektörün çok hızlı bir 
şekilde değişime uğradığını kay-

deden Zengin, “Bu değişimle birlikte 
makinelerimiz daha hızlı ve güvenli hale 
geldi. Sadece sektör değil ülkemiz de çok 
ciddi anlamda gelişti. İnşaat sektörüne 
çok büyük yatırımlar yapıldı. Doğal ola-
rak bu yatırımlar bizim sektörümüzü de 
direkt bir şekilde etkiledi. Yatırımların 
büyümesiyle birlikte bizlerde büyüdük” 
ifadelerini kullandı.

Son dönem yaşanılan sıkıntılı süreçlere 
de değinen Zengin şunları dile getirdi: 
“Şimdi içinde bulunduğumuz sektöre 
baktığımız zaman, iş hacminin düşme-
sinden dolayı bir duraklama dönemine 

girdiğini görürüz. Birçok arkadaşımız 
%50 ve belki daha da kapasitesinin al-
tında çalışmaya başladı. Bu da firmaları 
ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Biz bu 
bağlamda, 2008- 2009 krizinde  Türki-
ye’de bu sıkıntıları göz önünde bulundu-
rarak dışa açılmaya karar verip Bulgaris-
tan da bir şube açmıştık. Resmi olarak 
Bulgaristan’da Zenkar Vinç olarak varız. 
Karşılaştığımız bu krizde oranın önemi-
ni daha iyi anladık.  Ora-
da kazandığımızı buraya 
getiriyoruz sonuçta. Hiz-
met satıyoruz.  Bu bizim 
için çok iyi oldu. Benim 
meslektaşlarıma tavsiyem 
bunun gibi farklı yerlere 
açılmaları.” 

Devletin vinç işletmecilerine vermiş 
olduğu desteğin yok denecek kadar az 
olduğunun altını çizen Zengin, “Birçok 
farklı sektöre destek kredileri veriliyor. 
Ama içinde bulunduğumuz sektöre pek 
bir destek yok. Mesela devlet geçenler-
de destek kredisi çıkarttı fakat bundan 
sadece imalatçılar yararlanabiliyor. Bi-
zim gibi hizmet sektörüne yarar sağ-
layan kurumlar faydalanamıyor. Biz 
burada çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Aldığımız makinaları hemen istediği-
niz gibi alamıyoruz. İster istemez kre-
di kullanmak zorundayız.  Dolayısıyla 
birçok arkadaşımız sıkıntı çekiyor. 
Şuan gerçekten çok zor bir dönemden 
geçiyoruz. Devlet büyüklerimiz bize 
bu konularda pek destek sağlamıyor-
lar. Hizmet sektörü olduğumuz, bizi 
bu kategoride değerlendirdikleri için 
bu konuda bir mağduriyet söz konusu. 
Devlet bize burada şunu diyebilir; bu 
kadar çok makine almasaydınız! Hak-
lılar belki fakat işlerin yoğunluğu bunu 
mecbur kılıyor. İhtiyaçları karşılama-
mız gerekiyor” şeklinde düşüncelerini 
dile getirdi.

1988 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sektöre adımını atan Zenkar Vinç sürekli yükselen başarı grafiği 
ile gelinen süreçte yurt dışında da önemli başarılara imza atıyor. Zenkar Vinç Genel Müdür Şefik Zengin’le 
firmasının başarıları ve yeni projeleri hakkında konuştuk.

zenkaR Vinç lideR imaJını kORUyOR

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Şefik Zengin
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“Bütün ürünlerimizin sonuna 
kadar arkasındayız”

Bünyemizde satış sonrası hizmetler 
konusunda uzman bir kadromuz bulun-
makta. Biz hem kiraladığımız hem de sa-
tışını yaptığımız makinaların her zaman 
arkasındayız. Müşterilerimiz 10 yıl sonra 
dahi bir sorun hakkında firmamızı ara-
dığında mutlaka bir muhatap buluyor. 
Eski veya yeni müşteri ayırt etmeksizin 
sorunlarına mutlaka bir çözüm buluyo-
ruz. Piyasamızın genişlemesiyle birlikte 
maalesef iş ahlakı konusunda bir erozyo-
nun yaşandığı göze çarpmakta. Bazı fir-
malar ürünlerinin arkasında durmuyor. 
Bu piyasada olumsuz bir imajın oluşma-
sına bu imajın da sektörümüze yansıma-
sına neden oluyor.

PLATFORM-VİNÇ-RENT / ATM MAKİNA

Yaklaşık 21 yıldır sektörde faaliyet 
gösterdiklerini kaydeden Kaleci, 
“Forklift  ile başlayan yolculuğu-

muz istif makinaları ve platform segmen-
tiyle önemli bir gelişim ivmesi yakaladı. 
Geçmişte birçok ünlü uluslar arası fork-
lift  markasının bayiliğini yaptık. Yine 
kısmen jeneratör ve küçük endüstriyel 
ürünlerin de satışında bulunduk.  2005 
yılından itibaren sektörü yakından takip 
edip, fuarlara katılarak platform sektö-
rünün ülkemizde geleceği olduğu ön gö-
rüsünde bulunarak bu sektöre yöneldik. 
Bununla ilgili gerek Avrupa’da gerekse 
Uzak Doğu’da distribütörlük çalışmala-
rımız oldu. Uzak Doğu’daki bu distribü-
törlük çalışmamız devam etmekte bunun 
yanı sıra kısmen yerli üretim faaliyetleri-
miz de sürmekte. Yük platformları ve elle 
çekmeli platformları Türkiye’de üretmek-
teyiz.  Kendinden yürüyüşlü platformla-
rındaki tercihimiz ise ithal makinalar 
olmakta” ifadelerini kullandı.  

28 Şubat sürecinden sonra Türkiye’de bir 
ara eleman bulma sorunu (meslek lise-
leri) yaşanmaya başladığını iddia eden 
Kaleci konuya ilişkin şunları dile gietir-
di: “Bu sorun ağırlığını hissettirerek de-
vam etmekte ve gelecekte de daha büyük 
problemleri sektörümüze dayatacak gibi. 
Bu aslında çok önemli bir memleket me-
selesi. Zira artık ülkemizde terzi, araba 
tamircisi vs. bulmak günden güne zor-
laşmaya başladı. Gençlik artık sanayide, 
yağın kirin olduğu yerde durmaktansa 
AVM kültürünün etkisiyle çok daha va-
sıfsız, içinde üretimin herhangi bir nüan-
sı bile bulunmayan işleri tercih ediyorlar. 
Gelecekte çok güzel makinalar getirip 
satacağız ama böyle giderse bu makina-
ları tamir edecek kimseyi bulamayacağız. 
Örneğin vinççiler de uzman operatör 
bulma sıkıntısı yaşamakta.”
ATM Makina olarak işin hem satış hem 
de kiralama boyutuyla ilgili oldukları 
için bu işleri ayrı ayrı yapan firmalarla 
sürekli iletişim halinde kaldıklarını ve bu 
anlamıyla sektörü çok yakından tanıyıp 
tahlil edebildiklerini belirten Kaleci şu 
şekilde devam etti: “Gördüğümüz ka-
darıyla Ağustos ayı itibarıyla forklift  ve 
platform satışlarında büyük düşüş ya-

şandı. Bu düşüş 2019’un ilk 
2 ayı da olmak üzere hala 
devam etmekte. Ürün sa-
tışları yok denecek kadar 
az. Her geçen gün cirola-
rımız ve satış adetlerimiz 
düşmeye devam ediyor. Bu 
süreci aşmak için Bursa’da 
ve yurtdışında yeni satış 
politikaları gerçekleştirmek 
istiyoruz. Bununla ilgili ça-
lışmalarımız var. Kiralama 
fiyatlarımızda piyasaların 
hareketli veya durgun oldu-
ğu zamanlarda hep dik durmaya çalıştık. 
Ama 2019 yılı itibarıyla biz de kiralama 
fiyatlarında hassasiyetimizi bozmak zo-
runda kalacağız. Çünkü işler gerçekten 
çok ciddi anlamda düştü. Piyasaların 
tekrar hareketleneceği, büyük projelerin 
hayata geçirileceği umudunu yaşıyoruz.”

6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı yasası-
nın platform sektörünün ülke içerisinde 
büyük bir gelişim ivmesi yakalamasına 
sebebiyet verdiğini söyleyen Kaleci, “Bu 
yasayla birlikte fabrikalarda iş güvenlik-
çiler çalışmaya başladı. Bunlarla birlikte 
denetimler de başlamış oldu. Böylelikle 
platform kullanma zorunluluğu oluştu.  
Artık forklift in çatalına personel veya se-
pet yerleştirilip iş yapılamıyor” şeklinde 
konuştu.

firmaların kaldırma ve istifleme ihtiyaçlarını karşılayıp, müşteri taleplerini dikkate alarak sektörde iş 
imkânı yaratarak yaşanan istihdam sorununa da çözüm olmaya çalışan AtM Makina sektördeki köklü 
tecrübesiyle zirve yarışında emin adımlarla ilerlemesine devam ediyor.  AtM Makina Genel Müdürü Erkan 
Kaleci firmasını ve sektörün bugününü konuştuk.

atm makina GÖzünü ziRVeye dikti

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Erkan Kaleci
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PLATFORM-VİNÇ-RENT / ARI MAKİNA

Firmalarının kuruluş sürecine deği-
nen Aydemir Gündoğdu; “ Önce-
likle firmamızı bu ziyaretinizden 

ötürü Net Medya’ya hoş geldiniz demek 
istiyorum. Ayrıca hem firmamıza hem 
de sektörümüze yıllardır vermiş oldu-
ğunuz destekten ötürü de sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. Kenan Bey’le 
birlikte sektörel faaliyetlerimize 2013 
yılında başka bir firmayla başladıktan 
sonra 2016 yılında bahsi geçen şirketten 
ayrıldık ve Arı Platform’u kurduk” ifa-
delerini kullandı.  

Arı Platform Makina’nın yer aldığı bazı 
büyük projeler hakkında bilgi veren 
Gündoğdu, “Beşiktaş Vodafone Stad-
yum projesinde platform alanında yük-
lenici firma bizdik. Yaklaşık 3 yıl çok 
yoğun ve son derece başarılı bir şekilde 
çalıştık. Bu projenin bitiminden sonra 
Arçelik, Mall of İstanbul, Galatasaray 
Türk Telekom Arena, Elazığ ve Bursa 
Şehir Hastaneleri vb. birçok büyük pro-
jede yer aldık” dedi.

“Döviz fi yatlarındaki artış 
bizleri çok zor durumda bıra-
kıyor”
Sektörde 2013 -2019 yılları arasında 
çok büyük değişimler yaşandığına işaret 

eden Gündoğdu, “2013 yılında müşte-
ri portföyümüz daha geniş ve işlerimiz 
de daha iyiydi. Fiyatlarımız yüksekti. 
Gelinen süreçte fiyatlara baktığımızda 
neredeyse en dipte olduğunu gözlemle-
yebiliyoruz. Makinalarımız ithal oldu-
ğundan döviz fiyatlarındaki artış bizleri 
çok zor durumda bırakıyor. İnşaat sek-
töründeki durağanlık direkt olarak bize 
olumsuz bir şekilde yansıyor” şeklinde 
konuştu.
Ülkemizde platformların hala ne işe 
yaradığının çok net bir şekilde bilinme-
diğini dile getiren Gündoğdu, konuya 
ilişkin şunları söyledi: “Örneğin bir fir-
maya kiraya verdiğimiz platformun, o 
firma tarafından taşıma işinden tutun 
da çok değişik ve alakasız işlerde kul-
lanıldığına şahit olduk. Böylelikle hem 
bizim kâr marjımız düşüyor hem de o 
makinalarımız verimlilikten uzaklaşı-
yor.  Bu konuda belki distribütör fir-
maların da makinaların eğitim alanına 
daha fazla yoğunlaşması gerekiyor.”

“Sektörün birlikte hareket 
edip karar alabileceği bir 
zeminin oluşturulması gerek-
mekte”
Kenan Gürbüz ise yaptığı açıklama-
larda “Sektörümüzde gelinen süreçte 
piyasada firmalar ve bunların makina-
ları fazlalaştığı için doğal olarak fiyat 
politikaları da bu duruma göre belirle-
niyor. Özellikle son 5-6 aydır ödemeleri 
almak konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz. 

Emeklerimizin karşılığını maalesef ala-
mıyoruz.  Bazı müşteriler emeğe saygı 
konusunda çok duyarsız. Bazı firma-
lar ellerinde bekleyen makinaları tabi-
ri caizse çok fazla fiyat kırarak kiraya 
veriyorlar. Bu da sektörü ve geleceğini 
olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu olum-
suz durumu engellemek için sektörün 
birlikte hareket edip karar alabileceği 
bir zeminin oluşturulması gerekmekte” 
ifadelerini kullandı. 
Kiraya verdikleri sağlıklı ve sorunsuz 
çalışan makinaları maalesef aynı şekilde 
geri alamadıklarını iddia eden Gürbüz 
“Öyle ki bazı makinalarımız boyalı bir 
şekilde geri dönüyor (İçinde harç yapı-
lan, üstüne yazı yazılan makinalarımız 
bile oldu)! Bu son kullanıcının bilinç-
sizliğinden kaynaklı bir durum. Niha-
yetinde ürünlerimiz birer kamu malı 
niteliğini taşımakta. Biz müşterilerimi-
ze bunları kullanımlarıyla ilgili dersler 
veriyoruz. Buna rağmen yine de ürün 
kullanımlarına dair bilinçsizlik devam 
etmekte” dedi.
Firmalarının temel politikalarına da 
değinen Gürbüz, konu hakkında şunla-
rı söyledi: “Tabi ki para kazanmak gibi 
bir gayretimiz olsa da firmamızın temel 
politikası insan odaklı olmanın merke-
zinde bulunmaktadır. Bu anlamıyla çok 
güzel ve samimi ilişkiler gerçekleştirdik. 
Çok güzel bir çevreye sahip olduk.”
Son olarak sektörün bu yılı nasıl geçi-
receğine dair değerlendirmelerde bu-
lunan Gürbüz; “2019 yılı sektörümüz 
açısından maalesef biraz çetin geçecek. 
Özellikle son 5-6 aydır yoğun bir du-
rağanlık yaşamakta. Keşke sektörümüz 
en baştan kiralamaları döviz cinsinden 
yapabilmiş olsaydı. Çünkü bu makina-
larımız ve yedek bunların yedek parça-
ları ithal ve TL’yle bunları alamıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Her türlü platform, vinç ve forklift satım, kiralama, ve bunların yedek parça alım, satımı, ithalat, ihracat ve 
servis hizmetlerini gerçekleştiren Arı Platform Makina İnşaat turizm Sanayi Ve tic ltd Şti. bu faaliyetlerinin 
yanı sıra Otomotiv aksam ve parçaları, lastik, akümülatör, madeni yağlar, bunların aksesuar ve yedek 
parçalarının imalı, alımı- satımı, pazarlamacılığı, ithali, ihracı ve servis istasyonları açmak gibi diğer 
işleri de gerçekleştirerek adının hakkını tam olarak veren çok önemli bir yerli firma. Arı Platform Makina 
firma ortakları Aydemir Gündoğdu ve Kenan Gürbüz firmaları ve sektörün bugünkü durumu hakkında 
okuyucularımız için önemli açıklamalarda bulundular.

sektÖRün aRı fiRması; aRı PlatfORm makina

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Aydemir Gündoğdu - Kenan Gürbüz
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HBA Akümülatör’ün kuruluş 
ve gelişim süreçleri hakkında 
okuyucularımızı bilgilendirir 
misiniz?
HBA Akümülatör’ün resmi kuruluş yılı 
2002’dir. Ama bu tarihe kadar, dedem 
Ali Baykal tarafından 1972’den starter 
akü üretimi yapılmaktaydı. 90’lı yılla-
rın sonunda traksiyonel akü üretimine 
geçiş yaptık. Yaklaşık 2015yılından iti-
baren de  monoblok 6v ve 12 v aküle-
rin ithalatını ve bakımlarını yapıyoruz. 
Ayrıca firmamız 90’lı yılların sonundan 
beri endüstriyel akülerin bakımlarını 
da gerçekleştirmekte. Hatta Türkiye’de 
endüstriyel akü, forklift  aküsünün ilk 
tamirini yapanda Hüsmen Baykal’dır.  
Şuanda monoblok jel,sulu traksiyonel 
plakalı ürünlerin ithalatını ve bakımla-
rını yapıyoruz. Ayrıca lityum demirfos-
fat ürünlerin üzerinde de çalışmaları-
mız devam ediyor. 

Hizmet verdiğiniz sektörler-
den bahseder misiniz?
Şuan, hizmet verdiğimiz ana sektörler 
temizlik makinaları, platformlar, solar 
sistemler ve istifl eme araçlarından oluş-
makta. 

Sektörde yaşadığınız sıkın-
tılar hakkında okuyucuları-
mızı bilgilendirir misiniz?
Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 
Biz temizlik makinlarında istif ma-
kinalarında ve solar sistemlerde sıfı-
ra yakın bir hata ile çalışıyoruz. Ama 

platform sektörüne çok 
hızlı bir giriş yaptık. 
Getirmiş olduğumuz 
ürün ile ilgili ciddi 
anlamda problemler 
yaşadık. Yaklaşık 400 
civarında bedelsiz akü 
değişimi yaptık. Yani 
problemli olan ürünü 
geri topladık. Hepsi-
nin değişimlerini yap-
tık. Yalnız bu ürünün 
temizlik makinala-
rında, istifl eme ma-
kinalarında problem 

çıkarmadığını fakat platformlarda prob-
lem çıkarttığını gördük. Akünün dizay-
nı platformlar için uygun değildi. Daha 
sonra traksiyonel plakalı ve Kanada’dan 
getirmiş olduğumuz ürünü kullandık. 
Bakımlarını yapan firmalarda ufak te-
fek arızalar ile devam ediyoruz. Ama 
eğer akülerin bakımları yapılmıyorsa 
bakımlardan kastım su ilave edilmiyor-
sa aküye uygun şarj aletleri ile akü şarj 
edilmiyorsa bu üründeki problemler 
devam ediyor. Hatta şuan satışlarımızı 
bakım yapacağına güvendiğimiz fir-
malara yapıyoruz.  Seçici davranıyoruz.  
Şöyle bir örnek vermek istiyorum.  Çok 
sevdiğim çok iyi çalıştığım firmamın 3 
tane bakım elemanı vardı. Problemsiz 
bir şekilde devam ediyorduk. Akülerde 
hiçbir problem yoktu. Elemanlardan 2 
tanesi işten ayrıldı. Yaklaşık bir ay son-
ra sürekli problemler gelmeye başladı. 
Göründüğü üzere her şey ortada. Bizim 
firmalardan tek istediğimiz suların tam 
olması ve ara şarj yapmamaları. Tam 
şarj yapmaları. Bunun sonucunda zaten 
problem yaşamıyoruz. 

HBA aküyü diğer akü fi rmala-
rından ayıran şey nedir?
Kurşun asit akümülatörlerde  c20 c5 de-
ğerleri vardır. Bu demek oluyor ki şarj 
akımına göre çekilen akünün kapasitesi 
değişir. Ama bizim getirmiş olduğumuz 
ürün lityum demirfosfat. Hem güven-
li hem aynı ağırlıkta. Daha fazla enerji 
depolayabiliyor. Lityum bataryalarda bu 
c20 c5 değerleri yok. 

Akümülatör sektöründe 40 yılı aşan bir tecrübeye sahip olan HBA (Hüsmen Baykal Akümülatör )bir geçmişe 
sahip Hüsmen Baykal Akümülatör; 2002 yılından itibaren başladığı endüstriyel akü imalatı ile bu alandaki 
ciddi bir sektörel açığı da kapatmayı başarmıştır. HBA Akümülatör Genel Müdürü Ali Baykal’la firmasının 
ayrıcalıklarından konuştuk.

yeRli eneRJinin adı; 
hüsmen Baykal akümülatÖR

“Lityum ile ilgili kiralama 
hizmeti vermeyi düşünüyo-
ruz”

Bakım konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Bakım stikırları yapı-
yoruz. Onların dağıtımını yapaca-
ğız. Dağıtımlardan sonra umarım 
kullanıcılar tüm yapmış olduğumuz 
uyarıları göz önünde bulundurur  
ve bu arızaların önüne geçebiliriz.  
Buna ek olarak lityum konusu hak-
kında birkaç şey söylemek istiyo-
rum. Lityum bataryaların yatırım 
maliyeleri çok yüksek. Biz lityum 
ile ilgili kiralama hizmeti verme-
yi düşünüyoruz. Hem bütün riski 
kendi üzerimize alacağız hem de 
müşterilerimize daha uygun hizmet 
sunmaya çalışacağız. Bunu 2019’un 
ikinci yarısında yapmayı düşünüyo-
ruz. Şuanda deneme amacıyla çalış-
tığımız firmalarımız var ve isteyen 
firmalarımız olursa onlarla da çalı-
şabiliriz. Ama tam anlamıyla çalış-
maya 2019’un ikinci yarısında geçe-
ceğiz. Kiralama sayesinde firmalar 
hızlı yatırım yapmayacaklar. Yani 
direk akü parası ödemeyecekler. 
Almış oldukları riskler oldukça aza-
lacak. Akü bakım sorunu ortadan 
kalkmış olacak. Bakım maliyetleri 
düşmüş olacak. Akünün sorumlu-
luğunu biz almış olacağız. 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Ali Baykal
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“Öncelikle bunca yıl sektörümüze verdiği-
niz emeklerden dolayı Net Medya ekibine 
çok teşekkür ediyorum” şeklinde açıkla-

malarına başlayan İşli, “İstanbul Vinç 1996 yı-
lında Mustafa Bilgin tarafından kuruldu. 2003 
yılında firmaya operatör olarak girdim. O dö-
nemde hem araç üstü platformların sayısal az-
lığı hem de ülkemizin ekonomik koşullarının 
daha iyi durumda olmasından, sektörümüz ve 
firmamız büyük bir gelişim ivmesi yakalayarak 
çok hızlı bir şekilde büyüdü. Firmamızın bu 
hızlı gelişiminde Mustafa Bilgin’in bilgi ve bi-
rikimleri, Avrupa piyasalarını çok iyi takip et-
mesi de büyük rol oynar. Örneğin 2004 yılında 
manlift leri Türkiye’yle tanıştırdık. Öncelikle 

2.el ürünler getirip bu ürünlerde uzmanlaş-
tıktan sonra orijinal makinaları piyasalarımıza 
kazandırdık. İstanbul Vinç olarak 2018 yılının 
Ağustos ayına yani döviz kurundaki o dalga-
lanmalara kadar bu gelişim ivmesini devam 
ettirdik.  Döviz kurunun artışıyla birlikte biz 
de şirket olarak kendimizi koruma politikaları 
üretmeye başladık. Gelinen süreçte, işlerimizi 
daha kaliteli nasıl yaparız, personelimizi, sa-
hadaki çalışanlarımızı, operatörlerimizi daha 
güvenli çalışmaya nasıl kanalize edebiliriz 
şeklindeki çalışmalara yoğunlaştık” şeklinde 
ifadeler kullandı.
 2019 yılını firma olarak rölantide geçirecek-
lerini düşündüğünü ifade eden İşli konu hak-
kında şunları dile getirdi: “Tabi ki yatırımları-
mız, eğitimlerimiz devam edecek, piyasadaki 
İstanbul Vinç markasının gerekliliğini yerine 
getireceğiz. Ülkemizde maalesef iş anlamında 
neredeyse 1 ay sonrası bile görülemeyecek hale 
geldi. Bundan dolayı firma olarak biz de tabi ki 
alternatif çözüm yolları aramaktayız. Bunlar-
dan biri de yurt dışına hizmet satmak. Hâliha-
zırda Hollanda’da bir şubemiz bulunmakta ve 
burada 50 civarında makinamız mevcut.”

2004 yılında İstanbul Vinç’ten kendisiyle bir-
likte 7 operatör arkadaşının Mustafa Bilgin’in 
yönlendirmesiyle ülkemizin duayen iş güven-
liği uzmanlarından Bahri Temeltaş’tan eğitim 
aldıklarını kaydeden İşli, “Bu anlamıyla ken-
dimizi çok şanslı olarak addediyorum.  Bugün 
firma olarak böylesi zirve konumlara gelmiş-
sek bunda Mustafa Bilgin’in eğitime verdiği 
önemin büyük rolü bulunmakta” dedi.

  İstanbul Vinç’teki görevine ilişkin sahadan 
da örnekler veren Babaol “Görevim gereği 
personele eğitimlerini verdikten sonra sa-

haya inip verdiğim eğitimleri burada denet-
leyerek puanlıyorum. Aynı zamanda bu de-
netimleri yaparken müşterilerimizin, çalışma 
arkadaşlarımızın konuyla ilgili görüşlerini 
de alıyorum. Yaptığımız işin ne kadar doğru 
olduğunu anlayabilmenin yolu karşı taraft aki 
insanların fikirlerini almaktan geçiyor. Biz 
İstanbul Vinç olarak bu konuya çok önem 
veriyoruz.  Bu çalışmalarımızın hepsi Avrupa 
Standartları taşıyor.  Bunun yanı sıra saha-
daki operatörlerin de fikirlerini de alıyoruz 
çünkü çalışma arkadaşlarımızın bize öner-
diği her fikir bizi bir adım öne taşımak için 

gerekli” şeklinde konuştu. İş güvenlikçi ola-
rak çalışanların, operatörlük konusunda en 
azından bir operatörün nelere dikkat etmesi 
konusunda bilgi sahibi olmasının çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Babaol “ Özellikle ka-
zaların engellenebilmesi için vinçlerin kuru-
lum aşamasından çalışma aşamasına kadar 
denetimlerden geçmesi gerekiyor. Operatör 
kadar iş güvenlikçi arkadaşlarında bilgi sahi-
bi olması 
gerekiyor” dedi. 

20 yılı aşkın köklü tecrübesiyle İstanbul Vinç, türkiye’nin vinç ve özellikle Platform kiralama sektörünün 
öncü firmalarının başında gelen şirketlerden biri. İstanbul Vinç Operasyon Müdürü Ali İşli’yle bir araya 
gelerek firmalarının son dönem faaliyetleri ve sektörün sorunları hakkında konuştuk.

İstanbul Vinç’te koordinatör vasfının altında iş güvenliği ve iş geliştirme başlıkları altında tüm firma çalışanlarına destek olmaya 
çalıştığının bilgisini veren Erol Babaol “Sevgili işveren arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, iş güvenliği ve iş sağlığının çok önemli olduğunu, 
bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını söylediler. Biz de bu konuda elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek arkadaşlarımıza bilgi 
ve birikimlerimizi aktarıyoruz. Bunu yaparken sektördeki diğer arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

ilkleRin fiRması istanBUl Vinç’ten 
yeni yatıRımlaR

istanBUl Vinç’te Öncelik iş GüVenliğinde 

“Operatörlerin önemi!”
Sektörümüzün en önemli problemle-

rinden biri uzman operatör bulma sıkıntısı.  
Başka bir iş alanından işsiz kalıp gelen, sade-
ce ağır vasıta ehliyeti olduğu için işe almak 
zorunda kalınan çalışanlar bulunmakta. Bir 
kişinin operatör olarak çalışması için önce-
likle operatörlüğün ne olduğunu ve kullan-
dığı aracı çok iyi tanıması gerekir. Bunun 
akabinde işine gittiği müşteriyi de mutlu 
etmesi gerekir. Tüm bunların başat unsuru 
mesleğini sevmekten geçer. Operatörler fir-
malar için gerçekten de çok önemlidir. Öyle 
ki; müşterilerin çoğu firma sahiplerini veya 
yönetim kademesini tanımaz. İşlerini gören 
operatörlerle yüz yüze gelirler. Bu anlamıyla 
operatörlerin makinalarının temiz olması, 
kılık ve kıyafetlerinin düzgün olması, çalıştığı 
sahada emniyet kurallarına uyması ve güler 
yüzlü olması gerekir”

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Ali İşli

Erol Babaol
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ENERGY LİFT’in bir dış ticaret fir-
ması olduğunu kaydeden Güzelsesli 
ENERGY LİFT’in aynı zamanda Tür-

kiye’deki tescilli markaları olduğunun bilgi-
sini verdi. 

  Transpaletten forklift e, platformdan akülü 
forklift e kadar çok çeşitli makinalar üret-
tirdiklerini ve bunları Türkiye pazarına 
da sunduklarını hatırlatan Güzelsesli “Bu 
birkaç ayaklı bir iş. Öncelikle yeni  fikir ve 

proje  geliştirmek ENERGY LİFT’in te-
mel üretim politikasıdır. Örnek vermek 
gerekirse platform segmentin de bazı kü-
çük ürünleri Türkiye’de diğer ürünleri ise 
Uzak Doğu’da ürettiriyoruz. Türkiye’de sa-
tıcılar üzerinden hareket ediyoruz. Bunla-
rın da en büyüğü ATM Makina. Platform 
ve forklift lerimizi bu firma üzerinden sa-
tıyoruz. 

MSL Platform 2016 yılının Ocak ayında 
kurulan bir firma olduğunu yineleyen 
Baş, “2016 yılında 3 adet manlift  ile bu 
işe başladık, şuan makine parkımızda 
20 adet makaslı platform, eklembomlu 
platform ve örümcek platform bulun-
makta. Parkımızda birçok farklı marka 
ürün mevcut. Marka ayrımına pek gir-
mek istemiyorum. Kullandığımız bütün 
markalardan memnunuz. Mümkün ol-
duğunca arıza ve yedek parça sıkıntısı 

çekmeyeceğimiz markaları 
tercih ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

2018 yılının MSL Platform 
için oldukça iyi geçtiğine işa-
ret eden Baş, “%100’ün üs-
tünde bir kapasiteyle çalıştık. 
Ancak 2018 yılı sonuna doğru 
biraz düşüş oldu. 2019’da bu 
düşüş maalesef yine devam 
ediyor. Sektör bir duraklama 
dönemi geçiriyor.  Bu durak-
lama 3.çeyreğe kadar devam 

edecektir. O da en iyi şartlar sağlanırsa 
tabi” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında yeni yatırımları hak-
kında da bilgi veren Baş, şunları dile 
getirdi: “2019 yılında da MSL Platform 
olarak büyümeye devam edeceğiz.  Ama 
yapacağımız yatırımlar platform üze-
rine olmayacak. Düşüncemiz inşaat ile 
ilgili ana ekipmanların hepsinin kirala-

ması üzerine yoğunlaşmak. İnşaat sek-
töründe sadece platform ve vinç yok. 
Bunların dışında birçok ekipmana ih-
tiyaç duyuluyor. Bizde bu ihtiyaç duyu-
lan ekipmanların kiralamasını yapmayı 
düşünüyoruz. Yani inşaat sahasında 
kiralanabilecek hangi makinalar varsa 
bunların kiralamasını yapmak istiyoruz. 
Sektörde farklılık yaratmak istiyoruz.” 

Uzun yıllardır kaliteli forklift, istif makinası, platform, endüstriyel ürünleri  türkiye ve yurtdışı pazarlara 
sunan ENERGY lİft, müşterilerinin İhtiyacına göre satışını yapmış olduğu tüm makine modellerinin servis 
ve yedek parça teminiyle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başarıyor. ENERGY lİft’in 
başarılı yöneticisi Ayhan Güzelsesli’yle bir araya geldik.

2016 yılında sektöre adımını atan MSl Platform başarılı faaliyetleriyle yakaladığı hızlı gelişim ivmesini 
gelinen süreçte makine parkının zenginliğiyle taçlandırmış durumda. MSl Platform Genel Müdürü Okan 
Baş’la bu başarılı yolculuklarını konuştuk.

eneRGy lift’in eneRJisi çOk yüksek 

msl PlatfORm, sektÖRde faRklılık 
yaRatmak istiyOR

“Distribütörler aracılığı ile 
ürün satıyoruz”

Bire bir müşteriye ürün satmayı dü-
şünmüyoruz. Ancak her firma gibi ni-
hai müşteriye ulaşmak hedeft ir. Şuan ki 
amacımız distribütörler aracılığı ile ürün 
satışı gerçekleştirmek.  Bu yüzden yaşa-
nan süreçte şubeleşme ihtiyacı duymu-
yoruz.  Ama ileride şartlar bunu gerekti-
rirse o yöne de yoğunlaşabiliriz. 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

Ayhan Güzelsesli

Okan Baş
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2018 yılının başlarında sek-
törlerinin iş anlamında gayet 
normal bir süreç yaşadığını 

kaydeden Aydın, “Birçok büyük pro-
je normal seyrinde devam ediyordu. 
İşin akışıyla ilgili herhangi bir sıkın-
tı yaşanmamaktaydı. Yurt dışından 
çok ciddi boyutlarda makine parkı 
alınmıştı. 8.aydaki döviz kurunun 
ani artışıyla işlerde gözle görülür bir 
azalma yaşandı. Projelerin sarkması 
ve ilave projelerin gerçekleşmemesi 
yüzünden piyasada bir daralma mey-
dana geldi. Bu daralmanın etkisi yılsonu-
na doğru kendini gösterdi ve çok olumsuz 
bir süreç yaşanmasına sebebiyet verdi. Bu 
olumsuz sürecin, 2019 yılının başlarında 
artarak kendini hissettireceği beklentisi-
ne karşın, şu an az da olsa piyasalarda bir 
hareketlilik göze çarpmakta. Firma olarak 
yılsonuna kadar da bu olumlu havanın 
devam edeceğine inanıyoruz. Çanakkale 
Köprüsü, nükleer santral projeleri, devam 
eden hava alanı projesi, rafineri çalışma-
ları, revizyon ve bakım işleri gibi projeler 
sektörümüzü az da olsa hareketlendire-
cektir” dedi.

Aydın Vinç olarak geçen yıl yaşanan sek-
törel durağanlık sürecinde makine park-
larının bakım revizyonu, personel eğitimi 
konularına yoğunlaştıklarına işaret eden 
Aydın konuy ilişkin şunları dile getirdi: 
“İşlerin hareketli olduğu zamanlar ma-
kinaların bakım ve revizyon çalışmaları-
na çok fazla zaman ayıramıyorduk. Yani 

sektörün yaşadığı bu olumsuz süreci bir 
nevi kendimizi yenileyerek gelecekteki 
hareketli zamanlara hazırlayarak geçirdik 
diyebilirim.” 

Yurt içinde piyasanın daralmasıyla bera-
ber, yurt dışında gerçekleştirilen proje-
leri takip etmeye başladıklarını belirten 
Aydın, “Yurt dışında güvenilir firmalarla 
çalışmak lazım. Çünkü yurt dışı projele-
rinde çalışmak bazı riskleri de beraberin-
de getirmekte. Sözleşmeleri çok sağlam 
yapmak, teminatları güvence altına almak 
gerekiyor. Zira yurt dışında herhangi bir 
anlaşmazlıkta makinalarınızı bile geri 
getiremiyorsunuz. Aydın Vinç olarak 
güvendiğimiz firmalarla dünyanın her 
yerinde iş yapmaya hazırız. Bu yönlü gö-
rüşmelerimizi de uluslar arası firmalarla 
gerçekleştirmekteyiz. Makine parkımızla 
bu firmaların taleplerine cevap verebi-
lecek güçteyiz. Dünyada sayılı bulunan 
mobil vinçlere sahibiz” şeklinde konuştu.

AĞIR - TAŞIMA - PROJE / AYDIN VİNÇ GRUP

Ağır yük kaldırmacılığı ve taşımacılığı, vinç kiralama ve limanlarda elleçleme hizmetleri alanlarında türkiye’nin 
duayen firması Aydın Vinç Grup, türkiye’nin neresinde olursa olsun her türlü komplike ağır yük taşımacılığı ve 
ağır yük kaldırma hizmetini sağlayabilecek sayılı firmaların başında geliyor. Aydın Vinç Grup Yönetim Kurulu 
Üyesi Bekir Aydın’la, sektörün girdiği dar boğazı ve bunu aşmanın koşullarını konuştuk.

BekiR aydın: “ fatURalaRımızı dÖViz 
cinsinden kesemiyORsak, Bankaya 
Olan BORcUmUzU da tl Bazında 
Ödememiz GeRekiR!” 

“Devletimizin döviz borcu 
olan firmaları ayakta tutmak 
adına bankalara bazı yaptı-
rımlar uygulaması gerek!”

Devletin sektörümüze sunduğu 
bazı teşvik kredileri bulunmakta. Tabi 
bunlardan faydalanmak için bazı şart-
lara haiz olmak gerekiyor. Bu krediler 
çok yüklü miktarlarda olmasa da ba-
zen can suyu olabiliyor. Bunu yanı sıra 
piyasanın daralmasından dolayı ban-
kalarla bir takım görüşmeler yapılıyor, 
duruma göre bazı yapılandırmalar 
gerçekleştiriliyor. Leasingler, firma-
ların cari durumunu, gücünü dikkate 
alıp inceliyor. Buna göre alternatifl er 
sunabiliyor. Makinalarımız ithal ol-
duğu için bunların alımında döviz 
kredileri kullanılmakta. Bu anlamıyla 
Devletimizin döviz borcu olan firma-
ları ayakta tutmak adına bankalara 
bazı yaptırımlar uygulaması gerektiği 
kanaatindeyim. Nihayetinde piyasada 
dövizle iş yapmıyorsak, faturalarımızı 
döviz cinsinden kesemiyorsak, ban-
kaya olan borcumuzu da TL bazında 
ödememiz gerekir.  Piyasamızı Avrupa 
piyasasıyla karşılaştırdığımızda mobil 
vinçlerimizi çok düşük ücretlerde ve 
zor koşullarda kiraya verdiğimiz görü-
lecektir. Avrupa’da makinaların kira-
lama ücretleri daha yüksek, ürünlerin 
kendini amorti etme süreleri çok daha 
kısa ve kur farkıyla ilgili herhangi bir 
kayıpları da olmuyor.

Bekir Aydın



TKU_43_SAYI.indd   77 02.10.2017   15:35



Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türki-
ye İhracatçılar Meclisi tarafından 
üçüncü kez gerçekleştirilen Tür-

kiye’nin “500 Büyük Hizmet İhracatçısı 
Araştırması”nın sonuçları Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen bir törenle açıklandı. Ağır 
ve standart dışı kargo taşımacılığı, proje 
taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, 
ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme 
alanlarında yaratıcı çözümler sunan Ha-
reket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühen-
disliği, 2017 yılı rakamlarına göre hazır-
lanan listede hizmet ihracatıyla 128’inci, 

yük taşımacılığı ve lojistik sektör sırala-
masında ise 50’nci sırada yer almayı ba-
şardı. 60 yılı aşkın bir süredir petrokimya 
ve yenilenebilir enerji sektörü ile özellikle 
yeşil alan, tesis kapatma, bakım ve açık 
deniz projeleri alanlarında ağır kaldırma 
ve taşımacılık hizmetleri sunan Hareket, 
Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbe-
kistan, Gürcistan, Romanya ve Azerbay-
can gibi 20 ülkede birçok önemli projede 
yer alıyor.

Hareket İspanya Ofisini Açtı
Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün 

hizmet 
standart-
larıyla sek-
törün lider 
markası 
Hareket 
Proje Ta-
şımacılığı 
ve Yük Mühendisliği, İspanya ofisini 
açtı. Hareket İspanya Şube Müdürü 
Miguel Flórez de la Colina, “Hedefi-
miz İspanya, Portekiz ve Fransa’daki 
müşterilerimiz için güvenilir bir iş 
ortağı olmak” dedi.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve 
taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün 
uzman şirketi Hareket, globalleşme yo-
lunda önemli bir adımı da İspanya ofisini 
açarak attı. Madrid’te açılan İspanya ofi-
siyle Hareket, Avrupa pazarında daha ak-
tif rol alarak büyüyecek. Hareket, yeni ofi-
siyle sektördeki tecrübesini, üstün hizmet 
standartlarını ve teknolojisini Avrupa’daki 
müşterilerinin projelerine taşıyacak.

Hedefl erinin İspanya, Portekiz ve Fran-
sa’daki müşterilerinin hayata geçirdiği 
uluslararası projelerde güvenilir bir iş or-
tağı olmak olduğunun altını çizen Hare-
ket İspanya Şube Müdürü Miguel Flórez 

de la Colina, şunları söyledi: “Hareket ola-
rak parlak bir gelecek için hazırız. İspanya 
ofisimizle, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Tür-
kiye ve Hazar Bölgesi’nde projeler gerçek-
leştiren, Güney Batı Avrupa ülkelerindeki 
(Fransa, Portekiz ve İspanya) şirketlere 
hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu bölgeler-
deki müşterilerimiz hem bize daha hızlı 
bir şekilde ulaşarak teklif alabilecek hem 
de Hareket’in Ortadoğu ve Türkiye mer-
kezli profesyonel hizmeti ve geniş filosun-
dan faydalanabilecek. EPC yüklenicileri, 
petrol ve gaz üreticileri, rüzgar ve enerji 
(güç) üreticileri, mekanik müteahhitler 
ve inşaat şirketleri gibi farklı alanlarda fa-
aliyet gösteren müşterilere ulaşmayı arzu 
ediyoruz.”

Hareket son olarak olarak Cezayir’de 
Biskra Enerji Santrali, Özbekistan’da Tu-
rakurgan ve Navoi2 Kombine Çevrim 
Elektrik Santrali, Kamerun’da Douala 
Japoma Stadyum Projesi, ve Belçika’daki 
Gare De Mons gibi uluslararası projelerde 
yer aldı.

AĞIR - TAŞIMA - PROJE /HAREKET PROJE

türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet 
İhracatçısı” araştırmasının sonuçları açıklandı. Hareket Proje taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, hizmet 
ihracatçıları şampiyonları arasına 128. sıradan girmeyi başardı.

haReket, tüRkiye’nin en Büyük 
hizmet ihRacatçılaRı aRasına GiRdi
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YERLİ İMALAT / ELS LİFT

ELS LİFT YURT DIŞI 
PAZARINDA DA KÖK SALIYOR 

GELS Lift in faaliyetleri hakkında oku-
yucularımızı bilgilendirir misiniz?
2008 yılından bu yana, Türkiye’nin per-
sonel yükseltici platform sektöründe glo-
bal ölçekte önemli çalışmalara imza atan 
markası olarak, önemli yatırımlar yapıyo-
ruz.  Akülü makaslı platformlar, dizel 4x4 
makaslı platformlar, kule dönüşlü dikey 
yükselticiler, akülü eklemli platformların 
yanı sıra yanıcı patlayıcı ortamlarda çalış-
maya olanak sağlayan pnömatik kontrollü 
eksproof özelliğe sahip personel yükseltici 
platformlarında üretimini yapmaktayız.  

Dış ürünlerin, çok olduğu makaslı 
platform sektöründe, ELS Lift’in dış 
pazarda oynadığı rol nedir? Yurt dı-
şındaki pazar payınızdan bahseder 
misiniz? Yurt içi pazar payınızdaki he-
definiz nedir?
Bugün itibariyle; Almanya, Fransa, Rus-
ya, 2018 sonu itibari ile başlayan İspanya, 
İngiltere, İskoçya, İrlanda bayiliklerimiz 
aracılığıyla, uluslararası platformlarda 
kullanıcılar ile buluşuyoruz. Yıllık üre-
timimizin yüzde 65’ni bu ülkelerin yanı 
sıra; İsrail, İsviçre, Hollanda, Avusturya, 
Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Nijerya, 
Hırvatistan, Bulgaristan başta olmak üze-
re 20’den fazla ülkeye ihraç etmekteyiz. 
Artan adetlerimiz ile birlikte yurtdışı ve 
yurtiçinde pazar payımız hızlı bir şekilde 
artış göstermektedir. ELS Lift ’in yurtiçi 
hedefi ürettiği tüm ürünler ile pazar lideri 
olarak hizmet vermek, yurtdışı hedefi ise 
girmiş olduğu tüm pazarlarda kalitesi ile 
kalıcı olmak ve her daim ilk 5 tedarikçi 
arasında yer almaktır. 

ELS Lift’in son yıllardaki ihracat faali-
yetleri hakkında okuyucularımızı bil-
gilendirir misiniz?

Tamamen yerli 
üretim anlayı-
şımızla hareket 
ederek, 2018 yılı 
hedefimizi yüz-
de 85 oranında 
gerçekleştirdik. 
Ülkemizin bu 
alandaki sür-
dürülebilir bü-
yümesine katkı 
sağlamayı ve 
küresel müş-
teri analizleri 
doğrultusunda 
geleceğe dönük 
önemli adımlar atmayı planlıyoruz. İno-
vatif üretim gücümüzü, küresel ölçekteki 
yaygın servis hizmetimizle destekleyerek, 
bu yıl da yüzde 30 büyümeyi hedefl iyo-
ruz. Ayrıca prototip aşaması bitirilen dört 
adet yeni model için de seri üretime geç-
mek 2019 yılı planlarımız arasında. Şirket 
bünyesinde yeni bir hamle olan Avrupa 
pazarındaki payımızı arttırmak ve bu böl-

gede kalıcı olmak adına 2019 yılında; bayi 
yönetimi, satış, servis ve lojistik süreçle-
rimizi yöneteceğimiz ‘ELS Lift  Europe’ u 
açmak planlarımız arasında. Bu yatırım 
ile birlikte, müşteri talep ve beklentilerini 
çok daha etkin ve efektif bir şekilde yöne-
teceğimize inancımız tam. 

Satış sonrası hizmetlerinizdeki titizli-
ğinizle de sektörde adınızdan çokça 
bahsettiriyorsunuz. Konuya ilişkin 
neler söylersiniz?
Satış Sonrası Hizmetler birimimize bu yıl 
dahil ettiğimiz revizyon hizmetimiz, ma-
kinenizin kullanım ömrünü arttırıp daha 
fazla iş gücü elde etmenizi sağlamaktadır. 
Her marka makinelerin, ELS Lift  güven-
cesiyle gerçekleşen revizyon hizmeti, 

teknik servis 
giderlerinizi 
ve zaman kay-
bınızın ak-
sine, uygun 
maliyetli çö-
züm ortağınız 
o lma kt ad ı r. 
Bunun yanı 
sıra ELS Lift  
markalı 2. El 
makinelerde 
1 yıl üretici 
g a r a n t i m i z 
de mevcuttur. 
Satış Sonrası 
Hizmetler de-
partmanımız 

altında faaliyetleri süren ELS Lift  2. El; 
yeni makine satışlarında müşterilerimizin 
sahip olduğu, her marka ikinci el makine-
leri alıcıların talepleri doğrultusunda de-
ğerlendirerek, yerel ve uluslararası pazar-
larda hizmet sunmaya devam etmekteyiz.

Büyük önem verdiği AR-GE ve inovasyon çalışmalarıyla türkiye’de her zaman ilklere imza atan ElS lift, 
kurulduğu günden bu yana kaliteyi hem yerli hem de yabancı piyasayla buluşturmaya devam ediyor. ElS lift 
Genel Müdürü Kerem Bayrak’la yeni projeleri hakkında konuştuk.

Kerem Bayrak

larda hizmet sunmaya devam etmekteyiz.





60 - TAŞIMA&KALDIRMA  ARALIK-OCAK 2018/2019

aile şiRketleRi neden UzUn 
ÖmüRlü OlmUyOR?

Pdı (PRe deliVeRy insPectiOn) 
süRecinin Önemi

MAKALE 

 Türkiye ve Avrupa’da yerli ve yabancı müvek-
killerine hukuki danışmanlık hizmetleri su-
nan Avukat Oğuz Kara, “Aile Anayasası Ne-
den Gerekli?” başlıklı yeni bir yazı yayınladı.

Konuya ilişkin yazısında Kara, “Geçtiğimiz 
günlerde, Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, Türkiye’deki tüm iş-
letmelerin yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluş-
turduğunu, bu şirketlerin ortalama ömrünün 
25 yıl olduğunu ve sadece yüzde 3’ünün dör-
düncü kuşağa geçebildiğini söylemişti. Aile 
şirketlerinin uzun ömürlü olmadığı gerçe-
ğinden yola çıkarak bu yazımızda “aile anaya-
sası” hakkında bilgi vermek isteriz. Nitekim, 
aile anayasası, aile şirketlerinin uzun ömürlü 
olmasında olmazsa olmaz nitelikte…Aile 
anayasası, dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
uzun ömürlü ve başarılı aile şirketleri tarafın-

dan kullanılmakta” ibarelerini kullandı.

Kara yazısında ayrıca şunlara değindi: “Peki 
aile anayasası nedir? Aile anayasası aslında 
bir sözleşmedir. Bu sözleşme içerisinde aile 
üyesi şirket hissedarlarının ve yöneticileri-
nin uygulamakla yükümlü olduğu kurallar 
yazmaktadır.Aile anayasası hazırlamak için 
öncelikle aile üyelerinin bir araya gelerek bel-
li noktalar üzerinde fikir anlaşması yapması 
gerekmekte. Hemfikir olunan esas başlıklar 
taraflarca daha sonra detaylandırılmakta ve 
uzun soluklu bir şirket yönetim ve kar da-
ğılım sistemi kurulmakta.Aile anayasasında 
pek tabi öncelikli olarak, pay sahibi aile üyele-
rinin bilgileri bulunmaktadır. Sonrasında aile 
üyelerinin şirketteki pozisyonları ve görev 
tanımları net olarak belirlenmektedir. Şirke-
tin yönetimi ile aile arasındaki bağ, şirketin 

misyonu, departmanları, ortaya konmalı; ve 
ardından yönetim esasları, bütçe planlamala-
rı, denetim, performans değerlendirme, terfi, 
ödül-ceza gibi bir takım kriterler açıklığa ka-
vuşturulmalıdır. Diğer önemli madde başlığı 
ise pay devirleri (aile içi ve aile dışına pay 
devri ile ilgili farklılık arz eder formülasyon), 
kar dağıtımı, şirketin menkul ve gayrimenkul 
malvarlığının nasıl yönetileceğinin planla-
ması ile ilgilidir. Aile anayasasının en önemli 
hedefi aile şirketinin sürekliliği ile birlikte ai-
lenin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır. 
Zira, aile üyeleri çok sayıda olabilir. Aileye 
evlilik yoluyla  yeni üyeler katılabilir. Bu du-
rumda şirketin uzun vadede nasıl işletileceği 
konusunda anlaşmaya varmak tüm aile üye-
leri için en uygun çözümdür.”

PDI (pre delivery inspection), teslimat ön-
cesi son kontrol diye adlandırdığımız işlem, 
aslında kiraladığımız makineleri kullanan 
operatörler için bir sigorta olarak değerlen-
dirilebilir. Günümüzde bu sürece firmalar 
ne kadar dikkat ve özen gösterirse, makine-
ler sahada o denli güvenli ve verimli şekilde 
çalışmaktadır.

Rent&Rise firması olarak makinelerimizde 
kira dönüşü ve tekrar kiraya göndermeden 
önce 35 farklı kontrolden geçirmekteyiz. 
Kiradan dönen makine PDI formu ile kayıt 
altına alınması ile birlikte süreç başlar. Yıka-
ma işlemi biten makine servis alanına alınır 
ve “acil stop”, “acil indirme” gibi güvenlik 
sistemleri başta olmak üzere bütün fonksi-
yonları tek tek test edilir. Bu şekilde bir son-
raki kullanımda operatörün karşılaşabileceği 
güvenlik ile ilgili riskler en az seviyeye indir-
genir. Bu kontrollerin bir tanesinden bile ge-
çemeyen makine servis alanına alınır ve arı-
za giderildikten sonra PDI süreci en baştan 
başlatılır. Süreci tamamlayan makine müsait 
parkına alınır. Kiraya gidecek makinenin gü-

venlik sistemleri, sürüş testi gitmeden önce 
tekrarlanır ve %100 geçer not aldıktan sonra 
makine kiraya gönderilir. 
Peki PDI sürecinde nelere dikkat 
etmeliyiz?
1. Hasarlı veya eksik aksamlar : Makine ak-
samın işlevini düzgün yapmaması, herhangi 
bir kaçak tespit edilmesi durumunda derhal 
makine servis alanına alınmalıdır.
2. Düzgün çalışmayan güvenlik sistemleri: 
Acil stop, acil indirme, eğim sensörü, 3 mt. 
sivici gibi güvenlik elemanları tek tek kont-
rol edilmeli ve çalışır durumda olduğundan 
emin olunmalıdır.
3. Eksik veya yırtılmış olan uyarı ve çıkart-
malar : Makine üzerinde bulunan uyarı işa-
retlerinin operatörler için bir kılavuz olduğu 
unutulmamalı ve eksik – yıpranmış olanlar 
tamamlanmalıdır.
4. Fonksiyon testi: Makinenin yürüyüşü ve 
diğer bütün hareketlerinin güvenlik sınırları 
içerisinde yaptığından emin olunmalıdır.
5. Temizlik : Makinelerin müşterilere temiz 
şekilde teslimatı yapılmalıdır.
Bunlardan biri ile ilgili sıkıntı var ise makine 

derhal servis alanına alınmalı ve eksikler gi-
derildikten sonra müşteriye gönderilmelidir. 
PDI sürecinin kazandırdıkları nelerdir?
1. Güvenlik: Bu sayede operatörler bütün 
testlerden geçmiş makineleri kullanarak 
daha güvenli bir şekilde makineden doğabi-
lecek kaza risklerini minimize ederek çalış-
maktadır.
2. Maliyet: Firma PDI sırasında makinenin 
eksiklerini gidereceği için, makinenin kiraya 
gittiği yerde arıza yapma olasılığını azaltıp bu 
sebep ile doğabilecek masrafların önüne geç-
mektedir. 
3. Makine Çalışma Ömrü: Makineler sürek-
li kontrol altında tutulduğu için olası büyük 
arızaların önüne geçilip, makine çalışma 
ömrü uzamaktadır.
4. Müşteri Memnuniyeti: Müşterilere her 
daim bakımlı ve güvenli bir şekilde kullana-
bilecekleri makineler sunularak memnuniyet 
ve sadakat artmaktadır.
Makinenizin PDI süreci için harcayacağınız 
30 dakika size her türlü kazanç olarak döne-
cektir…

OĞUZ KARA
Avukat

EMRAH GÜNGÖR
Acarlar Makina / SSH Müdürü
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akıllı dePOlama sistemleRi 
(lift BilGisayaR kOntROllü OtOmatik dikey 
asansÖRlü dePOlama sistemleRi)

MAKALE / ÖZHAN GÖRÇÜN

Küresel ekonominin gelişmeler Lojistik sek-
töründe artan talebi karşılamak ve emek yo-
ğun istihdama olan talebi düşürmek adına 
yüksek teknoloji ile çalışan makine ve ekip-
manlara depolarda olan talebin artmasına 
neden olmuştur. Bu yazımızda sadece tek 
bir raf sistemi üzerinde işlenecektir.

Lojistik sektörünün büyümesi ile birlikte 
Mühendisiler ve tasarımcılar lojistik depola-
rından gelen beklentilere uygun yeni tekno-
lojiler ve ekipmanlar geliştirmişlerdir. Akıllı 
Depo sistemleri tam da depolardan yaşanan 
yoğunluk, hatalı sevkiyat ve personel temelli 
hataları en aza indirgemek ve maliyeti dü-
şürmek için kullanılmıştır.

Akıllı Depolama ve raflama sistemleri bilgi-
sayar teknolojisi ile kontrol işlemlerinin ya-
pıldığı, depo süreçlerinin yönetildiği ve en 
az personelle işlemlerin tamamlandığı yeni 
bir depolama çözümüdür.

Otomatik Depolama Sistemleri Olan Verti-
cal Carousel, Shuttle, Mobile Racks, ASRS 
gibi Akılı Depolamaların Avantajları;

•	 Yüksekliği kullanarak değerli yer alanı 
tasarrufu.

•	 İnsan gücü ihtiyacının azaltılması.
•	 Malzeme stok kaydı ve kolay kullanımı.
•	 Malzeme hasar ve israfından kaçınıl-

ması.
•	 Envanter üzerinde daha fazla hassas 

kontrolün yapılabilmesi.

Lift Bilgisayar Kontrollü Otomatik 
Dikey Asansörlü Depolama Sistemleri:
Lift bilgisayar kontrollü otomatik dikey 
asansörlü depolama sistemidir. Müşteri ta-
lepleri doğrultusunda modüler olarak ta-
sarlanmaktadır. Hareketli taşıyıcı sayesinde 
istenilen raflara hızlı bir şekilde ulaşılmasını 
sağlamaktadır. Çekici bir sistemle raf taşıyıcı 
üzerine alınır ve istenilen yere taşınır. Mo-
düler bu ürünler ile kısıtlı alanlarda Mak-
simum yükseklik kullanılarak efektif dikey 
depolama yapılır. Her bir ünite ayrı olarak 
kullanılabildiği gibi ihtiyaca göre birleşik 
sistem de olabilir.

Lift dinamik bir asansör sistemidir ve aza-
mi 15 m yükseklikte ve tepsi başına 1 tonluk 
bir kapasiteye kadar geniş bir ürün seçeneği 
sunmaktadır.

Avantajlar
•	 Ürün depolama, alma ve dağıtımında 

daha fazla verim
•	 Artan depo lojistiği karışıklığında bile 

hızlı, eksiksiz ve güvenilir ürün tesli-
matı

•	 Mevcut depo kapasitesinin optimizas-
yonu sayesinde maliyet tasarrufu

•	 Materyal iş akışının daha fazla erişile-
bilir olması ve optimizasyonu

•	 Daha hızlı ürün erişimi sayesinde daha 
fazla üretkenlik

•	 Personelin ve depolanan ürünlerin ko-
runması ve güvenliği

•	 Geniş tabla genişliği yelpazesi sayesin-
de tabla başına çok daha fazla yük taşı-
ma kapasitesi

Şekil:1 Dikey ve Yatay  Lift Otomatik Asansör Sis-
temi

Hızlı Erişim
En sık kullanılan ürünler yakın raflara yer-
leştirilerek daha hızlı raf alımı yapılmakta-
dır. Bu sayede sık kullanılan ürünlere daha 
çabuk ulaşılmaktadır buda bekleme sürele-
rini kısaltmaktadır. Aranan ürüne en hızlı 
şekilde ulaşmak bizim üretkenliğimizi art-
tırır ve boşa geçen zamanı önlemiş oluruz. 
Bu sayede çok kısa bir zamanda ürü kendi-
ni amorti eder.

Maksimum Alan Tasarrufu
Dikey depolama sistemleri günümüzde 
çok değerli olan imalat alanımızı maksi-
mum verimlilikte kullanmamıza imkân 
sağlamaktadır. %80 alan tasarrufu sağlayan 
dikey depolama sistemi küçük alanlara bü-
yük depolama imkânı sunmaktadır.

Zaman Tasarrufu
Maliyet açısından saniyelerin çok önemli 
olduğu bu dönemde istenilen ürüne anın-
da ulaşmak ve stok kontrolünü yapmak 
dikey depolama sistemleri ile standart hale 
gelmiştir. Böylece imalatınızı aksatmadan 
stok kontrolünüzü yapabilirsiniz.

Maliyet Avantajı
•	 Mevcut depo kapasitesinin optimizas-

yonu sayesinde maliyet tasarrufu.
•	 Daha hızlı ürün erişimi sayesinde 

daha fazla üretkenlik
•	 Toplama hatalarını azaltma

İş Güvenliği
Emniyet açısından riskleri %80 e kadar 
azaltan TMT Lift sağlık açısından da be-
densel efor gerektiren işleri aynı oranda 
kolaylaştırmaktadır. Dolayısı ile çalışanlar 
açısından emniyet ve sağlık konularında 
büyük avantajlar sunmaktadır.

Modüler Yapı
Modüler yapı sayesinde sonradan ilave boy 
uzatma yapılabilmektedir. Bundan dolayı 
daha uzun depolama sistemleri için yeni-
den bir TMT Lift almaya gerek kalmadan 
mevcut Lifte eklemeler yapılabilmektedir.

Ürün Emniyeti
Açık alanda bekleyen ürünler çevresel et-
kenlere (tozlanma, yağlanma ve yetkisiz 
erişim) karşı korumasızdır. TMT Lift sizle-
re bu konuda büyük avantajlar sunarak ta-
mamen kapalı ortamda ve yetkili kişilerin 
ulaşabileceği bir sistem sunmaktadır. Ağır 
yükleriniz için tasarlanmış olan raflarımız 
kompakt bir tasarıma sahiptir ve mevcut 
alanın yüksekliğini en iyi şekilde kullana-
rak minimum bir yer alanı içerisinde mak-
simum depolama alanı sunar. Bu şekilde 
geleneksel raflama sistemlerine kıyasla 
%80 kadar alandan tasarruf edilebilir. Bu 
sistem belirli yüksekliklerde modüler ola-
rak sunulabilmektedir.

SONUÇ:
Gelişen ekonomilerin Lojistik sistemlerine 
ayak uydurma isteyen Türk Lojistik şirket-
leri daha düşük maliyette ve daha az perso-
nelle çalışmak istemektedir. Yalın ve Çevik 
Lojistik üretim amacına uygun yüksek tek-
noloji ürünleri sektörde kullanarak reka-
bette avantaj elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda dikey ve yatay  lift 
otomatik asansör sistemi kullanmak ma-
liyette avantaj ve yüksek performans elde 
etmektedir.

ÖZHAN GÖRÇÜN
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - Lojistik Program Başkanı
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akBUlUt nakliyat’ın teRcihi 
VOlVO tRUcks çekicileRi 

els lift, small lift ile 
distRiBütÖRlük sÖzleşmesi 
imzaladı

cateRPıllaR “yellOWmaRk™” 
yedek PaRça maRkası 
BORUsan cat ile tüRkiye’nin 
hizmetinde!

endüstRi 4.0 lOJistiği de yOla 
GetiRiyOR! 

Avrupa, Ortadoğu 
ve Türkî Cumhuri-

yetlere karayolu taşıma-
cılığı alanında hizmet 
veren Akbulut Nakliyat, 
filosunu 3 yeni Volvo 
FH 540HP 4x2 XL ka-
bin E6 çekiciler güçlendirdi. Teslimat töreni Akbulut 
Nakliyat firma sahibi Yusuf İlboğa ile TEMSA İş Ma-
kinaları Marmara Bölge Kamyon Satış Müdürü Bora 
Gür’ün katılımlarıyla gerçekleşti. Yüksek yakıt tasarru-
fu, sürüş güvenliği, I-shift şanzımanı ve 1260 litre büyük 
yakıt tankı özellikleri ile öne çıkan Volvo FH 540HP 4x2 
XL kabin E6 çekicileri filosuna katan Akbulut Nakli-
yat’ın 45 araçlık filosunun 44’ü Volvo Trucks markasın-
dan oluşuyor.

Teslimat töreninde konuşan Yusuf İlboğa neden Volvo 
Trucks markasını tercih ettiklerine dair şunları dile ge-
tirdi: “Yüksek performans ve güvenlik donanımları sa-
yesinde şoförlerimize güvenli ve konforlu sürüş ortamı 
sağlayan Volvo Trucks ile nakliye sektöründe büyümeye 
devam ediyoruz. Volvo Trucks’ın geliştirdiği, uzun yol 
vites değişim yazılımına sahip I-shift şanzıman ve özel 
tasarlanmış diferansiyel tahvil oranı ile yüksek yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Euro 6 emisyon normlarına sahip 
olması da firma olarak bizim çevresel duyarlılığımızla 
örtüşüyor. İşlerimize kattığı tüm bu pozitif değerlerden 
dolayı Volvo Trucks markası ile yolumuza devam edi-
yoruz.”

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da ki fabrikasında, Barselona mer-
kezli Small Lift ile bir araya gelen ELS Lift, firmayla distribü-

törlük sözleşmesi imzaladı. 
Yıllık üretiminin %60’ını yurtdışına ihraç etmekte olan ELS Lift, 
geride bıraktığımız yılda yoğun bir ilgi gösterdiği yurtdışı pazarına 
2019’un ilk çeyreğinde de devam ederek yeni bir distribütörlük an-
laşmasına imza attı. 
ELS Lift, geçtiğimiz günlerde Bursa’da ki fabrikasında, İspanya’nın 
Barselona kentinde personel yükseltici ekipman kiralama ve satış 
hizmetlerini yürütmekte olan Small Lift ile bir araya geldi. Small Lift 
için hazırlanmış makineler üzerinde gerçekleştirilen teknik eğitim-
lerin ardından, makinelerin İspanya’ya teslimatı yapıldı. Gerçekleş-
tirdikleri toplantıda İspanya pazarına yönelik uygulayacakları satış 
pazarlama stratejilerine dair önemli kararlar alırken, 14-17 Mayıs 
tarihleri arasında ELS Lift adına katılım gösterecekleri, Barselona’da 
gerçekleşmesi planlanan BB Construmat fuarına gönderilecek ma-
kine modellerini belirlendi. Ayrıca bu görüşme de ELS Lift ile Small 
Lift arasında distribütörlük sözleşmesi  imzalandı. Görüşmeye dair 
düşüncelerini dile getiren ELS Lift Genel Müdürü Kerem Bayrak; 
‘’ İspanyol pazarı, yerel pazarımızla çok benzer özellikler taşımak-
ta. Bu pazarlarda rol alabilmek için, mümkün olan en iyi ortaklara 
sahip olmamız gerekiyordu. Small Lift’in son derece dinamik yapısı 
ve müşteri desteğine olan özverisi, ELS Lift’in kurumsal görüşlerine 
oldukça uyumlu. Bu sebeple, Small Lift ekibini İspanya pazarında ki 
gelişmelerimiz de stratejik bir anahtar olarak görüyoruz’’ İfadelerini 
kullandı. 

Dünya ölçeğindeki temsilcileriyle birlikte müşterilerine en etkin ve ve-
rimli ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanan Caterpillar’ın yeni onarım 
ve yedek parça markası Yellowmark™ Borusan Cat tarafından Türkiye’de 
hizmete sunuldu. Yeni marka, müşterilerin onarım ve yedek parça satın 
alırken güvenilirlik, uygun fiyat ve kolaylık açısından en uygun çözü-
mü bulmalarına yardımcı oluyor. 25 Ocak 2019, İstanbul. İş makineleri 
sektörünün lideri Caterpillar, küresel ölçekte yeni bir stratejiyi temsilci-
leriyle birlikte uygulamaya koydu. Bu strateji, tüm dünyadaki Cat® tem-
silcileriyle ortaklıklar, satış sonrası hayatı kolaylaştıran dijital çözüm ve 
hizmetlere yatırım yapmak ve müşteri destek sistemlerini kolay erişilir 
kılarak müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmak suretiyle “Çözümle-
rimiz müşterilerimizin daha güzel bir dünya inşa etmelerine yardım edi-
yor” sloganını hayata geçirmeyi amaçlıyor. Caterpillar’ın bu stratejisinin 
önemli bir parçası olan yeni onarım ve yedek parça markası Yellowmark™ 
şimdi Borusan Cat tarafından Türkiye’nin hizmetine sunuldu.   
Yellowmark™ müşterilere güvenilir çözümler sunuyor   
Caterpillar’ın yeni onarım ve yedek parça markası Yellowmark™ küçük 
ve orta boyutlu inşaat ekipmanları için güvenilir ve daha düşük maliyetli 
bir alternatif sağlıyor. Yeni marka müşterilerin onarım ve yedek parça sa-
tın alırken güvenilirlik, uygun fiyat ve kolaylık açısından doğru çözümü 
kolayca bulabilmeleri için geliştirildi. Özellikle yedek parçaları ekonomik 
fiyata kolayca temin edebilecekleri ve güvenebilecekleri bir marka arayan 
işletmeler için ideal bir çözüm oluşturuyor.  Yellowmark™ Yedek Parçala-
rı, Cat Klasik Yedek Parçaları serisini kapsamakla birlikte daha da geniş 
bir ürün yelpazesine sahip. Mevcut Cat Klasik Yedek Parçaları, Yellow-
mark markası altında sunulurken, küçük ve orta boyutlu inşaat ekipma-
nı serisini destekleyecek yeni satış sonrası yedek parçalar da eklenecek 
Yellowmark 2019 itibariyle pazara sunuldu ve önümüzdeki yıllarda diğer 
bakım ve aşınma parçaları ile birlikte daha da zenginleşecek.

Fevzi Gandur Logistics, Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü öğrencileriyle “Lojistik ve Dağıtımda Planlama” konulu semi-

nerde bir araya geldi. Seminerde konuşma yapan şirketin Kontrat Lojistiği 
Genel Müdürü Efe Göktuna, üretim merkezlerindeki yenilenmenin do-
laylı olarak lojistik sektörünü daha da planlı olmaya yönelteceğinin altını 
çizdi. Sektörün endüstri mühendislerine duyduğu ihtiyaca vurgu yaptı. 
Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Fevzi Gandur Logistics, Kültür 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. 
Sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı “Lojistik ve Dağıtımda Plan-
lama” konulu seminerde, öğrencilere kariyer süreçlerinde başarılı olabi-
lecekleri fikirler de sunuldu. Etkinlikte konuşan Fevzi Gandur Logistics 
Kontrat Lojistiği Genel Müdürü Efe Göktuna, lojistikte planlamanın 
önemine vurgu yaparken, endüstri mühendislerine lojistik sektöründe 
çok fazla ihtiyaç olduğunu belirtti. Fabrikalardaki üretim planları kadar 
üretilen ürünlerin dağıtım planlamalarının da önemli olduğuna dikkat 
çekti. 
“Farklı noktalara yapılacak dağıtımlarda güzergah planlamaları ilgili 
ürünün pazar rekabetine dahi etki edebiliyor” diyen Göktuna, özellikle 
üretim merkezlerinin Endüstri 4.0’a geçişleriyle lojistikte de köklü deği-
şimler olmaya başladığını söyledi. 
“Lojistiğin Önemi Her Geçen Yıl Artıyor” 
Lojistik sektörünün gelişen teknoloji ve değişen alışveriş kanalları ile 
daha önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Kültür Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Üney Yüksektepe 
de, artan rekabet koşullarının lojistik planlamaların en optimum şekilde 
yapılmasını zorunlu kıldığını dile getirdi. Tedarik zinciri ve proje yöneti-
mi konusunda bilgi sahibi olarak mezun olan endüstri mühendislerinin, 
lojistik sektöründe katma değer yaratacağını ifade eden Yüksektepe,kat-
kılarından dolayı Fevzi Gandur Logistics yöneticilerine teşekkür ederek, 
etkinliğin öğrenciler açısından oldukça faydalı olduğunu sözlerine ekledi. 

SEKTÖRDEN HABERLER



lOJistik, lideRliğe 
selektÖR yaPıyOR! 

inşaat sektÖRü kıRılGan 
haTTa

RÖnesans Ve saiPem’den lnG’ye 
2,2 milyaR eURO’lUk imza

Hizmet ihracatında 14 milyar dolarlık 
bir rakama ulaşan lojistik sektörü, in-

şaat, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi 
birçok sektörü geride bıraktı. Fevzi Gandur 
Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dün-
dar, sektörün ihracatla birlikte büyüme gös-
terdiğini ve ülke ekonomisindeki katkısını 
her geçen yıl artırdığına dikkat çekti. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
hazırlanan rapora göre Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 2017 yılında 
43,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakama en çok katkıda bulunan 
hizmet alanlarının başında ise lojistik sektörü geliyor. Turizmden son-
ra en fazla hizmet ihracatı yapan lojistik sektörünün toplam payı 2016 
yılında yüzde 17,1 iken, 2017 yılında 19,7’ye ulaşarak 14 milyar dolar se-
viyesine geldi. Sektörde 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Fevzi Gan-
dur Logistics’in Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, lojistik sektörünün 
inşaat, seyahat acenteciliği, konaklama, yazılım, gastronomi, eğitim ve 
telekomünikasyon gibi birçok dev sektörü geride bıraktığı ifade etti.  Son 
aylarda ihracatta gerçekleşen artışın lojistik sektörüne olumlu yansıdığı-
nı belirten Dündar, “İthalat yüklemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
birçok Türk aracı ülkemize boş bir şekilde dönüyor.Bu süreçte ihracat 
taşımalarının artışıyla bu alandaki kayıplar minimuma indi. Lojistik sek-
törü ihracatla birlikte büyüyerek ülke ekonomisindeki katkısını artırıyor.” 
sözlerini kullandı. 
İhracat 2019’da Mecburi Olabilir! 
Ekonomideki mevcut durağanlıkta ihracatın hem markalar hem de ülke 
ekonomisi için öneminin iki kat arttığına değinen Dündar, 2019 yılı için-
de her firmanın mecburi ya da planlı olarak ihracatını artırmaya odakla-
nacağını belirtti. Dündar “İhracatta hızlı olanın kazanacağı bir yıl olacak. 
Bu doğrultuda ithalat ve ihracatta havayolu taşımalarının artmasını ön-
görüyoruz. İstanbul Havalimanı’nda faaliyete geçecek yeni depomuz ile 
biz de hizmet ihracatındaki payımızı artırmayı planlıyoruz.” dedi. 

Türkiye nükleer alanındaki deneyim-
li insan gücünü artırmak için her yıl 
yaklaşık 100 öğrenciyi yurt dışına eği-
time gönderiyor

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Ener-
ji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve 
2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi Program 
Komitesi Başkanı Doç. Dr. Şule Ergün, nükleer alanındaki eğitimlerle 
ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi’nde dünya-
nın birçok ülkesinden nükleer alanında tecrübeli kurum ve kuruluşla-
rın temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığını ifade eden Doç. Dr. Şule 
Ergün, Türkiye’de bu alanda çalışan uzmanlar için Zirve’deki oturum-
ların büyük önem taşıdığını belirtti. 

Ülkemizde nükleer alanındaki uzman çalışan kapasitesinin her geçen 
gün arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Ergün, şunları söyledi: “Milli Eği-
tim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle her 
yıl yaklaşık 100 mühendis ve temel bilim alanından öğrenciye burs ve-
rerek nükleer konusunda deneyimli ülkelerdeki üniversitelere gönde-
riyor. Ülkemizde nükleer konusundaki ihtiyaç nerede yoğunlaşıyorsa 
öğrenciler o alandan seçiliyor. Bu kapsamda mühendislerin yanı sıra 
hukuk, işletme, maliye gibi alanlardan da öğrenciler yurt dışına eğiti-
me gönderiliyor. Öğrencilerin gidecekleri ülke ve okul konusunda da 
kendilerine yardımcı olunuyor. Bursla gönderilen bu öğrencilerin dön-
dükleri zaman yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar bir süre 
boyunca devlet tarafında görev almaları zorunlu. Bu da ülkemizdeki 
nükleer alanındaki bilgi birikiminin her geçen gün artması demek.”

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için www.nuclearpowerindustr-
yexpo.com internet adresi ziyaret edilebilir.

KPMG Türkiye, İn-
şaat Sektörel Bakış 

2019 raporunu açıkladı. 
Raporda kırılgan dönem 
geçiren inşaat sektörünün 
2018’de de daralarak eko-
nomik büyümeyi sınırla-
dığı belirtildi. Son bir yıl-
da verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar sektörde kalıcı bir 
toparlanma başlatmaya yetmedi. İnşaat sektörü 2019’a temkinli 
giriyor.
KPMG Türkiye’nin hazırladığı İnşaat Sektörel Bakış 2019 raporu, 
büyümenin itici gücü konumundaki inşaat sektöründe daralmayı 
analiz etti. Ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle 2018’de de da-
ralmaya devam eden sektörde son dört yıldır büyüme ivmesi ya-
vaşlıyor, GSYH’dan aldığı pay küçülüyor. Rapora göre, son bir yılda 
sektöre verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar kalıcı bir topar-
lanma süreci başlatmaya yetmedi. 2019 inşaat sektörü için dikkatli 
adımların atılacağı bir yıl olacak. Yaşanan daralma sebebiyle inşaat 
sektörünün genel istihdam içindeki payının da düştüğü belirtilen 
raporda, asgari ücret artışının sektörde maliyetler üzerine ilave bir 
yük getireceğine dikkat çekiliyor.

Rönesans, İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurduğu ortak giri-
şimle Rusya’nın “Arktik LNG 2” projesi için düğmeye bastı. 

Rönesans ve Saipem’in yaklaşık 2,2 milyar euro’luk sözleşmeye 
imza attığı proje, yaklaşık 25,5 milyar dolar’lık tüm yatırım be-
deliyle tamamlandığında dünyanın en büyükleri arasında yer 
alacak. Rönesans, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sektöründe 
dünyanın en zorlu şartlarında elde ettiği bilgi birikimi ve tecrü-
beyle yeni projelere imza atıyor. Bu konudaki son adres Rusya’nın 
Murmansk bölgesi oldu. Rönesans grup şirketlerinden Rönesans 
Endüstri Tesisleri (RHI), İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurdu-
ğu ortak girişimle, Rusya’nın “Arktik LNG 2” projesi kapsamında 
bazı tesislerinin tasarım ve inşaatını birlikte yapmak üzere an-
laşmaya vardığını açıkladı. İtalya’nın başkenti Roma’da imzala-
nan sözleşmenin yatırım bedeli yaklaşık 2,2 milyar euro. Ortak 
girişimde bulunan Rönesans Holding ve Saipem yüzde 50’lik 
paya sahip olacak. Dünyanın en büyük LNG projelerinden biri 
olmaya hazırlanan Arktik LNG 2’nin tüm yatırım maliyetinin ise 
yaklaşık 25,5 milyar dolar olacağı belirtiliyor. 
Murmansnk’da yapılacak; Yamal’da faaliyete geçecek
Öncesinde yine Rusya’nın Yamal Bölgesi’nde LNG projesine 
imza atan Rönesans, bu yeni ortaklıkla birlikte küresel LNG pa-
zarının da önemli oyuncularından biri olduğunu ortaya koyuyor. 
İmzalanan sözleşme doğrultusunda iki şirket, her biri yılda yak-
laşık 6,6 milyon ton kapasiteye sahip (MTPA), üç Sıvılaştırılmış 
Doğal Gaz (LNG) tesisinin inşası gerçekleştirecek. Ortak girişim 
kapsamında, 330x152 metrelik bir yüzey üzerinde bulunan 30 
metrelik üç adet “Yerçekimi esaslı yapı”nın tasarım ve yapımı 
üstleniliyor. Toplam 7 yılda tamamlanması hedefl enen projenin 
yapım aşaması Murmansk’daki Novatek tesislerindeki rıhtımda 
tamamlanacak; oradan deniz yoluyla yüzdürülerek Gydan Yarı-
madası’nın batı kesiminde, Yamal-Nenets’in Özerk İdari Bölge-
sinde bulunan Tazovsky’e taşınacak ve burada faaliyete geçecek. 

tüRkiye’de nükleeRde 
deneyimli insan Gücü 
aRtıyOR

fahri Dündar

Şule Ergün
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aGe inşaat zORlU şantiye kOşUllaRında VeRimliliği 
cOntinental ile sağlıyOR

baykant UlUslaRası nakliyat’ın teRcihi
VOlVO tRUcks çekicileRi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapımı devam eden Karakurt 
Barajı ve HES projesini yürüten Age İnşaat, zorlu şantiye 
koşullarında iş güvenliğini sağlamak ve lastik sarfiyatını 
azaltmak için araçlarında Continental ContiPressureChe-
ck™ sistemini kullanıyor. Lastiğin içerisine doğrudan mon-
te edilen bir basınç ve ısı ölçüm sistemi olan Continental’in 
Lastik Basıncı İzleme sistemi hem lastik ömrünü hem de 
güvenliği artırarak, lastik kaynaklı yolda kalma riskini azal-
tıyor ve işletme maliyetlerinin azalmasına yardımcı oluyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman 
tedarikçilerinden Continental’in sürücü ve araç güvenliğini 
artırarak işletmelerin maliyetini düşüren ContiPressureChe-
ck™- Lastik Basıncı İzleme sistemi, başta enerji, nakliye, lojistik 
ve inşaat sektörü olmak üzere her sektörden büyük şirketlerin 
tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle zorlu iklim ve coğrafi 
koşullarda devam eden projelerin şantiye ortamlarında kulla-
nılan araçların lastik dayanıklılığını artıran ContiPressureC-
heck™- Lastik Basıncı İzleme sistemi, entegre edildiği merkezi 
kontrol ünitesini lastik basıncı ve ısısından anlık olarak haber-
dar ederek, lastik takip işlerini kolaylaştırıyor. Sistem ayrıca 
lastiğe erken müdahale imkânı sunarak hem sürücü güvenliği 
sağlıyor, hem de filo maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.

Zorlu çalışma ortamlarında lastiğe erken müdahale hayati 
önem taşıyor
Kars’ta Türkiye’nin ilk asfalt çekirdekli kaya dolgulu baraj inşa-
atını ve HES projesini yürüten Age İnşaat, zorlu hava ve coğrafi 

koşulların hüküm sürdüğü Karakurt Şantiyesi’nde Continen-
tal’in Lastik Basıncı Takip sistemini kullanıyor. Şirketin Ka-
rakurt Şantiyesi’nde Makine Mühendisi ve Atölye Şefi olarak 
görev yapan Heyam Başaran, Lastik Basıncı Takip sisteminin 
avantajlarını şöyle anlatıyor: “Continental’in Lastik Basıncı 
Takip sistemini kullanmaya, uzun araştırmalar ve çalışmalar 
sonucunda karar verdik. Bu seçimi yaparken en önemli 2 odak 
noktamız vardı: İş güvenliğini sağlamak ve lastik sarfiyatının 
bir nebze de olsa önüne geçmek. Lastikhanemize her gün gelen 
20 araçtan 10-12’si düşük hava basıncından şikayet ediyordu 
ve şoförlerimiz genellikle kendilerini güvensiz hissediyordu. 
Continental’in Lastik Basıncı Takip sistemiyle lastik sarfiyatı-
nın yüzde 50 oranında önüne geçtik.”

Temsa İş Makinaları, başta Avusturya, İsviçre, Almanya ve Hollanda ol-
mak üzere Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine nakliyat gerçekleştiren bAYkant 
Uluslararası Nakliyat’a distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks’ın midil-
li çekici olarak tabir edilen FH13 460HP XLOW modelinden 4 adet satış 
gerçekleştirdi. Filosunda 10 adet araç bulunan bAYkant Nakliyat, gerçek-
leşen son satış ile birlikte Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı belgesi 
olan C2 belgesini de almaya hak kazandı.

bAYkant Uluslararası Nakliyat’ın filosuna dahil ettiği 950 mm pleyt yük-
sekliğine sahip FH13 460HP XLOW çekiciler, yüksek yakıt tasarrufu ve sü-
rüş güvenliği ile öne çıkıyor. Ayrıca, Volvo Trucks markasını taşıyan diğer 
çekiciler gibi, EURO6-C emisyon normlarına uygunluğu sebebiyle de AB ülkelerine hizmet veren lojistik şirketleri tarafından tercih 
ediliyor. FH13 460HP XLOW çekicilerde yakıt tasarrufu ve kullanım kolaylığı sunan Volvo Trucks’ın geliştirdiği bir inovasyon olan 
I-shift otomatikleştirilmiş şanzıman da bulunuyor. Volvo Trucks kalitesi ile birlikte, Temsa İş Makinaları ve Volvo Finansal Hizmetler 
işbirliği ile firmaya sunulan finansal çözümler de satın alma kararında etkili oldu.

Teslimat töreni, bAYkant Uluslararası Nakliyat firma sahibi Yıldıray Merdivan, Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Satış Yöneticisi 
Ufuk Ulus ve VFS (Volvo Finansal Hizmetler) Bölge Müdürü Emrah Barış’ın katılımıyla firmanın genel merkezinde gerçekleşti.

Teslimat töreni sırasında neden Volvo Trucks’ı tercih ettiklerine değinen bAYkant Uluslararası Nakliyat firma sahibi Yıldıray Merdivan 
şunları söyledi: “bAYkant olarak 14 yıldır düzenli olarak, Avusturya, İsviçre, Almanya ve Hollanda’ya her hafta parsiyel veya komple 
olarak gıda, farma, tekstil ve bilumum malzemelerin ihracat ve ithalat taşımacılığını yapıyoruz. Çalıştığımız destinasyonlar, çevre 
bilinci yüksek, ekolojik dengelerin titizlikle gözetildiği ülkeler olduğu için, bu normlara uygun üretilen çekicileri tercih ettik. Bunun 
dışında çekicilerin Euro 6-C uygunluğu, bize bu ülkelerde otoyol vergileri açısından da avantaj sağlayacak. Öncelikli tercih sebebimiz 
bu maliyet avantajlarıydı ancak bunların yanı sıra Volvo Trucks kalitesi ve güvencesi, Volvo Finansal Hizmetler’in desteği ve Temsa İş 
Makinaları’nın dört dörtlük hizmeti de tercihimizde etkili oldu.”

SEKTÖRDEN HABERLER
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temsa iş makinalaRı’nda üst 
düzey atama

hidROmek Genel müdüRü ahmet 
BOzkURt: “yıllaRdıR lideRlik 
BayRağını GURURla taşıyORUz” 

Türkiye’nin köklü kurumlarından Türkiye Müteahhitler 
Birliği, 67. Kuruluş Yıldönümü’nü bir resepsiyonla kutladı. 
Ticaret Bakanı Pekcan, “Müteahhitlerimiz cesareti ve tec-
rübesi ile dünyada çok büyük başarılara imza attı. Bakanlık 
olarak, TMB ile bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz verimli 
işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeye 
hazırız” dedi.

TMB Başkanı Yenigün, “Türkiye’de çok az kurumun başarabil-
diği 67’nci yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önü-
müzdeki 10 yılda 350 milyar dolarlık iş üstlenmeye kararlıyız” 
dedi.

Başkent Ankara’da TMB’nin uluslararası ödüllü binasında dü-
zenlenen özel gece, iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli 
isimleri bir araya getirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği 67. Ku-
ruluş Yıldönümü Resepsiyonu, hükümet, yabancı misyon, bü-
rokrasi ve iş dünyasından temsilcileri biraraya getirdi. Türkiye 
Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün’ün ev sahipliği 
yaptığı resepsiyonda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türk 
müteahhitlerinin ilk yurtdışına açıldığı pazar olan Libya’nın 
Ankara Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar ilgi odağı oldu. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Müteahhitlik sektörümüz, 
yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde imza attıkları 
eserler ile ülkemizi gururlandırmaktadır. Sektörümüzün bu-
günlere gelmesine, ülkemizin en aktif ve en etkin sivil toplum 
kuruluşlarından biri olan Türkiye Müteahhitler Birliği çok 

önemli katkılar sunmuş ve sunmaktadır. Bu vesileyle, Türkiye 
Müteahhitler Birliği’nin 67’nci kuruluş yıldönümünü de değerli 
başkanım nezdinde tebrik ediyorum” dedi. 

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Müteahhitler Birliği’nin uzun sü-
redir yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Pekcan, “Çok 
önemli organizasyonlara birlikte ev sahipliği yaptık. Japonya 
başta olmak üzere İngiltere ve Güney Kore’de son derece verim-
li temaslarımız oldu. Tanzanya ve Kenya’ya heyet ziyaretlerimi-
zi gerçekleştirdik.Libya tarafıyla görüşmeler iyi gidiyor. Tekrar 
büyük montanlı işler almaya başlayacağız. Irak’ta çift e gümrük 
sıkıntısından sonunda kurtulduk. Artık Irak’ta kaybettiğimiz 
pazarı yeniden almak için yeni bir eylem planı hazırlayacağız. 
En kısa zamanda Irak’a heyet göndereceğiz” diye konuştu. 

Temsa İş Makinaları, Pazarlama Müdürlüğü görevine Zeynep 
Özen’i getirdi. Otomotiv ve ticari araç sektöründe 15 yıllık de-
neyimi bulunan Özen, Temsa İş Makinaları öncesinde Mitsu-
bishi Motors ve Fuso markalarının Türkiye distribütörü olan 
Temsa Motorlu Araçlar’da Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Yöneticisi olarak görev yapıyordu.
Temsa İş Makinaları bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü görevi-
ne Zeynep Özen getirildi. Sabancı Holding iştiraki olan Temsa 
İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü her biri kendi ala-
nında dünyanın lider markası konumunda olan Komatsu, Volvo 
Trucks, Crown, Dieci ve Terex Finlay markalarının iletişimi ve 
pazarlama faaliyetlerinden Zeynep Özen sorumlu olacak. 
Kariyerine 2004 yılında Tırsan Treyler’de başlayan Özen, 15 yıl 
otomotiv ve ticari araç sektöründe farklı pazarlama pozisyonla-
rında çalıştı. Tırsan Treyler’de DAF, Kaessbohrer, Talson ve Tır-
san markalarından sorumlu pazarlama uzmanı olarak görev al-
masının ardından, 2007 yılında başladığı Temsa Motorlu Araçlar 
bünyesinde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticiliği görevini 
11 yıl sürdüren Özen, Mitsubishi Motors ve Fuso markalarının 
pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürüttü. Zeynep Özen, 2003 
yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünden 
mezun oldu. 2006 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler 
Fakültesinde, Almanca Üretim Yönetimi ve Pazarlama yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. Özen, akıcı şekilde İngilizce ve Al-
manca konuşmaktadır. 

Küresel iş makineleri sektörüne yön veren en büyük 50 üretici ara-
sında yer alan HİDROMEK, TÜRKİYE pazarı satışlarında yine lider. 
Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İM-
DER) açıkladığı verilere göre, HİDROMEK, 2018 yılında kazıcı yük-
leyici, hidrolik ekskavatör ve motor greyder ürün gruplarında en fazla 
yurtiçi satışı gerçekleştiren marka oldu. Kazıcı yükleyicide 10 yıldır, 
paletli ekskavatörde ise 7 yıldır pazar liderliğini kimseye bırakmayan 
HİDROMEK, 2017 yılında pazara sunduğu motor greyder ürün gru-
bunda da ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.
Türkiye iş makineleri sektörüne değer katmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade eden HİDROMEK Genel Müdürü Ahmet Boz-
kurt, “Ülkemiz iş makineleri sektöründe yıllardır liderlik bayrağını 
gururla taşıyoruz. . Başta müşterilerimiz olmak üzere, nitelikli insan 
kaynağımız ve tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenle bu başa-
rımızı daha uzun yıllar sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Üretim 
teknolojilerimiz, Ar-Ge ve tasarım gücümüzle müşterilerimizin farklı 
ihtiyaçlarına çözümler sunmak temel önceliklerimizdendir. Bu doğ-
rultuda, yeni yatırımlar yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam 
ediyoruz. Ankara’da yer alan HİDROMEK Üretim Üssü’nde, daha 
önce ithal etmekte olduğumuz şanzıman, aks ve hidrolik redüktör 
gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyemizde 
gerçekleştirmeye başladık. Böylece bir yandan daha fazla yerlileştirme 
sağlarken, bir yandan da ülkemiz için daha fazla katma değer ve istih-
dam yaratıyoruz. ” dedi. 

ticaRet Bakanı RUhsaR Pekcan: “tüRkiye müteahhitleR 
BiRliği ile işBiRliğimiz aRtaRak süRecek”
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RüzGÂRda altıyüzelli milyOn dOlaRlık yatıRım 
Rüzgâr sektöründeki gelişmeleri içeren 2018 rüzgâr enerjisi istatistik ra-
poru yayınlandı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin altı ayda bir yayınla-
dığı rapora göre 2018 yılında 497 MWkurulu güç ile 650 milyon dolarlık 
yatırım hayata geçirildi. Türkiye’nin toplam rüzgâr kurulu gücü 7369 
MW’a ulaştı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa 
Serdar Ataseven, hem yurtiçinde hem yurtdışında ilgiyle takip edilen ra-
por hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar 11 Milyar Dolarlık yatırım gerçekleşti
Geçtiğimiz yılın kapasite artış talepleri, 2020 yılı sonrasındaki yerlileşme 
politikası ve destek mekanizmalarının durumu ile ilgili yoğun bir gün-
demle geçtiğini ifade eden Ataseven,  gelinen noktada şu konulara dikkat 
çekti:

“Biliyorsunuz son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalan-
malar hepimize kolay olmayan süreçler getirdi. 2018 yılında rüzgâr sek-
töründe 650 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirmemiz, zor koşullara 
rağmen neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Her sorunun bir 
fırsatı barındırdığına olan inancımızla sürdürülebilir bir sektör yaratma-
yı amaçladık. O yolda istikrarlı şekilde ilerliyoruz. 

Bir süredir çeşitli nedenlerle proje üretilemediği için inşa halinde olan 
projelerin 2018 yılı için 606 MW’a kadar gerilediğinin bilincindeyiz. 
Bununla birlikte sürdürülebilirliği sağlamak adına kapasite artış talep-
lerini gündeme taşıdık. Sektöre katkı sağlayacak bu talebimiz olumlu 
karşılandı ve birkaç ay içinde önünün açılmasını bekliyoruz. Kapa-
site artışlarıyla birlikte bu yıl ve önümüzdeki yıl kurulu gücümüzde 
ciddi bir ivme olacaktır. Sonrasında da 2017 yılının sonunda yapılan 
yarışmaların sonuçları yansımaya başlayacaktır. Böylece sektör hız 
kesmeden yerlileşme politikasına devam etmiş olacaktır. Bugüne ka-
dar rüzgâr sektöründe yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. 
Ülkemizin geleceğini ve dışa bağımlılığını yakından ilgilendiren bu ya-
tırımlar bundan sonra da hızla devam edecektir.”

Kurulu Güçte Yüzde 7,24’lük Artış
TÜREB istatistik raporunda ülkemizin toplam rüzgâr kurulu gücü, 
2018 sonu itibariyle 7369 MW olduğu belirtiliyor. Geçen yıla göre yüzde 
7,24’lük artış sağlanırken, işletmedeki proje sayısının da 164’den 180’e 
çıktığı görülüyor.   İşletmedeki RES’lerin yatırımcılara göre dağılımında 
566 MW ile Polat Enerji birinci sırada yer alırken, 494 MW ile Demi-
rer Enerji, 481 MW ile Güriş, 436 MW ile Borusan EnBW onu izliyor.  
İşletmedeki rüzgâr enerjisi santrallerinin % 38,43’ü Ege bölgesinde, % 

33,23’ü Marmara’da, % 13,52’si Akdeniz’de ve % 9,86’sı İç Anadolu Böl-
gesinde bulunuyor. Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu yatırımları henüz 
oldukça az. Doğu Anadolu Bölgesinde işletmede bir santral bulunmuyor. 

Toplam Kurulu Gücün Yarısı Beş İlde Bulunuyor
İllere göre sıralamaya baktığımızda 1405 MW ile İzmir ilk sırada yer 

alıyor. İzmir yalnız-
ca rüzgar yatırımları 
açısından değil aynı 
zamanda rüzgar 
sanayisi açısından 
da en ilk sırada yer 
alan ilimiz. Balıkesir 
1123 MW, Manisa 
669 MW, Hatay 364 
MW ve Çanakkale 
362 MW kurulu güç 

ile en fazla rüzgâr santralinin bulunduğu iller arasında. Rüzgâr kurulu 
gücünün yarısından fazlası bu beş ilde bulunuyor.  Başvuru tarihlerine 
göre işletmedeki RES’lerin yüzde 62’si 2007 yılı öncesindeki başvurulara 
ait. 1 Kasım 2007 tarihinden sonraki projelerin yüzde 27’si işletmeye geç-
miş durumda. Yüzde 11’lik kısmın da ilave kapasite artışından oluştuğu 
vurgulanıyor. 

SEKTÖRDEN HABERLER

kOcaeli VinçdeR’de yeni yÖnetim BeliRlendi

Vinç sektörünün Türkiye’deki lokomotifi, Türkiye’nin en bü-
yük makine parkuruna sahip Kocaeli Bölgesi’nde faaliyet gös-
teren Kocaeli Vinç İşletmeciler Derneği’nin yeni yönetimi be-
lirlendi.  2017 senesinde faaliyetlerine başlayan Kocaeli Vinç 

İşletmeciler Derneği’nin başına, yapılan genel kurul toplantı-
sıyla Bilsa Vinç İşletmeciliği’nden Osman Ayar getirildi.
Kocaeli’nde faaliyette bulunan vinç işletmecilerinin  sorunlarını 
çözmek, sektördeki sorunları devlet kurumlarına iletmek ama-
cıyla kurulan derneğin yeni yönetimi  yapılan genel kurul sonu-
cunda belirlendi. Çayırova Belediye Sosyal  Tesisleri’nde yapılan 
genel kurula Vinç işletmecileri yoğun bir ilgi gösterdi. Dernek, 
Kocaeli Vinç İşletmecileri olarak bağımsız olma kararı aldı.
Kocaeli VİNÇDER’in yeni yönetim kurulu şu üyelerden oluştu; 
Başkan: Osman Ayar -  Bilsa Vinç İşletmeciliği
Yönetim Kurulu Üyeleri;
 Yücel Murtazaoğlu –Seçkin Vinç
Kemal Aydın –Bacanaklar Vinç
Ahmet Karaman-Karamanlar vinç 
Yusuf  Yıldız – Özgen Vinç  
Rasim Ercan Sevim – Öztek Vinç
Kadir Sami Kıran –Tekgüç Vinç F
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UlUslaRaRası ticaRete yÖn VeRen 
BiRlikleR,  “Wın eURasıa”da 
seRGilenecek tüRk makineleRini anlattı

WIN EURASIA / FUARLAR

12 Şubat 2019, İstanbul - Avrasya 
bölgesinin lider imalat sanayi fu-
arı WIN EURASIA, dünya gene-
linden binlerce katılımcı ve ziya-
retçiyi bu yıl 14 – 17 Mart tarihleri 
arasında İstanbul’da ağırlamaya 
hazırlanıyor. Sac işlemeden metal 
şekillendirme teknolojilerine; oto-
masyon hizmetlerinden elektrik 
ve elektronik ekipmanlara; hidro-
lik ve pnömatikten tesis içi lojisti-
ğe kadar geleceğin fabrikaları için 
ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşa-
cak. 14 – 17 Mart “WIN EURA-
SIA” 2019’u Türkiye sanayicisinin 
ihtiyaçlarına göre yeniden yapı-
landırdıklarını ve fuarın Türkiye 
sanayisinin uluslararası alanda gü-
cünü göstermesi açısından önemli 
bir organizasyon olduğunu vurgu-
layan Hannover Fairs Turkey Fu-
arcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel şunları ifade etti: “Tür-
kiye ihracatçı KOBİ’lerin hızlı ve 
çözüm odaklı üretim anlayışıyla, 
uluslararası ticarette yıldızı parla-
yan bir ülke. WIN EURASIA ile 
yerli ve milli firmalara, ABD ve 
AB ülkeleri başta olmak üzere CIS 
ülkelerinden Afrika’ya kadar ge-
niş bir katılımcı ile buluşacakları 
önemli bir platform sunuyoruz. 
Yurtiçinde yerli ürün kullanımını 
destekleyici etkinliklerin yanı sıra, 
Türk markalarını B2B görüşmele-
riyle açılmak istedikleri hedef pa-

zarlarla buluşturacağız. Sektörün 
önde gelen ulusal ve global ku-
ruluş ve derneklerinin de büyük 
desteğiyle Türkiye sanayisine daha 
fazla katma değer ve işbirliği sağla-
yacak bir fuara imza atacağız”. 

“Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla 
en yeni teknolojilerin görücüye çı-

kacağı fuar Metalworking EURA-
SIA, SurfaceTechnology EURA-
SIA, Welding EURASIA, IAMD 
EURASIA, IES EURASIA ve Ce-
MAT EURASIA katılımcı ve zi-
yaretçilerini Endüstri 4.0 konsepti 
altında tek çatı altında bir araya 
getirecek. 

Türkiye’nin ilk ‘Karanlık Fabri-
kası’ 14 Mart’ta WIN EUARA-
SIA’da! 

360 derece imalat sanayiini, Sana-
yii 4.0 konsepti altında buluştura-
cak olan 14 – 17 Mart 2019, WIN 
EURASIA Fuarı ile fuarı ziyaret 
edecek sektör profesyonelleri, 
otomasyon, dijitalleşme, nesnele-

rin interneti, arttırılmış gerçeklik 
gibi teknolojik gelişmeleri yakın-
dan deneyimleme fırsatı sunacak. 
Alman Devi, dünyanın bir nu-
maralı fuar organizasyon firması 
Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi 
Hannover Fairs Turkey tarafından 
organize edilen, daima ilklerin 
ve inovatif yeniliklerin yer aldı-
ğı yılın İmalat Sanayii  buluşma-
sı, WIN EURASIA’ya yine ilk’ler 
damgasını vuracak. Endüstri 4.0 
Festival Alanı, Türkiye’nin ilk En-
düstri 4.0 konseptli Canlı Üretim 
Hattına (Smart 4.0 Manufacturing 
Line) ev sahipliği yapacak.  “Canlı 
Üretim Hattı” için ayrılan alanda 
Türkiye’nin ilk ‘karanlık fabrikası’ 
inşa edilecek. Üretim kontrolü ve 
takibi, veri analizi, bulut teknolo-
jisi, endüstriyel güvenlik, endüst-
riyel nesnelerin interneti, büyük 
veri, dijital otomasyon ve katmanlı 
üretim teknolojisi kullanılarak ha-
zırlanan “Canlı Üretim Hattı”nda 
katılımcı ve ziyaretçiler, sanayinin 
yeniden şekillenmesine yön veren 
teknolojileri yakından görebile-
cek.

Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden, Alman Devi Deutsche Messe’nin türkiye ofisi Hannover 
fairs turkey tarafından, Endüstri 4.0 çatısı altında düzenlenen 360 derece imalat sanayiinin buluşma 
noktası, Avrasya Bölgesinin lider sanayii fuarı 14 – 17 Mart  “WıN EURASıA” 2019’da, tÜSİAD, tİM 
ve ENOSAD işbirliği ile sanayinin geleceğine ışık tutacak, panel, konferans ve forumlar düzenlenecek. 
Geleceğin sanayii ve teknolojisinin tartışılacağı, yol haritasının belirleneceği konferans ve forumlar, 
fuarla eş zamanlı olarak 14 -17 Mart tarihleri arasında tÜYAP fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.
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Aytemiz, arzu eden tüketicilerin, kendi araçla-
rına yakıtlarını doldurup bedelini de ödeyebi-
lecekleri “self servis” adalarını, 30 istasyonda 
hizmete sundu. Tüketicilerin vakit kaybetme-
den yakıt alımını gerçekleştirebilmelerini ve 
pompada ödeme yapabilmelerini sağlayan self 
servis pompalarda avantajlı fiyatlar uygulana-
cak. Self servis hizmeti sunacak Aytemiz istas-
yon sayısının bir ay sonra 100’ü geçmesi hedef-
leniyor. 

Sektörde şaşırtan hizmetleri, yenilikçi ve yaratıcı 
marka anlayışı ile rekabetten sıyrılarak fark yara-
tan Aytemiz, bir ilke daha imza atarak, en yaygın 
“self servis” yakıt alım hizmetini tüketicileri ile 
buluşturdu. Tüketicilerin, kendi araçlarına ya-
kıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına 
olanak sağlayan self servis hizmeti, kullanıcıları-
na zaman ve bütçe tasarrufu sağlayacak. 

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler ta-
rafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu siste-
min kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dün-
ya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının 
zamanının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ah-
met Eke, üzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barın-
dıran bu “kiosk teknolojisi” nin dünyada bir ilk olduğunu 
sözlerine ekledi. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis 
hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık 
bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı 
hedefl ediklerini açıkladı. Ayrıca, self servis hizmetini yurt 
çapında 40 ilde, 100 istasyonda başlatan ilk marka olmaktan 
dolayı, büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.  

PLATFORM-VİNÇ-RENT / AYTEMİZ PETROL

aytemiz’den 
akaRyakıtta “self seRVis” dÖnemi
“kendin doldur, kendin kazan”

Ahmet Eke








