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M erhaba;
Yeni ve yine dopdolu bir sayıyla karşınızdayız.  Bu sayımızda da Net Medya olarak, 
sektörün nabzını tutan ve ona yön veren fuarlarda, zirvelerde ve çeşitli etkinliklerde 
yerimizi aldık. Hem katılımcılarla hem de ziyaretçilerle özel röportajlar yaparak 
piyasaların durumunu tahlil etmeye çalıştık. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi 
ve Fuarı, Win Eurosia 2019 Fuarı, Ağır Nakliyeciler Derneği 2.Olağan Genel Kurulu 
Toplantısı, PLAT FORMDER 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı katılıp haber çalışmaları 
yaptığımız bu önemli etkinliklerinden bazıları. Bunun yanı sıra birçok firmanın üretim 
tesislerini veya çalıştığı sahalara gidip yine özel röportajlar gerçekleştirdik. Bütün bu 
haber çalışmalarımızın ilginizi çekeceğini umuyoruz.
***
Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaatta ciddi düşüş!
İMSAD’ın (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) yayınladığı son raporda 
maalesef kötü haberler var. Raporda,  inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yılın ilk 
çeyreğinde yaklaşık yüzde 22.7’lik üretim kaybının yaşandığı ve ihracattaki miktar 
artışının üretim kaybını karşılayamadığı vurgulandı. ‘Mayıs 2019 Sektör Raporu’nda 
inşaat sektörünün yılın ilk çeyreğinde yüzde 10.9 küçüldüğü belirtildi. Üç çeyrek 
üst üste küçülen inşaat sektöründe en hızlı küçülme maalesef bu çeyrekte. Raporda 
hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat 
sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi, diğer yandan 
döviz ve lira kredilerinin yükselen maliyetlerinin yüklenici firmaların bir bölümünü 
sıkıntıya soktuğu belirtildi. Ülke ekonomimizn yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 
küçülürken gayrimenkul sektörünün yüzde 2.7 büyüdüğünü belirten raporda yeni 
yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 10.9 küçülme ile genel ekonominin 
oldukça altında bir performans gösterdiği vurgulandı. İnşaat harcamalarında keskin 
bir düşüş gözlendi,  inşaat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 2.3 arttı. Buna rağmen 
aynı dönemde gerçekleşen yıllık yüzde 27 inşaat maliyeti artışı 
ve yüzde 29.6 üretici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında, 
inşaat harcamaları reel olarak yüzde 24.5 veya yüzde 27.2 
daraldı. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
yılın ilk çeyrek döneminde geçen ilk 
çeyrek dönemine göre yüzde 22.7 küçülürken, 
böylece son yılların en sert üretim daralmasının 
yaşandığı belirtildi. Yine raporda İnşaat     
Sektörü Güven Endeksi hakkında da bilgiler 
yer aldı. İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 
2018 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde 
gerilemiş ve Aralık ayında 46.1 puan ile yılı 
en düşük düzeyden kapatmıştı. Yeni yılın ilk dört 
ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi´nde kademeli bir artış görülmüş ve Güven 
Endeksi 15.1 puan artmıştı. Mayıs ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya 
göre 6.3 puan geriledi. Böylece ilk dört ayda elde edilen güven artışının bir bölümü geri 
verildi. Yani oldukça zorlu bir sürecin içinde olduğumuza dair önemli işaretler var bu 
raporda…
***
Gelecek sayıda buluşmak umuduyla…

Yayımlayan
nMR net Medya Reklamcılık

nMR nET MEDYA ADınA İMTİYAZ SAHİBİ

Yazı İşleri Müdürü
H. Metin Şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Net Medya Ajans Sorumlusu
Furkan Kumaş 

furkan@netmedyareklamcilik.com

Genel Yayın Yönetmeni&Haber 
Müdürü

nihat İlbeyoğlu

İngilizce Çevirmen
Eren Altun

Reklam Görsel Tasarım
Aynur Küçük - net Medya
grafi k.netmedya@gmail.com

Görsel Tasarım
Arzu Erten Yıldız - Atölye Reklam

Web Master Sorumlusu
Yağmur Akdoğan

yagmur@netmedyareklamcilik.com

Muhasebe
Serkan Altunbaş

muhasebe@netmedyareklamcilik.com

Halkla İlişkiler
Elif Şendil

elif@netmedyareklamcilik.com

Baskı
Doğa Basım
0212 407 09 00

Basım Tarihi: Mart - nisan 2019

Dağıtım  
Etkin Dağıtım

Ptt Kargo

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

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

kaynak göstererek dahi kullanılamaz.

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

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

Sokak no: 1A/11 Match Plaza GEBZE /
KOCAElİ 

Tel:   0262 674 43 20 
0507 698 51 73 -0532 263 01 34

 Faks: 0 216 489 48 79
info@netmedyareklamcilik.com
www.netmedyareklamcilik.com

www.tasimakaldirmauniteleri.com
Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

EDİTÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.comwww.tasimakaldirmauniteleri.com

Metin 
ŞENDİL
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AĞIR İŞLERDE BİZE

trojanbattery.com

www.sader.com.tr

Hareketli platform uygulamaları için Trojan’ın yeni 
Lityum İyon aküleri dahil diğer Trojan ürünleri hakkında 
daha fazla bilgi alın. 

Trojan’ın deep-cycle (derin döngülü) 
aküleri hareketli platformlar için güvenilir 
performans ve daha verimli çalışma 
olanağı sağlar. Eğer aracınız sürekli 
hareket halinde ise, işinizi görmesi için 
Trojan’a güvenebilirsiniz.
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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
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KAPAK İLANLAR

Ön Kapak Sol üst- HBA Akü

Ön Kapak Sağ üst- BTT Sigorta

Ön Kapak Alt - Acarlar

Ön Kapak Orta - Hidrokon

Ön Kapak İçi- Fatih Vinç

Arka Kapak İçi- Yiğit Akü

Arka Kapak - Gençler Vinç

İÇ SAYFALAR

1- FATİH Vİnç

2- nPPES

3- HPA

5- MAATS

6- TURAnOTO

7- SADER

8- STAR çElİK HAlAT

9- AlTınlAS

10- KıRıMlı Vİnç

11- Kılıç GROUP

12/13- AYDın Vİnç 

14- ARı PlATFORM 

15- TVH

16/17 AlCE

19- FİDAnCılAR

20- BOSPHORUSEXPO

21- UnıVERSAl HAnDlERS

25- KAlUS lASTİKlERİ

26- ıGB TEKnİK

27- HİDRO SEnTEZ 

29- ZEnKAR Vİnç

31- ERTEK CAM

33- TİBET

34/35- MFY

37- AlPEn CAM

39- ZEnGİnlER

43- HASKAn PlATFORM

45- AYHAnlAR PlATFORM

46-YORUlMAZ

48/49 - TRAnS KOnAKOĞlU

51- MSl Vİnç

52/53- EnS PlATFORM

55- çETİnlER

57- TAŞDAnlAR

59- BT&T

63- GAlAKSİ

93- HEDA lİFT

96- ATM MAKİnA

İÇİNDEKİLER
TERCİHLİ ANONSLAR

REKLAM İNDEKSİ

Ağır NAkliyeciler 
DerNeği’NDe yeNi DöNem

motorlArıN SAğlık 
ADreSi; turAN BoBiNAj

FAymoNville  Ağır 
yükleri Sever

GAlAkSi PlAtForm 
yAtırımlArıNıN meyveSiNi 
toPluyor

Ağır yük kAlDırmA ve 
tAşımAcılAr DerNeği 
(Akt) DöNemi

riSkiN olDuğu Her 
yerDe iStANBul 
Gözetim BelGeleNDirme 
yANıNızDA

PlAtFormDer 
2.  olAğAN GeNel 
kurul toPlANtıSı’Nı 
GerçekleştirDi

yükSek eNerjiNiz 
SADer’DeN

BitimSiz eNerji; 
yiğit Akü…

kANtAr ve tArtı 
SiStemleriNDe 
HiDroSeNtez imzASı

türkiye’De 
üretilemeyeNi 
üreteN FirmA; 
elFAtek

HAreket 
uzmANlığıNı 
cezAyir’e tAşıDı

SektörüN DüNyA’yA 
DöNük yüzü; eNkA

30 24

28

32

50

54

58

70 7274

77

38

41
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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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Bu sayımızın 1konu 1konuk köşesinde Nükleer mühendisler Derneği Başkanı erol çubukçu’yu ağırladık. 5-6 
mart’ta  enerji ve tabii kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer mühendisler Derneği (NmD) ve Ankara 
Sanayi odası (ASo) tarafından gerçekleştirilen uluslararası Nükleer Santraller zirvesi ve Fuarı’nda konuştu-
ğumuz çubukçu, okuyucularımız için  türkiye’nin enerji ihtiyacından Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ne kadar 
bir çok konuda önemli bilgiler verdi.

BİR KONU BİR KONUK 
Dr. EROL ÇUBUKÇU

ÖZEL
DOSYA

Nükleer enerji  çok tartışılan 
ve gündemden asla düşmeyen 
oldukça hassas bir  konu.Türki-
ye’nin nükleer enerjiye ne ka-
dar ihtiyacı vardır?

En büyük ihtiyaç duyduğumuz 
enerji, sanayinin de can damarını 
oluşturan elektrik enerjisidir. Sa-

nayinin elektrik enerjisi olmadan canla-
nıp büyümesi mümkün değildir. Sanayi-
ye elektrik enerjisinin sürekli sunulabilir 
olması gerekli. Yenilenebilir enerji kay-
naklarının, beklenenden de hızlı büyü-
mesine rağmen kapasite faktörü  ma-
alesef düşük.  Bu da sanayinin sürekli 
elektrik arzının karşılanmamasına neden 
olmakta. Diğer taraftan gelinen noktada 
Türkiye’nin kömür ve petrol rezervleri 
de kendi talebini karşılayamıyor. Dola-
yısıyla temel enerji yükünü karşılayacak 
elektrik üretim santrallerine ihtiyacımız 
var. Bu anlamıyla da nükleer santraller 
iyi bir çözüm olarak karşımıza çıkmak-
ta. Bunun en büyük sebebi de ilk yatırım 
maliyetlerinin yüksek olmasına karşın 
nükleer santraller yılın yüzde 85’inde 
elektrik üretebildiği için son tahlilde-
ki maliyetin çok düşük olmasıdır. Tür-
kiye’de kalıcı bir endüstriyel gelişimin 
olması için kaçınılmaz olarak nükleer 
enerji santrallerine ihtiyaç bulunmak-
ta. Eğer bunu gerçekleştiremezsek yine 
günlük ve anlık çözümlere yöneleceğiz, 
bir miktar daha doğalgaz santralleri ya-
pacağız, ithal kömürlere bağlı kalacağız 
vs. Belki günü kurtarabileceğiz ama bu 
ülkemiz için çok pahalıya mal olacak. 
Bunun yanı sıra bu günlük çözümlerin 
çevreye verdiği zarar da cabası.

Nükleer santral maliyetlerinin 
ilk etapta  yüksek olması konu-
sunu biraz daha açar mısınız?
Evet, nükleer santrallerin ilk yatırım 
maliyetleri yüksek. Ama bu tesislerin 
yaklaşık 60 yıl çalışıp enerji üreteceği 
düşünülürse bu yüksek maliyetin makul 
seviyelerin bile altına düştüğünü görü-

yoruz. Elektrik kW/saat 
fiyatlarının döviz bazlı 
olarak gelecek yıllarda 
daha da artacağı unsuru 
da unutulmamalıdır. Ye-
nilenebilir enerji kaynak-
ları şu an ucuz görülse 
de aslında çok ciddi bir 
sübvansiyon var. Avrupa 
ülkelerinde bile bu süb-
vansiyonun daha çok yü-
rütülemeyeceği yönünde 
şikâyetler bulunmakta.

Akkuyu Nükleer 
Enerji Projesi’nde şu 
anki durum nedir?
Projede birçok somut 
adım atılıp inşaata başlanmış durumda.  
Burada toplam 4 ünite yapılacak. 1 ünite 
için izin alınmış durumda zaten. İkinci-
si için de çalışmalar adım adım devam 
ediyor. Dolayısıyla en azından 1 ünite-
ye garanti gözüyle bakıyoruz. Hükümet 
yaptığı açıklamada projenin 2023’e yetiş-
mesini istiyor.  2-3 yıl gecikmeli de olsa 
bu ünite devreye girecek. 2. ünite ise bu 
tarihten 2-3 yıl sonra devreye girecek. 

Peki, bu 1.ünitenin devreye gir-
mesinin Türkiye Sanayisi’ne ne 
gibi bir katkısı olacak?
Burada 1200 MWe bir elektrik üretimi 
sürekli devam edecek. Bu da Türkiye’deki 
elektrik enerjisi kurulu gücünün %5’ine 
tekabül edecek.

Türkiye bugünkü süreçte önemli 
bir enerji açığı hissediyor mu?
Türkiye’nin enerji açığını bugünlerde 
olması gereken gibi hissetmemesinin 
tek nedeni, istenen büyümenin geçmiş 
yıllarda yakalanamamasından dolayıdır. 
Yani endüstri, sanayi istenilen düzeyde 
büyüyemedi. Türkiye daha iyi bir büyü-
me hızı yakaladığında göreceği en bü-
yük kısıtlardan biri enerji açığı olacak. 
Akkuyu Projesini de bu anlamda önemli 

bir önlem olarak algılamak gerekiyor. 
Burada tekrar Türk Sanayicisi’nin des-
teklenmesi gerektiğinin altını çizmek 
istiyorum. Bunu da temel bir politikayla 
yapması gerekiyor. Örneğin; işçinin ka-
zanacağı paranın artabilmesi için sanayi-
cinin de güçlü olması gerekiyor. Yöresel 
teşvik gibi yama çözümler sorunu orta-
dan kaldırmıyor. Devletin enerji fiyatını 
sanayiciye sabit bir fiyattan sunması ge-
rekiyor.  Bu sanayicinin de rekabet gücü-
nü artıracaktır.

Metin Şendil
Yazı İşleri Müdürü

ÇubukÇu: Türkiye’de kalıcı bir endüsTriyel 
Gelişimin Olması iÇin nükleer enerji 
sanTrallerine ihTiyaÇ bulunmakTa!

Nükleer santrallerin en büyük teda-
rik kaynaklarını ağır kaldırma ve inşaat 
aşaması oluşturmakta. Örneğin Akku-
yu Projesi için önümüzdeki 4-5 yıl için 
gerçekten de çok büyük ekipmanların 
ve reaktörün parçalarının taşınması 
için büyük tonajlı makinalar gerekli 
olacak. Doğaldır ki böylesi büyük bir 
endüstriyel tesisin yapım aşamasında 
birçok taşıma ve kaldırma ekipmanı 
kullanacak. Hatta projenin gerekiyor-
sa yeni yollara ve limanlara ihtiyacı 
olacak. Birçok alt yapı oluşturulacak. 
Dolayısıyla kaldırma ve taşıma sektörü 
için bu proje oldukça zorlu koşulları 
da beraberinde getirecek. Ama bunun 
yanı sıra da birçok yeni iş kapısı açacak. 
Bu da bu sektörleri durgunluk sürecin-
den çıkarıp daha da motive edecek. 
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this time, in 1konu 1konuk (1Subject 1visitor) we’ve hosted Nuclear engineers Association chairman erol çubuk-
çu. on 5th and 6th march, ınternational Nuclear Power Plants’ Summit and Fair which is carried out under support 
of Nuclear engineers Association and Ankara ındustrial office; we had an interview with çubukçu, and acquired 
many important information about turkey’s energy needs and Akkuyu Nuclear Power Plant Project.

Nuclear energy is a subject of 
many discussion, and always 
in the agenda. How is Turkey in 
need of nuclear energy?

The most essential energy we 
need is, the electric energy 
which is also a vital of industry. 

It’s not possible for the industry to rise 
and develop without electricity. Even 
though renewable energy grows much 
faster compared to the expectations, 
sadly it has quite low capacity in fact. 
It’s a result of not a constant supply to 
industry. On the other hand, Turkey 
also fails to supply itself with the coal 
and oil it owns. So, we are in need of 
electricity production facilities that 
can supply the basic need. Nuclear 
Power Plants are a quite eff icient so-
lutions for these subjects. Nuclear 
Power Plants are able to produce ele-
ctricity for 85% of the year, so it costs 
too little. For a constant industrial de-
velopment in Turkey, nuclear energy 
is inevitable. If we cannot succeed in 
this, we’ll have to return to momen-
tary solutions; build more natural gas 
facilities, stick to imported coal, etc.. 
We might’ve call it a day, but it will 
cost a lot for our country. I’m not even 
mentioning the damage to nature of 
these daily solutions.

Would you talk about the high 
cost of Nuclear Power Plants in 
the fi rst stage?
Yes, the early investments of nuclear 
power plants cost quite high. Althou-
gh, when we think about how these 
facilities will work for 60 years and 
produce energy; we can see that the 
cost is even more than fair. It should 
be kept in mind that electricity prices 
per kW/hour will rise in the next few 
years. Even though renewable ener-
gies seem cheap, there’s a high subsidy 
in it. Th ere are even discussions on 
European countries that these subsi-
dies can’t be kept for longer.

What’s the current status of Ak-
kuyu Nuclear Energy Project?
Many steps have taken in the Project, 
and construction have been started. 
Th ere will be built 4 units in total, 
and one of them have been appro-
ved already. So, we see at least 1 unit 
is guaranteed. Government, declared 
their request that it must’ve finished 
until 2023. Even though it might delay 
2-3years, this unit will be active. Se-
cond unit will be active aft er 2-3years 
from that date. 

And what will be the benefi t 
towards Turkish Industry of the 
fi rst unit to be active?

In there, around 1200 MWe electricity 
production will be done. Th is cor-
responds to 5% of installed capacity of 
Turkish electric power.

Does Turkey feel any signifi cant 
energy defi cit in today’s situation?
Th ere’s only one reason why Turkey 
doesn’t feel the energy deficit as it’s 
supposed to: Th e requested develop-
ment couldn’t be aff orded since the 
past years. So, industry couldn’t grow 
as wanted. Aft erwards Turkey acquires 
a better growth, there will be energy 
deficit. Akkuyu Project must’ve perce-
ived as an important prevention. I re-
peat again that Turkish industry must 
been supported. Th is must be done by 
a basic policy. For instance; in order to 
workers get paid better, industry must 
be strong too. Solutions such as regio-
nal encouragement doesn’t be helpful 
enough. Th e need of energy must’ve 
served in a constant price from gover-
nment to industrialists. Th is will also 
feed the industry better to be more 
powerful.

ÇubukÇu: nuclear pOWer planTs are essenTıal 
ın Order TO Turkey have a cOnsTanT ındusTrıal 
develOpmenT!

ÖZEL
DOSYABİR KONU BİR KONUK (1Subject 1Visitor) 

Dr. EROL ÇUBUKÇU

Th e greatest supplier of nuclear 
power plants are heavy hoisting and 
construction stages. For instance; lar-
ge tonnage equipment will be essential 
in order to transport the reactor pie-
ces of Akkuyu Project in the next 4-5 
years. It’s only natural that such huge 
industrial facility will need quite much 
hoisting and transporting equipments. 
Even will need new port and roads if 
necessary. Many maintenance will be 
done on it. Th is Project will bring many 
though situations, but also will be gate 
to much new business to establish. Th is 
will eff ect the calmness of market and 
motivate it.
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yüksek enerjiniZ sader’den
VİNÇ ÜNİTELERİ / SADER AKÜ HABER

Açıklamalarında distribütörü oldukları 
TROJAN BATTERY hakkında bilgiler 
veren Ersoy, “TROJAN BATTERY fir-
ması 1925 yılında California/Amerika’da 
kuruldu. Kuruluşundan bu yana yalnızca 
Deep-Cycle (Derin Döngülü) akü üreti-
mi yaptı ve bu konuda uzmanlaştı. Akü-
lerinin dış kutusunun rengine kadar tüm 
parçaları (Plaklar, seperatör, kutu-kapak 
aksamı) patentlidir. Teknoloji üreten bir 
firmadır. Cycle (Döngü) sayısı itibariy-
le aynı sınıf ürünlerde en yüksek sayıya 
ulaşan ürünler Trojan markasını taşı-
maktadır.  Amerika dışında üretim tesisi 
yoktur, California ve Georgia’da toplam 4 
fabrikada üretim yapmaktadır. Çin dahil 
Dünya’nın her bölgesindeki distribütör-
leri vasıtasıyla şu anda alanında dünya 
lideridir” ifadelerini kullandı.

D e e p - C y c l e 
(Derin Dön-
gülü) tüm sek-
törlerde (Golf 
Araçları, Ma-
kaslı Platform-
lar, Solar Sek-
tör, Temizlik 
Makinaları, vb) 
Trojan ürün-
lerinin pazar lideri olduğunu kaydeden 
Ersoy, “Trojan akülerin en belirgin özel-
liği emsalsiz yüksek döngü ömrüdür. 
Rakiplerine göre 2 misline varan ömür 
avantajı sebebiyle tüm sektörler için en 
ekonomik üründür. Bugün platform-is-
tifl eme sektöründe bu gerçek tüm kul-
lanıcılar tarafından kabul edilmektedir.  
Satış sonrası hizmetlerde İstanbul ve 

Ankara’daki servisle-
rimiz yüksek teknik 
kapasiteli test-reşarj 
imkânlarıyla hizmet 
vermektedir” dedi. 

kuruluşundan itibaren sektörün ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda müşteri memnuniyetini 
en önemli ve korunması gereken bir olgu olarak gören,  bu olgunun sürekli kılınması için, her zaman kaliteli ürün 
satışına özen gösteren SADer, gelinen süreçte kendini sektörünün ayrıcalıklı yerlerinden birine konumlandırmayı 
başarmıştır.  SADer iç ve Dış tic. ltd. şti. Genel müdürü Sadettin ersoy firması hakkında konuştuk.

“En Ekonomik Akü En 
Uzun Süre Hizmet Veren ve 
Ömrü Boyunca En Çok Enerji 
Alınan Aküdür”

SADER BATTERY olarak sektörde 
zaman zaman kullanıcılar nezdinde 
seminerler verdik ve vermeye devam 
ediyoruz. Akünün kullanılması, bakı-
mı ve seçimi konusunda bilinç seviye-
sini arttırmaya büyük önem veriyoruz. 
Bu hususlar aküden optimum verimi 
almanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bir 
noktaya özellikle vurgu yapmamız ge-
rekir: En ekonomik akü en uzun süre 
hizmet veren ve ömrü boyunca en çok 
enerji alınan aküdür. Bu sebeple akünün 
başlangıç maliyeti değil, hizmet verdiği 
süreye bakılmalıdır. Rakiplerine göre 
başlangıçta %10-15 daha pahalı gibi 
duran Trojan aküler emsalsiz ömür ve 
performansı sebebiyle aslında sektörde-
ki en ekonomik üründür. Örneğin fiyatı 
100TL olan Trojan ile 85TL olan rakip 
bir ürünü mukayese ederken; Trojan 
4-5 yıl hizmet verirken rakip ürün 1-2 
yıl hizmet veriyorsa, Trojan yarı yarıya 
daha ucuza gelmektedir.

Sader Genel müdürü Sadettin ersoy
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Özellikle mobil grubu uzaktan kuman-
dalarında 2012 yılından itibaren başla-
dıkları AR-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının 
gelinen süreçte artık sahada kullanılır 
bir ürün haline gelmiş olduğunu kayde-
den Düzgün, “ 3 boyutlu, gerçek sanal 
uygulamalı simülasyon ve tamamıyla 
bize ait olan yeni,  mobil vinç uzaktan 
kumandası gibi ürünlerimizin tanıtı-
mını WIN Fuarları’nda gerçekleştirdik.  
Bize ait olan bu simülasyonlarla vinç 

operatörlerinin eğitimini de veriyo-
ruz.  Yeni kumandamız,  elinde mo-
bil vinci olan veya mobil vinç üreten 
her firmaya hitap etmektedir. Mo-
bil vinç sektöründe böylesi ürünler 
imal etmek hiç kolay değil . Gerçek-
ten de çok büyük emekler harcadık. 
Bu emeklerimizin sonucunda da 
ülkemize önemli bir artı değer ka-
zandırmış olduk. Zira daha önce sa-
dece ithal edilen mobil vinç uzaktan 
kumandaları artık sahada sorunsuz 
çalışır bir şekilde yerli üretime evril-
miştir” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında fuarda sergiledik-
leri  yeni vinç kumandaları hakkında 
detaylı bilgi veren Düzgün şunları 
dile getirdi: “Bu kumandamızın ta-
sarım aşamasında dünya ölçeğinde-
ki bütün kaliteli emsallerinin detaylı 
bir imcelemesini yaptık. Bu incele-
me  ve kıyas neticesinde her ürünün 
artı yönlerini not ettik. Bunun yanı 

sıra optimal tasarım, ergonomik kulla-
nım, donanımsal açıdan kartlı ve yük-
sek güvenlikli haberleşme protokolü 
gibi süreçleri tamamlayıp dizayn ettik. 
Sahada kullanımı yapıp geri dönüşleri 
alarak güncelledik. Bu yılbaşı itibariyle 
de artık kutulu vaziyette piyasaya sürül-
mek üzere stoklarımıza koyduk.”

“Yaklaşık 7 yıllık bir Ar-Ge masrafımız 
oldu. Bu anlamıyla ürünlerimiz muadil-

lerine göre biraz daha ucuz olsa da fiyat-
ları daha aşağı çekemiyoruz maalesef ” 
şeklinde konuşan Düzgün, “Türkiye’de 
zaten elektronik  sektörünün gelişme-
mesinin nedeni Ar-Ge maliyetlerinin 
yüksek olmasından kaynaklı. Bunun 
amorti sürecinin uzun olması da caba-
sı” dedi. 

ELFATEK’in teknolojik bir firma oldu-
ğunu belirten Düzgün, “Yani sadece işi 
vinç kumandaları üretmek değildir. Fir-
mamız bugün 3D printer endüstriyel tip 
ürünlerde Türkiye’nin en hassas üretim-
lerini gerçekleştiren firmadır. Bunun 
yanı sıra otonom robotik üretimlerimiz 
de çok kalitelidir. Kendimize ait olan 
yazılımlarımız da hakeza.  25 kişilik bir 
mühendis kadromuz bulunmakta. Ül-
kemizin kanayan teknolojik yaralarına 
çözüm olmak istiyoruz” dedi.

ÖZEL HABERLER / ELFATEK ELEKTRONİK HABERİ

endüstriyel elektronik sektöründeki tecrübesini, 2006 yılında vinç uzaktan kumanda sektörüne de taşıyan elFAtek 
elektronik, bünyesinde bulundurduğu genç ve dinamik mühendis kadrosu ile sanayinin ihtiyacı olan yüksek 
performanslı ve kaliteli ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyor. 14-17 mart tarihleri arasında istanbul’da 
gerçekleşen Win eurosia 2019 Fuarı’nda sergiledikleri  ürünleriyle yoğun ilgi gören  elFAtek’i Genel müdürü 
Bahattin Düzgün’le konuştuk.

Türkiye’de üreTilemeyeni üreTen 
Firma; elFaTek

ÖZEL
RÖPORTAJ

“Yeni projeler”

Önümüzdeki dönemler için yine 
mobil vinç sektörüne yönelik birkaç 
gelişkin ürünü daha imal etmeyi planlı-
yoruz. Ar-Ge departmanımız buna yo-
ğunlaşmış durumda. Nasıl ki caraskal 
sektöründe kullanılan elektronik ürün-
lerimizi yerli sektöre kazandırdıysak, 
mobil vinç sektöründe de aşama aşama 
bunu başaracağız.

Bahattin Düzgün

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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Firmasının gelişim evreleri ve sektörde 
imza attıkları ‘ilk’lere dair bilgiler veren 
Aparan “17 yıllık geçmişi olan firmamız 
platform sektöründeki müşterilerinin çö-
züm ortağı olarak yoluna devam etmekte. 
Bu sektörde ülkemize daima ilkleri yaşat-
maya çalıştık. Türkiye’nin en büyük met-
rajlı makinalarını yaptırdık. Keşke bütün 
yatırımlarımızı yerli makinalara yapabil-
sek. Ama maalesef belli bir noktadan son-
ra yerli makinalar yetersiz kalıyor” ifade-
lerini kullandı. 

Açıklamalarında piyasalarda yaşanan 
ekonomik krizin sonuçlarına da değinen 
Aparan konu hakkında şunları dile ge-
tirdi: “Ekonomik kriz hemen her sektörü 
vurduğu gibi sektörümüzde de olumsuz-
lukların baş göstermesine neden oldu. 
Dönüp geriye baktığımızda neredeyse 
bütün firmaların bilinçsizce hareket eti-
ğini görüyorum. Yatırımlarımızı hep kısa 
vadeli olarak yapmışız sektör olarak. Ma-
liyet-muhasebe hesapları detaylı bir şekil-
de yapılmamış. Bunun bedelini de şimdi 
sektör olarak ağır bir şekilde ödemekte-
yiz. Ama bu olumsuz durumdan artık bir 
ders çıkarmanın da vakti geldi. Nitekim 
firmalar istemeseler de ders çıkarıyorlar. 
Artık yatırımları daha mantıklı ve hesaplı 
yapıyor. Gereksiz hırslara kapılmıyorlar. 
Pazar fizibilitelerini artık çok daha derin 
yapıyorlar.”

75mt’lik RUTHMANN markalı ürünleri 
hakkında bilgiler vermeye devam eden 
Aparan, “Aracımızın önemli özellikle-
rinden biri hassas olması. Yukarı çıkan 
personel yukarı çıktığının bile farkında 
olmuyor neredeyse. Bundan dolayı da 
strese girmiyor personel. Makina çift  kır-
ma gibi özel bir kırma sistemine sahip. 
Bundan dolayı köprü altı ve viyadük iş-
lerinde yoğun bir talep görmekte. Elmalı 
Barajı’nda şu an yapmakta olduğumuz iş 
için, RUTHMANN makinamızdan dolayı 
özel olarak davet edildik. Bu da bizi çok 
mutlu ediyor” dedi.

ÖZEL HABERLER /GALAKSİ PLATFORM HABERİ

özellikle  kendinden yürüyüşlü makina parkuruyla yerli piyasada önemli bir açığı kapatan Galaksi Platform, 
türkiye’nin her bölgesine, eğitimli personeliyle iş güvenliği standartlarına uygun üstün hizmetler sunmakta. Son 
olarak elmalı Barajı’nda 75mt’lik sepetli platformu rutHmANN’la hizmet verirken, sahada, Galaksi Platform Genel 
müdürü kadir Aparan’la konuştuk. 

Galaksi plaTFOrm yaTırımlarının 
meyvesini TOpluyOr 

ÖZEL
RÖPORTAJ

“Yatırımlarımızın Kıymetini 
Şimdi Daha İyi Anlıyoruz”

2017-18 yılları arasında çok önemli 
yatırımlar yapmıştık. Bunun sayesinde 
şu an ekonomik gidişattan dolayı zor 
bir süreç yaşanan günümüzde önem-
li işlere imza atabiliyoruz. Özellikle 
2017’de parkımıza kattığımız 75mt’lik 
RUTHMANN makinamız yoğun bir 
talep görmekte. Dünyada hiçbir maki-
nanın bu ürünümüz gibi 41mt’lik yatay 
uzanımı yok. Buradan makinayı aldı-
ğımız Acarlar Makine’ye bize vermiş 
oldukları destekten dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Makinamız şu an 
garanti kapsamı içinde. Bu makinalar 
garanti kapsamı dışında da olsa bakım 
servisleri kesinlikle profesyonel ekip ta-
rafından yapılmalı. Zira bu ürünlerin 
günlükleri, saatlikleri çok değerli. kadir Aparan

özel olarak davet edildik. Bu da bizi çok 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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1993 yılında sektöre adımı attıklarını 
belirten Seçkin Fındık, “Aslında ba-
bam Turan Seçkin bu işe 1971 yılında 
Ankara’da başladı. O dönem otomotiv 
sektöründe marş ve şarj dinamolarının 
yedek parçalarının üretimi ve tamirini 
yaptı. 1993 yılında Ümraniye Küçük Sa-
nayi Sitesi’nde yeni iş yerimizi kurduk. 
2004 yılında firmamızın yönetimini ba-
bamdan kendim devraldım. Bu tarihten 
itibaren de ürün yelpazemizi genişlet-
tik. Leopar tanklarının hava sirkülas-
yon motorlarının üretimi, özel doğru 
akım motorların ve makaslı, eklemli 
platform motorların tamiratı ve reviz-
yonu gibi hizmetler vermeye başladık. 
İhtisas alanımız motor diyebilirim” 
şeklinde konuştu.

Firma olarak kalite ve güvene çok önem 
verdiklerinin altını çizen Seçkin Fındık, 
“Parçalarımız ve işçiliğimiz son dere-
ce kaliteli. Bir motor 1,5 -2 yıl sağlıklı 

bir şekilde 
ç a l ı ş ıyors a 
bizim yap-
tığımız iş-
lemlerle bu 
süre 5yıla 
kadar çıkı-
yor. Önü-
müze gelen 
bir motora 
her zaman 
milli servet 
gözüyle bak-
m a k t a y ı z ” 
dedi. 

Firmaların ürünlerinin 
motorlarına çok iyi bak-
mak zorunda olduklarını 
kaydeden Seçkin Fındık 
konu hakkında şunları 
dile getirdi: “Periyodik 
bakımlarının çok iyi ya-
pılması gerekiyor. Bu 
süreci de biz çok detaylı 
yapmaktayız. Motorların 
bozulmasının nedenleri-

ni genellikle zamanında kömür, rulman 
değişimlerinin yapılmaması, zamanın-
da temizlenmemesi, pompa kontrol-

lerinin yapılmaması geliyor. Platform 
sektörü makinaları dolayısıyla da bu 
makinaların parçaları çok pahalı. Fir-
malar bu rakamları ödemek için çok 
zorlanıyor. Makinaların periyodik 
kontrollerinin yapılması ilerde ortaya 
çıkabilecek olası arızaların olmasını en-
gellemekte. Bu anlamıyla firmalar pe-
riyodik bakım süreçlerine ayıracakları 
ödeneklerle, daha sonra büyük arızala-
rın giderilmesi için harcayacağı yüksek 
meblağlardan kurtulabilir. Yine motor 
arızaları özellikle platform kullanıcısı 
için çok tehlikeli sonuçlar meydana ge-
tirebilir.”

ÖZEL HABERLER / TURAN BOBİNAJ HABERİ

iş makinalarının motorlarını ihtisas alanı olarak belirleyen turan Bobinaj, verdiği başarılı hizmetlerle, daha 
sonra firmalara çok pahalıya mal olacak süreçlerin önüne geçiyor. turan Bobinaj Genel müdürü Seçkin 
Fındık, firması hakkında okuyucularımızı bilgilendirdi.

ÖZEL
RÖPORTAJ

Seçkin Fındık

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

mOTOrların sağlık adresi; Turan bObinaj
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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”

Düzenledikleri eğitim semine-
ri hakkında bilgi veren Acarlar 
Makine Satış Sonrası Hizmetler 

Sorumlusu Emrah Güngör, “Bugün bu-
rada verdiğimiz eğitimin içeriğini, teknik 
ekibimizin bilgilerinin tazelenmesi, yeni 
çıkan bilgilerin kendilerine iletilmesi ve 
sahada karşılaşacakları sorunların çözü-
müne dair yeni tekniklerin geliştirilmesi 
oluşturdu. Bu eğitim sürecimizi 4 gün 
olarak belirledik. İlk başta uzun yıllardır 
sahada olan Haulotte 12 CJ Plus  markalı 
aracımız üstünde hem teknik hem de te-
orik bir eğitim faaliyeti düzenledik.  Son-
rasında akülerle ilgili yeni bir bilgilendir-
me yaptık” ifadelerini kullandı.

Haulotte Ortadoğu ve Asya Eğitim Mü-
dürü Dusko Ormanovic ise yılda 2 defa 
bu eğitim faaliyetlerini düzenledikleri-
ni kaydederek şunları dile getirdi: “Bu 
verdiğimiz oldukça detaylı ve İleri sevi-
yede servis eğitimidir. Acarlar Makine 
Yetkililerinden gelen talep üzerine biz 
de makinaları hazırlayarak bunlar üze-
rinde eğitimleri verdik. Bu eğitimlerimiz 
teorik ve pratik olmak üzere 2 önem-
li bölümden oluşmakta. Bu eğitimlerle 
birlikte servis hizmetlerinin kalitesi de 
doğal olarak yukarı seviyelere çıkmakta. 
Ancak eğitimli bir ekip makinayı hızlı bir 
şekilde tamir edebilir. Yaptığımız her şey 
müşteri memnuniyetini zirveye taşımak 
için. Müşteri makinasında bir problemle 
karşılaştığı zaman,  gelen teknik ekibin 
makinaya nasıl titiz yaklaştığını, çözüme 
hızlı ulaşmasını, engin bilgisini görünce 
gerçekten de mutlu ve memnun oluyor. 
Bildiğiniz gibi bütün makinalar arıza 
yapabilir. Bizim sektörde önemli olan 
makinanın kalitesi kadar meydana gelen 
arızaların hızlı bir şekilde çözülmesidir.”

Satış sonrası servis hizmetlerin, maki-
nanın satış sürecini belirleyen en önemli 
unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken 
Dusko Ormanovic “Ürün bir kere satılır, 
doğru. Ama verilen kaliteli satış sonrası 
hizmetler diğer ürünlerin satışının da 

önünü açar. Ortadoğu Bölgesi’nde son 
3 yıldır distribütörlerimize ve müşte-
rilerimize eğitimler vermekteyim. Bu 
eğitimlerimiz bile ürün satışlarını artırı-
yor. Ürünlerimiz yüksek teknoloji içeren 
ürünlerdir. Bunun yüzünden teknik ser-
vis ekibimizin hem teorik hem de pratik 
olarak anlamda çok iyi yetişmiş olmaları 

gerekiyor.  Bu sebeple Haulotte olarak 
hem satış sonrası servis hizmetlerimize 
hem de bunu gerçekleştirecek personeli-
mizin eğitimine çok önem vermekteyiz” 
şeklinde konuştu.

Son kullanıcılara verdikleri eğitimle, tek-
nik ekiplere verdikleri eğitimin birbirin-
den farklı olduğuna işaret eden Dusko 
Ormanovic ,”Son kullanıcılara makina 

kullanımına dair eğitimler veriyoruz. 
Makinanın özellikleri, neler yapabilece-
ği ve makinanın güvenli bir şekilde na-
sıl kullanılacağına dair verilen eğitimler 
bunlar” dedi.

Makinaların kalibrasyon şekillerinin 
önemine dikkat çeken Dusko Ormano-
vic, “Makinalarda kalibrasyon düzgün 
yapılmazsa Yeterli verimi alamazsınız 
ve kaza risklerini arttırırsınız. Sektörü-
müzde yaşanan kazalarda oldukça sık 
görünen bir durum bu. Hasarlı bir lastik 
makinanın direkt duruş pozisyonunu 
etkiler. Doğru akünün kullanılmaması 
veya akünün yanlış kullanılması maki-
nanın potansiyelini olumsuz yönde etki-
ler veya Akü kontrollerini ve bakımlarını 
yapan kişinin kendisine zarar verir. Bu-
nun yanı sıra yanlış bağlanan bir kablo 
bile makinanın yanmasına sebep olabilir. 
Bu yüzden makinanın bütün parçaları-
nın düzgün bir şekilde monte edilmesi 
çok önemli” ifadelerini kullandı. 

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

Satış sonrası hizmetlerin başarılı ve örnek firması Acarlar makine distribütörü oldukları Dünya devi 
Haulotte markası ekseninde yine başarılı bir eğitim organizasyonuna imza attı.  Haulotte ortadoğu ve 
Asya eğitim müdürü Dusko ormanovic’i merkezlerinde ağırlayan firma, çalışanlarının teknik bilgisini 
güncelleyerek, kurumsal kimliğin önemine ve iş sağlığına dikkat çekti. Acarlar makine Satış Sonrası 
Hizmetler Sorumlusu emrah Güngör ve Haulotte ortadoğu ve Asya eğitim müdürü Dusko ormanovic’le konu 
hakkında görüştük.

sekTörünün eğiTim adresi; 
acarlar makine

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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İstanbul Gözetim Belgelendirme’nin 
2014 yılında kurulduğunu belirten 
Ören “Periyodik kontrolle alakalı 

yetişkin mühendislerin sahada gör-
dükleri iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı 
kusurlu ekipmanları belgelendirip fir-
maya iletmesi gerekiyor. Tabi piyasada 
yetişkin mühendis bulmak zor. Firma 
olarak sahaya yetişkin mühendisler 
yetiştirip işin daha kaliteli yapılması 
adına yola çıktık. 6 yıllık bir firma ol-
mamıza rağmen çok büyük tecrübeler 
elde ettik. İş ekipmanlarının kullanı-
mında iş güvenliği yönetmenliğindeki 
yapılması zorunlu periyodik kontrol 
hizmeti sunuyoruz. Riskin olduğu her 
yerde çalışmaktayız. AVM’lerde, hasta-
nelerde, otellerde, fabrikalarda ve şan-
tiye alanlarında periyodik kontrol hiz-
metleri sunmaktayız. Bununla alakalı 
kaldırım ve iletim ekipmanları, basınçlı 
ekipmanlar, yangın ve elektrik tesisat-
ları, topraklama ölçümleri gibi uzman 
olduğumuz alanlar bulunmakta. Tüm 
bunlarla alakalı piyasaya bütün dün-
yada geçerliliği olan güvenlik belgeleri 
veriyoruz. TÜRKAK 17020 kapsamın-
da kaldırım ve iletim ekipmanları, ba-
sınçlı ekipmanlar, yangın ve elektrik 
tesisatları, topraklama ölçümlerinde 
bütün kalemlerde akrediteyiz” şeklinde 
konuştu.

Sektöre atıldıklarında periyodik kont-
rollerde çok büyük sıkıntılar gördük-
lerini kaydeden Ören konu hakkında 
şunları dile getirdi: “Halen daha devam 
eden bu sıkıntıların başında eğitimsiz-
lik unsuru gelmekte. Bir ekipman er ya 
da geç yorulup yıpranacaktır. Burada 
önemli olan ekipmanın doğru kullanı-
mına dair verilecek eğitimler. Bu eği-
timler hem iş verimini artıracak hem 
de ekipmanın uzun ömürlü olmasını 
sağlayacaktır. Yani ekipmanların eği-
timli kişiler tarafından kullanılması 
riskleri ortadan kaldıracaktır. Aksi 

takdirde sıfır makinada bile kazalar 
yaşanabilir. Yine sahada ekipmanların 
periyodik kontrolünü yapan mühen-
dislerin birikimli olmaları ve olumsuz 
durumlara anında müdahale edip, bel-
gelendirip gerekli mercilere ulaştırması 
gerekir. Burada devletin ilgili kurumla-
rının da belgelendirilmiş ve iş sağlığını 
tehlikeye atan sürçlere müdahale etme-
si gerekir.”

Türkiye’de periyodik kontrolün zorunlu 
olmaması halinde firmaların %80’inin 

bu kontrolleri yaptırmayacağını iddia 
eden Ören, “Bu konudaki duyarsızlığın 
çok vahim boyutlarda olduğunu biliyo-
rum. Yine mevzuatta periyodik kont-
rol, görsel kontrol olarak geçmekte. Bu 
da yüzeysel bir kontrol sürecini berabe-
rinde getiriyor” dedi.

Forklift  sektörünün platform sektörüne 
göre ülkemizde daha erken oluştuğu 
için periyodik bakım tarafında daha 
iyi bir işleyişe sahip olduğunu kayde-
den Ören “Buna rağmen burada da 
eksiklikler yaşanıyor. Örneğin forklift  
çatallarında aşırı yüklemelerden dolayı 
bazı çatlamalar olabilir. Bu çok tehlikeli 
kazalara yol açabilir. Bunlar da forklift  
sürücüsünün gözüyle görülemeyen an-
cak periyodik bakımlarla ortaya çıka-
rılabilecek olumsuzluklardır. Sektörün 
önde gelen firmaları bu bakımları yap-
tırıyorlar ama yaptırmayanlara nazaran 
bu oran oldukça az maalesef ” dedi.

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

iş ekipmanlarının kullanımında iş güvenliği yönetmenliğindeki yapılması zorunlu periyodik kontrol 
hizmetlerini uzman bir kadroyla sunan istanbul Gözetim Belgelendirme, daha sonra yaşanılacak olası ciddi 
kazaların önlenmesi adına sektörel bir açığı da kapatmakta. istanbul Gözetim Belgelendirme Genel müdürü 
Hüseyin ören’le firması ve sektörde yaşanılan olumsuzluklar hakkında konuştuk.

riskin Olduğu her yerde isTanbul 
GöZeTim belGelendirme yanınıZda

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

“Operatörlere Büyük Haksız-
lıklar Yapılmakta”
Bir operatörün asıl görevi makinayı 
doğru kullanmaktır. Operatör, maki-
nanın lastiğinin durumu, yağ kaçakla-
rı gibi gözle görülür sorunlarını tespit 
edebilir ama bom çatlaklıkları, zincir-
lerin hasarlı durumları gibi sorunları 
göremez. Bunları ancak ilgili mühen-
disler gerekli ölçümleri yaparak görebi-
lir. Bu anlamıyla bakım, ekipman ve iş 
güvenliği adına çok önemli bir süreçtir. 
Bundan dolayı neredeyse bütün kaza-
ların günah keçisi yapılan operatörlere 
büyük haksızlıklar yapıldığı kanısında-
yım.

Hüseyin ören
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OSTİM Organize Sanayi Bölge Mü-
dürlüğü ve Çankaya Üniversitesi’nin 
katkılarıyla 2007 yılında sektörde yerli 
üretimin katkı ve kalitesini arttırmak 
adına İş ve İnşaat Makineleri Kümelen-
mesi (İŞİM) kuruldu. Ankara merkez-
li başlayan kümelenme farklı illerden 
üyelerin katılımı ile sektörde ulusal bir 
kümelenme olarak yer almaktadır.

İŞİM mevcut 140 yerli üretim yapan 
firmasıyla sektörü geliştirmeye devam 
ediyor. Küme üyeleri, iş makinaları, ha-
fif inşaat makineleri, özel amaçlı iş ma-
kineleri, beton santralleri, kırma eleme 
tesisleri, yol ve asfalt makineleri, araç 
üstü ekipmanları, konveyör sistemleri 
ve iş makinaları yedek parçaları alt baş-
lıklarında üretmektedir.

Kümenin amacı, sektörün ve üye fir-
malarımızın gelecekte daha rekabetçi 
olmasını sağlayabilmek için ortak ta-
nıtım, eğitim, danışmanlık, projeler, 
lobi, tedarik ve pazarlama faaliyetleri 
gerçekleştirmektir. Bu amaçlar doğ-
rultusunda işbirliklerinin geliştirilmesi 
amacıyla ticari eşleştirme programları, 
bilgilendirme programları gibi etkin-
likler yürütülmektedir. Sektörde yaşa-
nan problemler kamuda ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile paylaşılarak çözümler 
üretmek için İŞİM’ in çaba ve çalışma-
ları devam etmektedir. Küme üyeleriy-
le beraber, sektörün yurtiçi ve yurtdışı 
fuarlarını yakından takip etmekte ve 

birçoğuna ortak katılım sağlamaktadır.

Halihazırda 3 AB Projesi tamamlamış 
olan İŞİM, son yürüttüğü COSME pro-
jesi kapsamında da Avrupa’daki 904 
küme ile kıyaslanarak “Bronz Markalı 
Küme” olarak tescillendi.  Kümenin ile-
ri dönemde ki hedefi gümüş ve sonra-
sında altın markalı bir küme olabilmek 
ve dünya da üyeleriyle beraber daha ta-
nınır hale gelebilmek.

Üyelerinin ihracatını arttırmak adına 
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından des-
teklenen 3 URGE projesini başarıyla 
tamamlayan İŞİM, toplamda 67 üye fir-
masının ihracat odaklı birçok başlıkta 

eğitim ve danışmanlıklar programları 
gerçekleştirdi. Amerika, Afrika ve Av-
rupa’da gerçekleşen sektörel fuarlara 
katılım, her ziyaret edilen ülkede orta-
lama 500’e yakın iş görüşmesi organize 
etti. Sektörün büyük yurtdışı firma-
larının uluslararası satınalmacıları ile 
üyelerini aynı masada buluşturdu. Bu 
faaliyetlerin yanısıra yurtdışında 4 kıta 
da çeşitli ülkelerde birçok tesis ve saha 
ziyaret edildi.
İŞİM, başarılı faaliyetleri kapsamında 
projeye dâhil olan üyelerinin ihracat 
rakamlarını %120’nin üzerine çıkar-
dı. Ayrıca projede yer alan firmaların 
yurtdışı pazarı ülkelerine en az 1 yeni 
ülke dahil etti. Ticaret Bakanlığı’nın 
onayladığı 4.URGE Projesi 50 firma ile 
başlayan İŞİM Kümelenmesi, tecrübe 
ve birikimleriyle bu rakamları daha da 
yukarı çıkarmayı hedefliyor.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ sloga-
nıyla yola çıkan İŞİM Kümelenmesi-
nin hedefi, sektördeki üretici firmala-
rı, üniversiteleri, eğitim kurumları ve 
kamu kuruluşları ile sektörü birlikte 
üreterek büyütmektir.

KÜMELEŞME

birlikTe daha GüÇlüyüZ

Nihat İlbeyoğlu
Haber Müdürü
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Hidrosentez ailesi olarak ekonomik krize 
rağmen faaliyet alanlarını genişlettikleri-
ni kaydeden Tek, “2018 yılında Ar-Ge ve 
fizibilite çalışmalarını tamamlayarak seri 
üretimlere başladık.  Elektronik tır kan-
tarları, otomatik taşıt kantarları, endüst-
riyel tartı sistemleri bu üretimlerimizden 
bazıları” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında  ürün özelliklerine de 
değinen Tek, “Kantarlarımız, HS-V Bri-
dge Serisi Modüler Tip Rampalı Taşıt 
Kantarları Sentez Markası bünyesinde 
üretilen yeni nesil ve üstün özelliklere 
sahip  kantar modelleridir.  Mekanik ak-
samı yüksek teknoloji, kaliteli ve kusur-
suz işçilik prensibi ile konusunda uzman 
mühendis kadromuz tarafından yapılan 
çalışmalar doğrultusunda uzun yıllar hiz-
met edebilmesi amaçlanarak üretilmek-

tedir. Modüler 
Tip olarak ad-
landırdığımız 
HS-V Bridge 
serisi kantar-
lar A1 Kalite 
St 37 özel V 
büküm sacdan 
imal edilmiş, 
yüksek kesitli 
yastık sistemi 
sayesinde no-
minal kapasi-
telerinin % 50 
fazlasını taşımaya elverişli olarak tasar-
lanmıştır. El değmeden Robot kaynak 
teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. 
Uzun Yıllar güvenli kullanım sunar .

 8 Loadcell (Yük Hücresi )’li Platform 
Yüksek Hassasiyetli Tartım imkânı sunar. 
Modüler yapıda olması taşıma ve yükle-
me kolaylığı sağlar” dedi. 

Ekonomik Altyapı Maliyeti, Hızlı ve 
Kolay Montaj İmkanı, Avrupa Stan-
dartlarında Üretim ve Kalite

Yurt içinde yaşanan kısır döngüyü aşmak 
için yurtdışı çalışmalarına hız verdikleri-
ni belirten Tek, “Kendi öz sermayemizle 

araç üstü vinç, araç üstü platform, ağaç 
sökme, sılaç balyalama paketleme, elekt-
ronik tır kantarları üretimlerimiz hız kes-
meden devam ediyor ayrıca  satış sonrası 
teknik servis hizmetleri de sunulmakta-
yız” ifadelerini kullandı.

2018 yılından beri sepetli vinç ürettikle-
rinin bilgisini veren Tek, “27 metre ile 45 
metre arası sepetli vinç yapıyoruz. Hid-
rosentez olarak sepetli platform üreti-
mimizde son teknolojiyi kullanmaktayız. 
Özel metrelerde de sipariş üzerine ürün 
imal edebiliyoruz. Şu anda stoklarımızda 
10 adet 27.36.42.45 metre ürünlerimiz 
bulunmakta” dedi.

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

kanTar ve TarTı sisTemlerinde hidrOsenTeZ imZası
imalatını gerçekleştirdiği ürünlerinde dünya standartlarını yakalayan Hidrosentez vinç, azimli ve istikrarlı 
büyümesiyle, emin ve güvenilir adımlarla yoluna devam ediyor. Firma ayrıca çalışanlarına gerekli eğitimi 
vererek kaliteli kontrol sistemini en yüksek seviyeye çıkarıp kaliteli üretim gerçekleştirmekte. vinç imalat 
sanayisinde Beydemir Grup ile üç yıl önce güçlerini birleştiren firmanın Genel müdürü Sabit tek’le konuştuk.

Hidrosentez Crane, successfully reaching 
the world standards with their products, 
with their determined and stable growth, 
continues its way with confident and safe 
steps. Company also achieve high quality 
production as carrying their quality cont-
rol system to the highest level by providing 
their personnel the essential trainings. 
We’ve interviewed with company’s General 
Manager Sabit Tek, in their third year of 
uniting their power with Beydemir Group.

Tek mentioned their growth as Hidrosen-
tez family, despite the economic crisis. He 
quotes as: “We have started mass produc-
tion by completing R & D and feasibility 

work. Electronic truck weighbridges, auto-
matic vehicle weighers, industrial weighing 
systems are some of our products.”

Tek also referred to their products’ fea-
tures; “Our HS-V Bridge Series Modular 
Type Ramped Vehicle Weighers are new 
generation models with superior features 
produced under Sentez brand. Mechanical 
parts consist high technology, and it has 
been manifactured by our expert team of 
engineers as it’s planned to service for long 
years. HS-V Bridge serie weighers which 
we name as Modular Type, are manifactu-
red from A1 quality St 37 special V curved 
sheet metal and with its high quality cradle 
system, it’s designed to carry 50% more of 
their nominal capacity. It’s manifactured 
with robotic tech without any human tou-
ch. 8 Loadcelled platform creates the possi-
bility of high precise weighing. Its modular 
type makes it easier to transport and load.”

Economic Infrastructure Cost, Fast and 
Easy Assemblement, Production and 
Quality of Europe Standards

Tek stated that they’ve focused on their 

abroad work in order to get over the vici-
ous cycle inside the country. He expressed; 
“With our own funds; crane on vehicle, 
platform over vehicle, tree take-down, si-
lage packaging and electronic truck weig-
hers’ manifacturing continue without any 
deceleration. We also provide technical 
support service after purchase.”

Tek has informed us that they’re producing 
single basket cranes since 2018. He added: 
“We produce basket crane between 27 and 
45 meters. As Hidrosentez, we use the la-
test technology in basket crane production. 
We also produce special sizes upon orde-
ring. At the moment, in our stocks we own 
10 pieces of 27, 36, 42, 45 meter products.”

hıdrOsenTeZ’s sıGn under WeıGhbrıdGe and 
WeıGhınG sysTems
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TVH Türkiye olarak oldukça geniş olan 
stoklarının her geçen gün daha da art-
tığını kaydeden Söyler, “Geçtiğimiz yıl-
larda 600,000’den fazla stok malzeme-
si, 21.000.00’dan fazla bilinen referans 
250’den fazla marka için yedek parça 
tedariği yapıyorduk. Şimdi bu sayıları 
yükselterek, 750,000’den fazla stok mal-
zemesi , 37.000.00’den fazla bilinen re-
ferans 450’den fazla marka için yedek 
parça hizmeti vermeye devam ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında firmasının faaliyetle-
rine değinen Söyler, “Müşterilerimize 
sunduğumuz yedek parçalar; forklift ye-
dek parça ve aksesuarlarının haricinde 
personel yükselticiler, liman ekipman-
ları, teleskopik yükleyiciler, endüstriyel 
temizlik makineleri, hizmet araçları, ta-
şıma ekipmanları, yan yükleyiciler, hid-
rolik ve mekanik ataşmanlar, kamyon ar-
kası rampa ve forkliftlerinin yedek parça 
ve aksesuarları stoklarımızda mevcut. 
Bu ürünlerin yanı sıra Çin makinaları-
nın yedek parça ve aksesuarları, akü ye-
nileme ve şarj cihazları, motor şanzıman 
parçaları, 10 tona kadar iş makinaları 
yedek parçaları gibi yeni ürünlerimiz ile 

stoklarımızı daha da genişletiyoruz” şek-
linde konuştu.

Firmasının sektördeki başarısının ne-
denlerine değinen Söyler, konu hakkında 
şunları dile getirdi: TVH, müşterilerine 
hızlı ve güvenilir hizmetler vermekte-
dir.  Başarımızın nedenlerini; her zaman 
müşteriler ile ilişkilerimizin iyi olması, 
müşteri ayrımı yapmadan kaliteli hiz-
met sunmamız, her türlü makinaya hitap 
edebilmemiz, ürün gamımızın çok geniş 
olması, stoklarımızda yer alan ürünlerin 
hızlı sevkiyatı ve  sıcak satışın olması, 

TVH Türkiye ekibinin profesyonelliği, 
her türlü sorunda hızlı çözüm üretmesi, 
sattığımız ürünlerin arkasında durma-
mız gibi önemli unsurlar oluşturmakta.”
Son olarak düzenledikleri 10.yıl etkin-
liğine de değinen Söyler, “Uzun zaman-
dır yapmayı planladığımız bir etkinlik-
ti. TVH’nin 50.yılı ve TVH Türkiye’nin 
10.yılına denk getirmek istedik. Etkin-
liğimize aktif olan firmaların ve yeni 
müşterilerin katıldığını belirtmek isteriz, 
bu etkinlik bizim için verimli bir organi-
zasyon oldu ve müşterilerimizle hem yüz 
yüze tanışma fırsatı bulduk hem de müş-
terilerin bizden beklentilerini öğrenmiş 
olduk. Birlikte güzel sohbetler ettik ve iş 
ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırdık. Bu 
organizasyonların ilerleyen dönemler-
de devamının geleceğini söyleyebilirim. 
Müşterilerimizden aldığımız geri bildi-
rimler de bu yönde. TVH 50.yıl ve TVH 
Türkiye 10.yıl etkinliğinde bizi yalnız 
bırakmayan bütün müşterilerimize TVH 
Türkiye Genel Müdürü Mulaaz Zilyas ve 
TVH Türkiye Team adına teşekkürleri-
mizi sunarız” ifadelerini kullandı.

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

Forklift yedek parça ve aksesuarlarından endüstriyel temizlik makinelerine kadar çok geniş bir yelpazede 
müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren tvH türkiye, düzenlediği bir etkinlikle 10.yılını kutladı. Birçok 
firmanın katıldığı etkinlikte tvH yedek Parça tic. Aş. veri Giriş uzmanı ve Satış Destek Sorumlusu tuba 
Söyler okuyucularımız için firması hakkında önemli bilgiler verdi.

Tvh Türkiye’den 10.yıl kuTlaması 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

tuba Söyler
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İkinci el iş makinaları piyasasının ol-
dukça canlı bir sektör olduğuna işaret 
eden Bayraktar, “Maalesef ülkemizde 
seyreden ekonomik anlamdaki olumsuz 
hava yüzünden ikinci el iş makinalarını 
fırsata çeviren meslektaşlar bulunmak-
ta. O yüzden piyasada gerçek değerinin 
çok altında ve kişiler işlerini çevirebil-
mek adına makina satışlarında düşük 
fiyatlar oluşmaya başladı. Fiyatlar böyle 
oluşunca, imalatçıların zaten üretimle 
ilgili sıkıntıları katlanmış oluyor. AL-
CEN Grup olarak en önemli özelliğimiz 
gereği, piyasa koşulları ne olursa olsun, 
sektörü, üretici de dahil olmak üzere 
dengede tutmamız gerektiğini biliyoruz” 
ifadelerini kullandı. Bayraktar konuya 
ilişkin şu şekilde devam etti: “ALCEN 
Grup olarak ikinci el iş makinalarında 
kesinlikle prensip gereği, bize güvenen 
müşterilerimizle diyaloga girip, olması 
gereken fiyat politikasını uygulayarak 
satış koşullarını sağlıyoruz. Böylece sek-
törde imalat yapan üretici firmaların da 
maliyet analizini kurtarmış oluyoruz. 
Bu çalışma prensiplerini eğer ülkemizde 

ikinci el iş makinası işi yapan firmalarla 
ortak uygularsak, herkes bu sorumluğu 
hissederse, bütün imalatçı, üretici ve kul-
lanıcı kârlı çıkacaktır. Tabii ki bu durum, 

mevcut olumsuzluğu fırsata çevirip, iş 
makinası almak isteyen firmalara olum-
suz gelmektedir. Biz Alcen Grup olarak 
firma prensibimizden kesinlikle ödün 
vermeyeceğiz.”

Bayraktar, imalatçı ve üretici cephesin-
den bakıldığında, piyasa şartları kötü de-

yip o günkü ihtiyaçları karşılamak adına, 
ürün, uygun fiyata çekildiğinde, ikinci el 
satışı yapılacak iş makinalarının da fiyat 
olarak daha alt seviyelere çekmek zorun-

da kaldıklarını belirtip, “ALCEN Grup 
olarak tüm imalatçı ve üreticilerle bir 
toplantı gerçekleştirip fiyatlarda bir stan-
dart oluşturmak istiyoruz. Böylece ikinci 
el piyasasında sağlıklı iş yapma ortamını 
inşa edebiliriz. Burada imalatçı, üretici 
ve pazarlamacılara çok iş düşmektedir” 
dedi.

“Servis Ağının Önemi”
Sıfır ve ikinci el iş makinalarının 
servis ağının çok önem arz ettiği-
ne vurgu yapan Bayraktar “Türkiye 
genelindeki seyahatlerimizde iş ma-
kinaları sahiplerinin servis ağından 
çok şikâyet ettiklerine şahit olduk. 
Bu tür sorunların ivedilikle iyileşti-
rilmesi gerekmektedir. Bu sorunlar 
ülke ekonomimize de ağır bir yük 
bindirmektedir. ALCEN Grup ola-
rak bu tür konulara da destek olmak 
adına çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Müşteri ilişkilerimizin çok iyi 
olmasından dolayı servis veya var 
ise herhangi bir sorunu çözmek için 

çözüm ortağı oluyoruz. İnşallah bunları 
daha da geliştirip ileriye yönelik daha iyi 
adımlar atacağız” şeklinde konuştu.

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

AlceN Grup yönetim kurulu Başkanı Necdet Bayraktar okuyucularımız için yaptığı özel açıklamalarda, 
olumsuz ekonomik gidişatı fırsata çevirmek isteyen firmaları eleştirip, bunun önüne geçilmesi adına birlikte 
hareket edilmesinin gerektiğini vurguladı.

alcen Grup ikinci el 
saTışlarında FırsaTÇılığa karşı

Nihat İlbeyoğlu
Haber Müdürü
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Vertikal Makine’nın yaklaşık 5 yıl önce 
kurulan bir grup şirketi olduğunun bil-
gisini veren Tezcan, “Şu anda grubumuz 
filosunda  kiralama tarafında 200 adet 
platform bulunmakta.  Satış faaliyetle-
rimizin yanı sıra akülü mobil vinç gru-
bunda da kiralama faaliyetlerine devam 
ediyoruz” dedi.

Açıklamalarında distribütörü oldukları 
ünlü markalara da değinen Tezcan, konu 
hakkında şunları dile getirdi: “Bildiğiniz 
üzere akülü mobil vinç markası olan İtal-
yan JMG’nin distribütörüyüz. Kısa bir 
süre önce de bu markanın 4,5-8,5 ton 
kapasiteli ürünlerini kiralama filomuza 
dahil ettik. Bu vinçler akülü olduğu ve 
kapalı alanlarda çalıştığı için özellikle 
gıda ve kimya sanayilerinde yoğun ilgi 
görüyorlar. Bu ürünlerimiz destek ayağı 
basmadan yükü kaldırabilip hareket ede-
biliyor. Makinada bulunan ekran saye-
sinde ürünün bütün hareketlerini, yükü 
çıkardığı metrajları, açılarını izleyebili-
yorsunuz. Dolayısıyla personeli tehlikeye 
atabilecek bir durum söz konusu olmu-
yor. Ürünümüzü müşterilere operatörlü 

veya operatörsüz şekilde sunabiliyoruz.  
Bu ürünler, yüksek katlarda, fabrika-
larda montaj alanlarında, dar yerlerde, 
makinaların yer değişimi ihtiyaçlarında 
Avrupa’da oldukça popüler olan ürünler. 
Ülkemizde de yakın bir gelecekte çok 
daha yaygın bir şekilde göreceğiz bu ma-
kinaları.”

PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

kaldırma ve taşıma ekipmanları sektörüne yeni soluklar kazandıran vertikal makine, uluslararası 
markaların türkiye distribütörlüğünü alarak yerli piyasaya kaliteli ürünler sunan önemli firmalardan. 
vertikal makina Satış ve kiralama sorumlusu reis tezcan’la firmasını ve sektörün genel gidişatını konuştuk.

verTikal, jmG’yle ÇOk GüÇlü

herkül vinÇ iş Güvenliği alanında daha köklü 
ÇöZümler isTiyOr

Nihat İlbeyoğlu
Haber Müdürü

“Son Kullanıcılar Daha Çok 
Rağbet Görmekte”
Satışlarımız şu an son kullanıcı eksenli 
diyebilirim. Çünkü platform kiralama 
firmalarında işlerin durağanlaşmasıyla 
filolarda bir makine birikmesi durumu 
söz konusu. Bu yüzden son kullanıcılar 
daha çok rağbet görmekte. Satış adet-
lerimize baktığımızda, kiralama bölü-
mümüzden çok daha hareketli oldu-
ğunu görüyoruz. Ülkedeki ekonomik 
durumdan dolayı kiralama işleri ve 
sektörü gerçekten de çok zor durumda. 
Umarım bu durum bir an evvel düzelir 
zira piyasadaki bu rakamlarla bu işin 
sürdürülebilir olmasını çok olası gör-
müyoruz. 

“Yeni Merkezimiz”
Herkül Vinç olarak yeni merkezimizin 
inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.  Bu yaz 
mevsiminin ortalarına doğru burasının 
hizmete açılacağı umudu içerisindeyiz. 
Yeni yerimizde eğitim salonlarımız da 
olacak.  Burada meslektaşlarımızı, opera-
törleri, operasyon sorumlularını bir araya 
getirerek sektörel ve mesleki tartışmalar 
düzenleyeceğiz. Bu tartışmalar netice-
sinde doğruların ve yanlışların daha da 
belirgin hale geleceği inancı içerisindeyiz. 

herkül vinÇ iş Güvenliği alanında daha köklü 

Herkül Vinç olarak 20 yılı aşkın bir süre-
dir sektöre hizmet vermekte olduklarının 
altını çizen Arıcan, sürekli büyüyen maki-
ne parklarında 50’nin üstünde araçlarının 
bulunduğunun bilgisini verdi.
Açıklamalarında şantiye alanlarında yaşa-
dıkları sorunlara değinen Arıcan şunları 
dile getirdi: “Şantiye koşullarında yaşanan 
en büyük sorunun kaynağını maalesef 
yaygın olan bir bilinçsizlik durumu oluş-
turmakta. Firmamız tarafından gönderi-
len ve işinin ehli olan profesyonel opera-
törlerimize bazı şantiyelerde işçisinden 
şefine kadar işi öğretilmeye kalkışılıyor. 

Operatörlerimizin iş güvenliği önlemleri-
ni uygulamasına izin verilmemeye kadar 
getiriliyor iş. Bu güvenlik anlamında risk-
lere yol açıyor. Şantiyelerdeki veya genel 
anlamda bu tip risklerin önüne geçmek 
adına bir eğitim kurumu veya sektörü 
kurulabilir. Burada günümüzde oldukça 
yaygınlaşan operatör eğitim kurumlarının 
tek çatı altında ve verilecek müfredatın tek 
müfredat olması taraft arıyım.  İş ahlakı, iş 
güvenliği ve eğitim gibi unsurların hem 
iş güvenliğini sağlamada hem de yapılan 
işten azami verim almada başat unsurlar 
olduğunu düşünüyorum.”

temelleri 1997 yılına dayanan, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara 
uyum ve sürekli gelişim temeli üzerinde şekillendiren Herkül vinç, iş güvenliği 
ve sağlığı alanında da bu standartlarından ödün vermiyor. Herkül vinç Genel 
müdürü tuncay Arıcan’la konu hakkında konuştuk.

tuncay Arıcan
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PLATFORM-VİNÇ-RENT-İMALAT-TEDARİK 

Firmasının kuruluş ve gelişim süreçleri-
ne değinen Avcı “Yiğit Akü A.Ş. , hızla 
gelişmekte olan ülkemizin güçlü yatı-
rımcılarından birisi olarak, 1976 yılında 
Ankara’da kurulmuştur. Bugün 40.000 
m2 alana sahip starter akü üretim fabri-
kası, 17.000 m2 alana sahip endüstriyel 
akü üretim fabrikası ve 15.000 m2 alana 
sahip lityum iyon ve plastik enjeksiyon 
üretim fabrikalarında en ileri teknolojiyi 
hayata geçiren Yiğit Akü A.Ş. 90’dan faz-
la ülkeye ihracat yapmaktadır.”

 Yurt dışında pek çok akü üreten fabri-
kalara know-how anlaşmaları yoluyla, 
firmaların teknolojilerini artırarak, çalı-
şanların eğitilmesi faaliyetlerinde de rol 
oynadıklarını dile getiren Avcı, “Yazılımı 
ve donanımı tamamen kendi tasarımla-
rımızla yaptığımız akü üretim makina-
larını bu tesislere kurduk. %100 yerli ve 
milli bir firma olan Yiğit Akü A.Ş. son 
dönemlerde üretimini gerçekleştirdiği 
Endüstriyel akü ürün çeşitliliği ile ülke 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı gibi, 
ihracat faaliyetlerine de hız vermekte-
dir. Yakın zamana kadar ithal edilen pek 
çok endüstriyel aküler, kendi sermaye – 
emek –bilgi ve teknolojik imkânlarla fab-
rikamızda üretilmektedir” dedi.

Açıklamalarında FFP tip akülerinin dı-
şındaki endüstriyel ürün tiplerinden 
olan  diğer aküler hakkında okuyucula-

rımıza bilgi veren Avcı şu başlıkları sıra-
ladı: 

•	 Derin deşarj özellikli Jel tipi aküle-
rimiz (Solar  - Marin  sistemlerinde)

•	 Motive Power serisi akülerimiz (Te-
mizlik makinaları – Elektrikli Bisik-
let - Engelli araçlarda)

•	 Agm serisi akülerimiz ( UPS güç 
kaynaklarında)

•	 Motorsiklet akülerimiz
•	 Traksiyoner akülerimiz (Forklift  – 

Transpalet – Maden Ocağı aküleri 
– Manlift  lerde)

•	 Front Terminalli akülerimiz (Haber-
leşme sistemlerinde)

•	 Savunma Sanayisine özel tip aküle-
rimiz (Askeri zırhlı araçlar – Tank-
lar – Obüslerde)

•	 Monotruck serisi akülerimiz (Ömür 
istenen durumlarda)

•	 OpzS ve OpzV tip akülerimiz (Bü-
yük enerji santrallerinde)

•	 Lityum İyon tip akülerimiz

Günümüzde 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracatı ile Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve orta Doğu ülkelerine, 
seçkin markaları ve geniş ürün yelpazesi ile ihracat gerçekleştiren yerli gururumuz yiğit Akü, manlift 
sektörüne sunduğu yeni ürünleriyle, zirvedeki konumu taçlandırmaya devam ediyor. yiğit Akü A.ş. 
endüstriyel Akü Satış ve Pazarlama müdürü mustafa Avcı firması ve son dönem faaliyetleri hakkında 
okuyucularımızı bilgilendirdi.

biTimsiZ enerji; yiğiT akü…

“FFP akü ayrıcalığı”
Yaklaşık 4 yıl kadar önce FFP 

olarak adlandırdığımız (Düz Plaka-
lı Sulu Uzun Ömürlü Derin Deşarj 
Aküleri ) ürünün ar-ge çalışmaları-
na başladığımızda, bu sektör dik-
katimizi çekmişti. Zira manlift lerin 
kullanıldığı sektörler itibariyle in-
celendiğinde hem iş güvenliği – iş 
kazalarının önlenmesine olumlu 
faydalar getireceğine güveniyor, 
hem de yapılan işin hız anlamında 
müthiş bir ivme kazandıracağını 
biliyorduk. Öncelikle sektörü ve o 
dönemde kullanılan ithal akü mar-
kalarını yakın takibimize aldık. Yi-
ğit Akü A.Ş. , aküde Ar-Ge merkezi 
olduğundan bu ürünler incelendiği 
gibi, kullanım alanları da yerinde 
araştırılıp, kullanıcılarla ve kira-
lama firmaları teknik servisleriyle 
bire bir görüşülmüştür. Bu bilgiler 
ışında yapılan ilk ürünlerimiz labo-
ratuar testlerine alınmış, daha sonra 
sektördeki ilk müşterimiz olan Fa-
tih Vinç firmasında FFP akülerimiz 
saha testlerinden geçmiştir. Sonraki 
dönemlerde ise sürekli saha analiz-
leri ve müşteri memnuniyeti ziya-
retleri kapsamında istekler ile ürü-
nümüz gelişim göstermiştir. Bugün 
görüyoruz ki işi sıkı şekilde takip 
etmek, müşteriye kulak vermek, 
sürekli geliştirmek bu sektörde kısa 
sürede bizi iyi noktalara taşımıştır. 
Sonrasında tübüler plaka tekno-
lojisini bu sektördeki akülerimize 
aktardık. Traksiyoner akü ve mo-
notruck serisi akülerimizi de man-
lift lerin kullanımına sunduk. Bu 
yolla kullanım sürelerini artırdık. 
Günümüzde bu pazarda en çok ara-
nılan – satılan markalardan biriyiz.

Nihat İlbeyoğlu
Haber Müdürü

mustafa Avcı
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Faymonville Group’un Belçika menşeli 
bir dorse üreticisi olduğunu kaydeden 
Gözdağ, “Faymonville Group  6 ülke-
de operasyon yapmaktadır. Bu ülkeler; 
Almanya, Rusya, İtalya, Polonya, Lük-
semburg ve Belçika. Bugüne kadar 115’i 
direkt, 150 ülkede satış işlemi gerçekleş-
tirerek bir rekora imza attık diyebilirim. 
2019 yılı itibariyle bünyemizde 1100 çalı-
şan bulunmakta” ifadelerini kullandı.

Sektörün gelişmesiyle birlikte rüzgar 
gülü kanatların boyutlarının da daha 
çok büyüdüğüne işaret eden ve bunla-
rın taşınmasında yeni çözümler sunan 
Winmax araçları hakkında bilgiler veren 
Gözdağ konu hakkında şunları söyle-
di: “Eskiden rüzgâr gülleri kanatlarının 
boyu 50-60mt civarındaydı. Gelişen 
teknolojiyle birlikte daha çok enerji elde 
edilmesi amacıyla bu boyutlar çok daha 
büyüdü.  65mt civarı olan bu boyut, taşı-
macıları oldukça zorlamaya başladı. Biz 
de 4 açılır araçlarımızda hidrolik boyun-
da ve akslarda yaptığımız revizyonlarla 
65mt’ye dayanan kanatları sorunsuz bir 
şekilde taşıyabiliyoruz. Yine bu yenilikle-
rimizle sıkıntılı yollarda da güvenli bir ta-

şımacılık yapabiliyoruz. Bugün Winmax 
araçlarımızdan önemli bir müşterimize 3 
adet satmış bulunmaktayız. Dünya paza-
rına sunduğumuz 63mt açılır aracımızda 
yaptığımız 18mt’den 20,5mt’ye çıkardığı-
mız baz uzunluğuyla toplam açılırlığı 69 
mt’ye çıkardık. Bu araçlarımızın proto-
tipinin üretimi aşamasındayız. Bu ürün 
yakın gelecekte de Türkiye piyasasında 
kendine önemli yerler edinecektir.”

AĞIR - TAŞIMA - LOJİSTİK / FAYMONVILLE GRUP

Ağır yük taşımacılığı ve özel taşımacılık konusunda tam kapsamlı özel araç üreticisi Faymonville Group , özel 
araç yapımında gelişkin üretim teknolojisi ve üretim kalitesiyle uluslar arası piyasalarda öncü bir rol oynamakta. 
Ağır Nakliyeciler Derneği 2. Genel kurulu toplantısı’nda bir sunum yapan Faymonville Group  Bölge Satış 
Sorumlusu kaan Gözdağ firması hakkında önemli bilgiler verdi.

Ağır Nakliyeciler Derneği 2. olağan Genel kurul toplantısı’nın ardından sorularımızı yanıtlayan erdinç Ağır 
Nakliyat Genel müdürü Sinan Dinç, derneklerinin yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oldukça memnun 
olduklarını dile getirdi.

FaymOnville  ağır yükleri sever

dinÇ; derneğimiZ ÇOk Olumlu 
işlere imZa aTacak

SPMT’lerde yenilik
Modüler kendinden tahrikli taşı-

yıcılar segmentinde de çok kaliteli ve 
alternatif ürünlerimiz bulunmakta. Bu 
segmente Türkiye piyasasında SPMT 
olarak bilinmekte. SPMT’lerde dingil 
başı 40, 48, 60 ve 70 ton olmak üzere 
değişik kapasitelerde araçlarımız bu-
lunmakta. Yine 2,43 ve 3mt genişli-
ğinde ürettiğimiz araçlar bulunmakta. 
2.43mt’likler nakliye adına konteynır-
lara sığdığı için daha kolay taşınabili-
yor. 

dinÇ; derneğimiZ ÇOk Olumlu 

Ağır Nakliyeciler Derneği olarak çok 
mutlu olduklarına işaret eden Dinç,”Ge-
rek yurt içi gerekse uluslar arası ölçekte 

Türkiye’nin ağır yüklerini taşıyan 
firmalarının yöneticilerini topla-
yıp derneğimizin yeni başkanını 
seçtik. Sektörümüzün şu an ger-
çekten de çok büyük sorunları 
var. 1998 yılında çıkan Karayolları 
Mevzuatı hala fiili olarak işlemek-
te. Bakanlığa gittiğimizde hiçbir 
muhatap bulamıyoruz ve sorun-
larımızı dile getiremiyoruz.  Bir 
önerge vermemize rağmen hala 
ortada bir sonuç yok.  Otoyolla-
rımız, köprülerimiz gerçekten de 
çok büyük. Dolayısıyla verdiğimiz 

bu yönergenin bir an evvel dikkate alınıp 
aktif hale getirilmesi lazım.  Derneğimizin 

yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri bu 
sorunların çözümleri adına olumlu işler 
yapacağı kanısındayım” ifadelerini kul-
landı.

kaan Gözdağ

erdinç Ağır - Sinan Dinç 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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Firma olarak kendi araçlarıyla gabari 
yükler, konteynır taşımacılığı, liman ve 

vinç hizmetleri, depolama gibi alanlarda 
yurt içi müşterilerine önemli çözümler 
sunduklarını kaydeden Eryiğit, “Sektö-
rümüzün çok büyük sorunları var ma-
alesef. Akaryakıt, yedek parça gibi ana 
masraf kalemlerimiz gerçekten de çok 
yüksek. Devletimiz, lojistik veya nakli-
yeci gruplarını destekleyip daha uygun 
akaryakıt satışları sunabilirse birçok so-
runumuz ortadan kalkacaktır. Bunun 
yanı sıra yetki belgesi, izni olmayan fir-
maların taşıma yapması, bununla ortaya 
çıkan haksız rekabet de engellenmeli” 
ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında makine parkları hak-
kında da bilgi veren Eryiğit “Sürekli ça-
lışan ekipmanlarımız olduğu gibi boşta 
beklettiğimiz ekipmanlarımız da bulun-
makta. Özellikle dorselerimizin bazıla-
rını yedek olsun diye dinlendiriyoruz. 

Personel sayımız şu an 100’ü bulmakta” 
dedi.

Son olarak, ihracat faaliyetleri yapmayı 
düşündüklerini dile getiren Eryiğit konu 
hakkında şunları söyledi: “Yurt dışına 
açılmayı düşünüyoruz. İhracat firmaları-
mız son dönemde oldukça arttı. Gemlik 
limanda olmamız bu konuda da bize bir 
avantaj sağlıyor.”

2020 yılına kadar Türkiye’de sadece yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 
MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine 
ulaşmayı hedefl eyen Akfen Yenilenebilir 
Enerji, Çanakkale’de 143 milyon dolarlık 
yatırıma sahip 112 MW’lık Üçpınar Rüzgar 
Enerji Santrali (RES) projesinin 51 MW’lık 
ilk fazını devreye aldı. Yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını ekonomiye kazandır-
mak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren 
Akfen Yenilenebilir Enerji, 143 milyon do-
larlık yatırım değeri bulunan Çanakkale 
Üçpınar Rüzgar Enerji Santrali (RES) proje-

sinde elektrik üretimine geçti.

Üçpınar RES’in, 51 MW güç kapasitesine 
sahip 15 türbini için Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı’ndan geçici kabul alan Ak-
fen Yenilenebilir Enerji, projenin ilk fazını 
tamamlamış oldu. Santralin geçici kabulü 
yapılan ilk kısmının yıllık 156 GWs elektrik 
üretmesi bekleniyor. Tam kapasiteye ulaş-
tığında 33 türbin ve 112 MW kurulu güce 
ulaşacak projenin 2019 yılı içinde tamam-
lanması hedefl eniyor. Üçpınar RES tam 
kapasiteye ulaştığında 450 bin kişinin yıllık 
enerji ihtiyacını karşılayacak. Üçpınar RES 
projesinin kısmi olarak devreye girmesiyle 
Akfen Yenilenebilir Enerji 406 MW kurulu 
güç kapasitesine ve yıllık toplam 1.295 GWs 
elektrik üretim kapasitesine ulaştı.

Rüzgarda Atağa Kalktı
Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen Mart ayın-
da yine Çanakkale’de bulunan 30,6 MW 

kurulu gücünde-
ki Kocalar RES 
projesini tamam-
layarak devreye 
aldı. Kocalar RES 
projesinde üreti-
len enerjiyi ulusal 
elektrik ağı üzerin-
den tüm Türkiye’ye 
ulaştırarak 120 
bin kişinin yıllık 
enerji ihtiyacını rüzgardan tek başına kar-
şılayan Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar 
ve Üçpınar RES’in yanı sıra 2019 yılı içeri-
sinde Çanakkale’deki 58 MW’lık Hasanoba 
RES ve Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES 
projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine 
geçirmeyi hedefl iyor. Böylelikle şirketin 4 
rüzgâr elektrik santrali projesindeki kurulu 
gücü 2019 yılı sonunda 275 MW’a ulaşacak. 
Şirketin toplam gücü ise 632 MW’a çıkacak.

AĞIR - TAŞIMA - LOJİSTİK /GEMLİK AKTAŞ LOJİSTİK

yurt içi taşımacılık sektörüne getirdiği yenilikler ve müşterilerine sundukları k1 ve r1 belgeli hizmet 
standartlarıyla lojistik sektörünün en iyi çıkış yapan firmaları arasında bulunan Gemlik Aktaş-1 lojistik giderek 
ağırlaşan rekabet koşullarında dürüst ve profesyonel yaklaşım ilkesiyle müşterilerine hızlı ve sorunsuz hizmet 
vermeyi garanti etmeye devam ediyor. Gemlik Aktaş lojistik’ten  Nuray eryiğit’le firması ve sektörün sorunları 
hakkında konuştuk.

yeniliklerin adresi; 
Gemlik akTaş lOjisTik

akFen yenilenebilir enerji’nin Çanakkale’deki 
üÇpınar res prOjesi enerji üreTmeye başladı

“Sektörümüzün Popülari-
tesini Arttırması Lazım”
Sektörümüzün ara eleman sorunu-
nu çözmek adına biraz popülaritesini 
arttırması lazım. Genelde yorucu, çok 
sıkıntılı ve zor bir meslek imajı var ka-
falarda. Sektörümüzün özellikle meslek 
ve teknik lise mezunlarını cezp etmesi 
gerekiyor. Bunun için de yine devletin 
ilgili kurumlarından destek bekliyoruz. 

Nuray eryiğit

kayrıl karabeyoğlu
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60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldır-
ma ve taşımacılık hizmetleri sunan, 
sektörün uzman şirketi Hareket, Ce-
zayir’de hayata geçirilen büyük pro-
jelerde yer alarak uluslararası arena-
daki başarısını perçinlemeye devam 
ediyor. Bu çerçevede Hareket, başkent 
Cezayir’in 500 kilometre güneydoğu-
sunda konumlandırılan Kais Enerji 
Santrali’nin HRSG modülü montaj 
projesini üstleniyor. Santralde kulla-

nılacak ve modül başına 210 ton ağır-
lığa sahip 40 adet HRSG modülünün 
kurulumu Hareket tarafından gerçek-
leştiriliyor.

Hareket’in Cezayir’deki tüm projelere 
talip olacak potansiyele sahip olduğu-
nu belirten Hareket Proje Taşımacılı-
ğı ve Yük Mühendisliği Genel Müdü-
rü Engin Kuzucu, “Cezayir Hükümeti 
2030 yılına kadar enerji üretim kapa-

sitesini 20 bin MW’a çıkarmayı he-
defliyor. Bu doğrultuda Kais Enerji 
Santrali gibi birçok enerji santrali 
projesinin hayata geçirilmesi planla-
nıyor. Hareket olarak uzman ve dene-
yimli kadromuz, yaratıcı mühendislik 
çözümlerimiz, son teknolojiye sahip 
altyapımız ve yüksek kapasitedeki 
ekipmanlarımızla bu bölgedeki tüm 
taşıma ve montaj projelerini gerçek-
leştirmeye talibiz” diye konuştu.

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma 
ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektö-
rün uzman şirketi Hareket, Türkiye’nin 
en önemli projelerinde uzman ve dene-
yimli kadrosu, yaratıcı ve yenilikçi çö-
zümleriyle yer alıyor. Hareket, bu kez 
Çanakkale Boğazı’nın ilk ve Marmara 
Bölgesi’nin ise 5. asma köprüsü olan 
1915 Çanakkale Köprüsü Projesi’nin 
taşıma faaliyetlerini gerçekleştirdi. 
Temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan 
Çanakkale Köprüsü’nün ayak temelle-
rini oluşturacak çelik şaftların taşıması 
Hareket tarafından yapıldı. 

Projeye ilişkin konuşan 
Hareket Proje Taşımacılığı 
ve Yük Mühendisliği Ge-
nel Müdürü Engin Kuzucu, 
şunları söyledi: “Tamam-
landığında ülkemizin en 
önemli değerleri arasında 
yer alacak bu projeye dahil 
olmaktan gurur duyuyoruz. 
1915 Çanakkale Köprü-

sü’nün ağırlıkları 700-750 ton arasında 
değişen, 26 metre yüksekliğindeki çelik 
şaftlarının yüksekliği fazla olduğundan 
taşıma sırasında devrilme riski çok faz-
laydı. Ancak yaptığımız mühendislik 
çalışmaları neticesinde son teknolojiye 
sahip altyapımız ve yüksek kapasitede-
ki ekipmanlarımızla taşımayı emniyet-
li bir şekilde tamamladık.”

AĞIR - TAŞIMA - LOJİSTİK /HAREKET PROJE TAŞIMA

Sektörün lider markası Hareket Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği, cezayir’in enerji üretim kapasitesini 
artırma hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen kais enerji Santrali’nin HrSG modülü montaj projesini 
gerçekleştiriyor.

Sektörün lider markası Hareket Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği, temeli 18 mart’ta 2017 tarihinde atılan 
1915 çanakkale köprüsü Projesi’ne yaratıcı ve yenilikçi çözümleriyle damgasını vurdu.

harekeT uZmanlığını ceZayir’e Taşıdı

Çanakkale köprüsü ayaklarını 
OluşTuracak dev Çelik şaFTlar Taşındı
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Çelikbilek makine büyümeye devam ediyOr
VİNÇ ÜNİTELERİ (TAVAN VİNÇLER) /ÇELIKBİLEK MAKİNE

ÇELİKBİLEK  Makine’nin yaklaşık 50 
yıldır sektöründe müşterilerine üstün 
hizmetler sunan bir aile şirketi olduğu-
nun bilgisini veren Boztepe. “Karaköy’de 
kurulan firmamız ardından Perpa’ya 
sonrasında ise şu an yerleşkemizin bu-
lunduğu Tuzla’ya taşınmıştır. Oldukça 
geniş olan ürün gamımızda kaldırma ve 
taşıma ekipmanlarında dünyanın önde 
gelen firmalarının Türkiye mümessilli-
ğini yaptığımız markaları bulunmakta.  
Her geçen yıl da yeni distribütörleri ve 
markaları bünyemize katmaktayız” ifa-
delerini kullandı.

Son yıllarda distribütörlüğünü aldıkları 
dünyaca ünlü markalara örnekler veren 
Boztepe konu hakkında şunları dile getir-
di: “Zincirli vinçlerde bir Japon devi olan 

Kito markasını en başta söyleyebilirim. 
Kito 3 yıl ürün ve 10 yıl fren garantisine 
sahip ve gerçekten de zincirli vinçlerde 
dünyaca üne sahip bir marka. Yine İsviç-
re menşeli GIS markasının distribütörü-
yüz. GIS elektrikli zincirli vinçleri, vinç 
sistemin kullanım güvenliğinin öncelikli 
olduğu tüm alanlarda kullanılır. Alman 
menşeli , makine taşıma sistemleriyle il-
gili ATS markası, İspanyol AİRPES, AN-
TEC, İtalyan depolama ve istiflemedeki 

çözüm ekipmanları olan LİFTER gibi 
dünyanın önde gelen markalarının dist-
ribütörlüğünü yapmaktayız.  Bunların 
yanı sıra tescilli markamız olan BEST-
LİFT’in ürün gamında ceraskal, hidrolik 
sistemler, istifleme makinaları, makine 
krikoları, palet taşıma ekipmanları gibi 
çok geniş bir yelpazede kaliteli üretimler 
yapılmakta. CONDUCTIX, MEGA,S-
temmann-Technik gibi markaları da say-
mak gerekir.”

Açıklamalarında katıldıkları WIN Fua-
rı’na da değinen Boztepe “WIN Fuarları 
beklentimizin çok üzerinde gerçekleş-
ti. Özellikle ilk 3 gün çok hareketliydi. 
Standımız oldukça yoğundu. Eğer geri 
dönüşler de beklediğimiz gibi olursa şu 
ana kadar ki en verimli fuarlardan birini 
yaşamış olacağız.” dedi.

Verim açısından 2018 yılının sektör 
açısından 2017 yılının üstünde geçme-
diğine işaret eden Boztepe “Firmalar 
hedeflerinin altında yılı kapattı. Birçok 
proje durdu. Piyasalar Mart ayındaki 
yerel seçimlerin geçmesini bekledi. Ta-
kip ettiğimiz mega projelerde şu an bir 
bekleme süreci yaşanmakta.  2019 yılı 
hedeflerimizi yakalamak için bu projele-
rin harekete geçmesi gerekiyor.  İhracat 
faaliyetleri şu an bizim için önemli. Grup 
şirketlerimizden olan KÜMSAN %90 
oranında ihracat faaliyeti gösteriyor ve 
bu anlamıyla da çok özel bir yere kendini 
konumlandırmış durumda.  Almış oldu-
ğu işler bazında 2019’u ve 2020 yılının 
bazı dönemlerini kapatmış durumda. Bu 
gerçekten de, bu durgun süreçte çok bü-
yük bir başarı” ibarelerini kullandı.

Faaliyetlerine 1973 yılında başlayan çelikBilek makine Sanayi ve ticaret A.ş, kaldırma ve taşıma ekipmanları, 
vinç sistemleri, istif makinaları, hidrolik sistemler, enerji besleme sistemleri, çalışma platformları ve özel 
proje uygulamaları ürün grupları ile 46 yıla ulaşan deneyimi ve uzman kadrosu ile satış, servis, yedek 
parça konularında müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam ediyor. 14-17 mart günleri arasında 
gerçekleştirilen WıN Fuarları’na katılan firmanın standında çelikBilek makine Satış ve Pazarlama müdürü ufuk 
Boztepe’yle konuştuk.

ufuk Boztepe

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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Çanakkale’de Tarihi Gün

els liFT, emh ile iskOÇya’da 
eğiTim düZenledi

ıccs 2019 ödülleri dağıTıldı

harekeT, isTanbul 
havalimanı’nın Taşınma 
sürecinde yer aldı

Tamamlandığında dün-
yanın en geniş açıklıklı 

asma köprüsü unvanına 
sahip olacak ve 18 Mart 
2022’de hizmete açılması 
planlanan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nde tüm Türki-
ye’yi sevindiren ‘tarihi bir 
gün’ yaşandı.  18 Mart Şe-
hitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümü 
etkinlikleri nedeniyle Çanakkale’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, çalışmaları hızla devam eden 1915 Çanakkale Köp-
rüsü Gelibolu şantiyesini ziyaret ederek dev çelik şaftların ilkinin 
montajını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Karayolları Genel Müdürü Abdul-
kadir Uraloğlu eşlik etti. ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu adına Seung Soo 
Lee, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tüm dünyanın ilgisini çektiğini be-
lirterek, “Projemiz şimdiden 5 uluslararası ödüle layık görüldü” dedi.
2022’de hizmete açılması için çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz ola-
rak ve büyük bir heyecanla yürütüldüğü 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl-
dönümünde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalış-
maları yerinde inceledi ve projedeki ilerleme hakkında bilgi aldı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
M. Cahit Turhan, Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile 1915 Çanakkale 
Köprüsü Gelibolu şantiyesine geldi ve Karayolları Genel Müdürü Ab-
dulkadir Uraloğlu’ndan projedeki gelişmeler ile ilgili bilgi aldı.  
Ziyaret ve brifing esnasında AK Parti Milletvekilleri Jülide İskende-
roğlu, Ahmet Büyükgümüş ve Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan 
Tavlı, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nihat Özde-
mir, Limak Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkan Yardımcısı Sezai 
Bacaksız, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı 
Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ÇOK A.Ş. Yö-
netim Kurulu Üyesi ve SK E&C temsilcisi Seung Soo Lee ve ÇOK A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Daelim temsilcisi Young Jin Woo bulundular.

18-21 Mart 2019 tarihleri 
arasında ELS Lift Yurtdışı 

İhracat Geliştirme Müdürü 
Alistair Palacıoğlu ve ELS 
Lift Satış Sonrası Hizmetler 
Sorumlusu Hüseyin Kiraz 
İskoçya’da ZL Group’un mar-
kası olan EMHandling’e satış 
ve teknik eğitimler verdi.
Bursa’da ki fabrikasında personel yükseltici platform üretimlerine 
devam etmekte olan ELS Lift, 2019’un ilk çeyreğinden itibaren yo-
ğun çalışmalara başladığı yurtdışı pazarında distribütörleri ile olan 
ilişkilerinin temellerini güçlendirmeye devam ediyor. 
18-21 Mart tarihleri arasında İskoçya’da EMH Satış ve Pazarlama 
ekibinden sorumluların yer aldığı ve Satış Pazarlama direktörünün 
katılımı ile gerçekleştirilen temel satış eğitimlerini, ELS Lift Yurtdışı 
İhracat Geliştirme Müdürü Alistair Palacıoğlu tarafından hazırlanan 
bir program ile tamamladı. Ürünlere dair incelemeler sahada ger-
çekleşirken, makinelere dair teknik eğitimler EMH ekibine, ELS Lift 
Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Hüseyin Kiraz tarafından verildi.
ELS Lift’in İskoçya ziyareti sırasında gerçekleşen ve Scotland Build 
fuarına katılım gösteren EMH, ELS Lift ekibi ile fuarda ziyaretçile-
rini karşılarken, diğer kiralama ve inşaat şirketlerinin ilgili sorum-
luları ile görüşmelerini sürdürdü. Görüşmelerde ELS Lift ürünleri 
tanıtılarak, İngiltere’de pazar trendi olmaya devam eden düşük sevi-
yeli erişim ekipmanları üzerinde duruldu. Bu durum görüşmeler sı-
rasında ELS Lift’in ürün gamında yer alan Junior serisi ve yeni ürün 
dikey personel yükseltici platform VM6’ya olan ilgi odağını arttırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın desteğiyle Kömür 
Üreticileri Derneği (KÖMÜR-
DER) tarafından bu yıl üçüncü 
kez düzenlenen Temiz Kömür 
Teknolojileri Çalıştayı ve Fu-
arı’nda yerli kömür üretimini 
destekleyen kurumlar ödüllen-
dirildi.
İstanbul Pullman Kongre 
Merkezi’nde 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen törende, ICCS 2019 
Ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve 
KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız tarafından verildi. Yatırım 
Ödülü’nü kazanan Polyak Eynez’in ödülünü Polyak Eynez Yönetim Ku-
rulu Üyesi Murat Özyeğin aldı. İmbat Madencilik istihdamda sağladığı 
artışla ödüle layık görüldü ve ödül Şirket Ortağı Arif Kurtel’e sunuldu. 
Sürdürülebilirlik Ödülü’nü Yeni Anadolu Madencilik kazandı, ödül Ge-
nel Müdür Nadim Ekiz’e takdim edildi. Üretim Ödülü Ercan Şirketler 
Topluluğu’ndan Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan’a verildi. 
Zenginleştirme Ödülü’nü kazanan Çiftay-Ardem adına ödülü Çiftay Yö-
netim Kurulu Başkanı Serkan Aydın aldı. Ar-Ge ödülünü almaya hak 
kazanan Garanti Koza Enerji adına ödül Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi 
Şahin adına Mühendislik ve Ar-Ge Müdürü Şuayip Avşar’a takdim edil-
di. Yerli kömürün en kritik konularından olan rezerv konusundaki çalış-
maları nedeniyle Rezerv Artırma Ödülü, MTA’dan Genel Müdür Cengiz 
Erdem’e sunuldu. Polat Madencilik’ten Muzaffer Polat’a ise Onur Ödülü 
takdim edildi.
Yerli kömürü destekleyenler kazandı:
Yatırım Ödülü: Polyak Eynez 
İstihdam Ödülü: İmbat Madencilik 
Sürdürülebilirlik Ödülü: Yeni Anadolu Madencilik
Üretim Ödülü: Ercan Şirketler Topluluğu
Zenginleştirme Ödülü: Çiftay-Ardem 
Ar-Ge Ödülü: Garanti Koza Enerji
Rezervi Artırma Ödülü: MTA 
Onur Ödülü: Muzaffer Polat - Polat Madencilik

Sektörün lider 
markası Ha-

reket Proje Taşı-
macılığı ve Yük 
Mü h e n d i s l i ğ i , 
Atatürk Havali-
manı’nın İstanbul 
Hav a l i m an ı’n a 
gerçekleştirilen 
taşınma operas-
yonunda uzman 
kadrosu ve yüksek kapasiteye sahip ekipmanlarıyla yer aldı.
60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, 
sektörün uzman şirketi Hareket, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Ha-
valimanı’na başarıyla tamamlanan taşınma operasyonunda uzman ve 
deneyimli kadrosu, yaratıcı ve yenilikçi çözümleriyle yer aldı. Hareket, 
Çelebi Havacılık Holding A.Ş’ye ait İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak 
araç ve ofis malzemelerini 65 kişilik uzman ekibi ve toplam 250 aracıyla 
45 saat sürede taşıdı. 
Bu önemli süreçte görev almaktan gurur duyduklarını söyleyen Hareket 
Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Engin Kuzucu, 
“Lojistik alanındaki uzmanlığımızı İstanbul Havalimanı taşınma operas-
yonuna da yansıttık. Son teknolojiye sahip altyapımız ve yüksek kapa-
sitedeki ekipmanlarımızla, taşınması son derece mühim ve hassas olan 
toplam 1218 ekipmanı ve 250 aracı Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul 
Havalimanı’na başarıyla ve emniyetli bir şekilde ulaştırdık” diye konuştu. 

SEKTÖRDEN HABERLER
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lOjisTik, liderliğe 
selekTör yapıyOr! 

Türeb bilbaO’da düZenlenen 
WindeurOpe eTkinliğine 
kaTıldı 

TemiZ kömür TeknOlOjileri 
Fuarı yapıldı

WindEurope 2019 konferan-
sı ve fuarı, 2-4 Nisan ta-

rihlerinde İspanya’nın Bilbao şehrinde düzenlendi. Sekiz binden fazla 
sektör temsilcisinin katılmasının beklendiği etkinlikte, WindEurope 
üyesi olan TÜREB’te yer aldı.
Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (WindEurope) organize ettiği ve önemli 
rüzgâr enerjisi etkinliklerinden biri olarak kabul edilen WindEurope 2019 
konferansı ve fuarı, 2-4 Nisan tarihlerinde İspanya’nın Bilbao şehrinde 
gerçekleşti. Sekiz binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı etkinliğe Tür-
kiye Rüzgâr Enerjisi Birliği adına başkan Hakan Yıldırım ile birlikte yöne-
tim kurulu üyelerinden Tuna Güven, Olcayto Yiğit, Arif Günyar ve Zeynel 
Kılınç katıldı. Böylece yeni yönetim kurulunun ilk yurtdışı temasları bu 
konferans ile başlamış oldu. WindEurope CEO’su Giles Dicksonla biraraya 
gelerek TÜREB yönetim kurulu, etkinlik sürecince küresel tedarikçilerden  
Vestas, Nordex ve Siemens Gamesa ile de görüşmelerde bulundu.  
Konferansla birlikte gerçekleşen Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) 
toplantısına ise TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım ve Tuna Güven katıldı.
“Avrupa İçin Temiz Ekonomi” teması ile düzenlenen etkinlikte 155 konuş-
macı ile piyasa trendlerine, finans ve hükümet politikalarına güncel bir 
bakış sağlandı. Fuarda 50 ülkeden 300 katılımcının yer aldı. 
Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan WindEurope CEO’su Giles Dickson, 
rüzgâr endüstrisinin 2027 yılına kadar Avrupa’nın lider enerji üretim kay-
nağı olacağının tahmin edildiğini ve bu nedenle tüm gözlerin Bilbao’da 
olduğunu iletti. Bu etkinliğin Avrupa’da yaşayan bütün insanları ilgilendir-
diğine dikkat çeken Dickson,  büyüyen iş gücüne katkı sağlamak, rüzgârın 
faydalarını halka anlatabilmek ve onların desteklerini sürekli canlı tutabil-
mek için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna değindi.

Yerli temiz kömürün geleceğini 
tartışmak üzere Kömür Üreticileri 
Derneği (KÖMÜRDER) tarafından 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı’nın desteğiyle bu yıl üçüncüsü dü-
zenlenen Temiz Kömür Teknolojile-
ri Çalıştayı ve Fuarı, 18 Nisan 2019 tarihinde Pullman İstanbul Kongre 
Merkezi’nde yapıldı.
Çalıştay ve Fuarın açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
canlı video bağlantısıyla bağlandı. Fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Dünya Kömür Derneği Politikalar Yönetici-
si Liam Mchugh ve KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız yaptı.
Cari açığın kapanmasına 280 milyon dolarlık katkı
Canlı video bağlantısıyla bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez çalıştayın üçüncüsünün yapılmasını ve daha da önemlisi sürdürüle-
bilir olmasını çok önemsediğini belirtti. 
Enerji Bakanı şunları söyledi: “Kömür dünyada 200 yıldan daha uzun süre-
dir kullanılıyor ve bugün bile halen dünyanın en gelişmiş ülkelerinin enerji 
portföylerinde kömür ilk sırada. Bizim de yerli kömürden vazgeçmeye hiç 
niyetimiz yok. Enerjide ithal girdi oranımız halen yüksek. Bu nedenle enerji 
arz güvenliğimiz için, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için kömür kritik bir 
role sahip. Gerek kamu gerekse de özel sektörümüzün inancı ve desteği saye-
sinde yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası 
bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibariyle yerli kömürden elektrik üre-
tim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz 
potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz ge-
rekiyor. Önümüzdeki dönemde yerli kömürde 5 bin MW ilave kurulu gücü 
devreye alarak enerji portföyümüzdeki payını daha da yukarılara çekeceğiz. 
Öte yandan cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 
1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu sant-
ralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp 
doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın 
kapanmasına yıllık yaklaşık 280 milyon dolarlık bir katkı sağladı.”

lOjisTikTe kariyer, 
4. kariyer Zirvesi’nde 
kOnuşuldu

crOWn depO ÇöZümleri’ 

Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde 

bu yıl 4.’sü düzenle-
nen Kariyer Zirvesi, 
iş dünyasından tem-
silciler ile öğrencile-
rin buluşmasına ev 
sahipliği yaptı. Et-
kinliğin ilk günün-
de gerçekleşen “A 
Noktasından B Noktasına Giden Kariyer” oturumunda lojistik sek-
törünün önde gelen isimleri, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak iş 
hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulundular.
16-18 Nisan tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İda-
ri Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen 4. Kariyer Zirvesi, farklı sektörler-
den iş insanlarını öğrencilerle bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde 
“A Noktasından B Noktasına Giden Kariyer” başlıklı oturum, katılım-
cılar tarafından ilgiyle takip edildi. Batu International Logistics COO’su 
Uğur Dal, Batu International Logistics Uluslararası Operasyonlar Di-
rektörü Tarık Cansız ve Hema Endüstri Lojistik Satın Alma ve Ope-
rasyonlar Sorumlusu Evren Yılmaz, lojistik sektörü ve paydaşlarındaki 
kariyer imkanlarıyla ilgili tecrübelerini öğrencilere aktardılar.
GSMH’nin %12’si Lojistik
Batu International Logistics COO’su Uğur Dal konuşmasında lojistik 
sektörünün ülke ekonomisindeki payı ve gençlere yönelik kariyer ola-
naklarından bahsetti. Türkiye’nin GSMH’nin %12’sini lojistik sektö-
rünün oluşturduğunu belirten Dal, “Sektörde dolaylı ve direkt toplam 
çalışan sayısı 400 bine ulaştı. Dolayısıyla lojistik ve lojistikle entegre 
çalışma imkanlarının gençler tarafından değerlendirilmesi gerekmek-
tedir.” dedi.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü, dün-
yanın dört büyük forklift  ve depo içi ekipman markalarından biri 
olan Crown, her ihtiyaca yönelik zengin ürün gamı, farklı tasarımı 
ve dayanıklılığının yanı sıra verimliliği, fonksiyonelliği ve inovatifl i-
ği ile de depoların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 
Sunduğu akıllı depolama teknolojileri ile farklılaşan forklift  ve depo içi 
ekipman markası Crown, Temsa İş Makinaları ile 2017 yılında imza-
ladığı distribütörlük anlaşması sonrasında, üstün özellikleri ve sundu-
ğu bütünsel hizmet ile depoların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. 
Fonksiyonellik ve estetikten taviz vermeyen dizaynı ile olduğu kadar 
dayanıklılığıyla da öne çıkan Crown Depo Ekipmanları, özellikle ba-
kım ve onarım masrafl arını azalttığı, uzun yıllar sorunsuz çalıştığı ve 
verimliliği arttırdığı için tercih ediliyor. Crown; denge ağırlıklı forklift , 
reach truck, dar alan sipariş toplayıcı, istifl eyici, transpalet, çekme ma-
kinelerinden oluşan geniş ürün gamı ve etkin filo yönetimi teknolojisi 
ile depoda duyulabilecek her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.

Her ayrıntısında eşsiz Crown kalitesi
Crown depo ekipmanlarının üzerinde yer alan komponentlerin 
%85’ini kendisi üretmesi sayesinde bakım maliyetlerinde %65 oranın-
da azalma sağlıyor. Crown’un komponentleri kendisinin üretmesinin 
bir diğer avantajı ise; Crown depo ekipmanlarında parça değişimi ge-
reksiniminde en ufak parçaların bile değiştirilebilir olması. Bir çarpma 
sonucu oluşan hasar belirlendiğinde tüm parçanın değiştirilmesine ge-
rek kalmadan hasar oluşan bölgedeki parçanın değişimi ile sorun çözü-
lebiliyor. Bu da hasar maliyetlerinde 4 kata kadar tasarruf sağlıyor. Tüm 
bunların yanı sıra Crown forklift  ve istifl eme makineleri, yan koruma 
panellerindeki 8 mm çelik kaplama sayesinde darbelere karşı ekstra da-
yanıklılık gösteriyor. 
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Ağır yük kaldırma ve taşımacılar Derneği (Akt) tarafından gerçekleştirilen Sigorta ve iş Güvenliği 
Derneği Sempozyumu yoğun ilgi gördü. 27 Nisan 2019 tarihinde istanbul’da yapılan etkinlikte ‘iş 
Güvenliği, riskler/Sorunlar ve çözümleri - Sigorta / risk/Sorunlar ve çözümleri - iş kazaları/ Hukuki 
Sorunlar ve çözümleri’ gibi başlıklar tartışılıp sunumlar gerçekleştirildi. Sempozyumun sonunda ise 
lıeBHerr ltm 1500  maket vinç hediye çekilişi yapıldı.

akT’den siGOrTa ve iş Güvenliği sempOZyumu
 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Sigorta ve İş Güvenliği Sempozyum’unda ilk sözü alan AKT 
Başkanı Ahmet Altunkum açılış konuşmasında şunları söyledi: 

“Başta bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen Değer-
li konuşmacılarımıza, sempozyum ana sponsorumuz Corpus 
Sigorta’ya, Derneğimiz sigorta danışmanı Fidancılar Sigorta’ya, 
2019 yılı derneğimizin ana sponsoru olan Liebherr’e, diğer spon-
sorlarımız Hidrokon’a ve Faymonville’e Ağır Yük Kaldırma ve Ta-
şımacılar Derneği adına teşekkür ederiz. Üye firmalarımız lojistik 
sektörünün en riskli ve standart dışı işlerini yapmaktadır. Yapılan 
işlerin temeli mühendislik çözümlerine dayanır. Sektörümüzün 
temsilcileri petrokimya, petrol gaz, nükleer enerji, yenilenebilir 
enerji, inşaat-altyapı, liman ve tersaneler gibi endüstriyel tesisle-
rin desteklenmesi veya kurulumunda çalışmaktadır. Bu da gös-
termektedir ki yaptığımız işte “0” hata ve “0” İş kazası  prensibi ile 
çalışmak en önemli misyonumuz olmalıdır. Ülke ekonomisinin 
güçlü olması sektörel birliktelik ve gelişmelere bağlıdır. Derneği-
miz, ülkemizdeki tüm sektör temsilcilerinin tek bir çatı altında 
toplanabilmesi için diğer paydaş dernekler ile görüşmelere devam 
etmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin yönetilmesinde de kilit 
nokta işbirliğidir. Organizasyon içindeki bireyler, departmanlar, 
gruplar arasında ve dışarıda müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler 
arasında istişareler yapılmalıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkili 
yönetim sürekli eğitim ve iletişim ile sağlanabilir.  Olası riskleri-
mizin firmalarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize verebile-
ceği zararları minimize edebilmek için sigortası ve iş güvenliğinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Zira bir iş kazası sadece kazayı yaşaya-
nı değil, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu bireyleri, firmada 
çalışan diğer kişileri, firmanın kendi finansal yapısını ve piyasa 

itibarını, yani sanılandan çok daha büyük bir kesimi maddi za-
rar ve manevi çöküntü altında bırakmaktadır. Bu riskleri Sigorta 
şirketi ile birlikte yönetmenin önemi artmaktadır.  Bu nedenden 
dolayı AKT olarak düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumun 
amacı; sektörümüzün İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından bilgi-
lendirme ve olası risklerimizin Sigortalanması konusundadır. Bu 
konuda Akademisyenler, Kamu Çalışanları ve Sigorta Şirketleri 
tarafından önemli konulara açıklık getirilecektir. Umuyorum ki 
sizlere maksimum fayda sağlayacaktır.”

CORPUS Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir’in yaptığı ve fir-
masının bilgilerinin paylaşıldığı sunumdan sonra söz alan Fidan-
cılar Sigorta’dan Orhan Fidancı şunları dile getirdi: “10 yıl önce 
sektörün en büyük sorunlarından biri sigorta konusuydu. Sigorta 
şirketleri sektörün birkaç büyük firmalarının dışında sektörün 
geneline poliçe yapmıyorlardı yapanlarda hasar sonrası tazminat-
larını alamıyorlardı. Biz işte tam bu sırada sektöre girdik, sektörle 
tanıştık. Neler yapabiliriz diye toplantılar yaparken ilk önce sek-

törü tanımamızın gerektiğini gördük; vinç işletmecileri ve opera-
törler ile çalışmaya başladık. Makinaları bom, radüs, göbek, bar, 
kanca halat  nedir?  Bunları öğrendik. Kayseri, Konya, Ankara, 
Bursa, Mersin, İzmir  ve İstanbul’da toplantılar yaptık . Sorunları 
dinledik, neler istediklerini  öğrendik. Bu çalışma tam 2 yıl sürdü. 
Yani sektörü tanımak 2 yılımızı almıştı.Bu çalışmanın sonrasında 
artık bizim bir yol haritamız var.
•	 Sektörün ihtiyacı olan poliçeyi oluşturmak ve bu poliçeyi si-

gorta şirketlerine yaptırmak.
•	 Bu poliçeyi  prim olarak alınabilir hale getirmek
•	 Ve bu poliçenin devamlılığını sağlamak.

Ahmet Altunkum

Sertem Demir Av. zafer Pamuk orhan Fidancı

TKD_51.indd   66 12.06.2019   00:49



MART - NİSAN 2019  TAŞIMA&KALDIRMA - 67

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Sektörün ihtiyacı olan poliçeyi oluşturmuştuk. Fakat hala poliçe-
yi yaptırabileceğimiz bir sigorta şirketi bulamamıştık, gittiğimiz 
sigorta şirketleri sektöre girmek istemiyorlardı. Bir süre çok dü-
şük teminatlar ile poliçeyi yapmaya başladık fakat hala istediği-
miz noktaya gelemiyorduk. Bunun üzerine yurtdışına çıktık ve 
ihtiyacımızı % 80 karşılayan  poliçe yapmaya başladık fakat Euro 
bazında teminat veriliyor primler ise Euro bazında alınmaktay-
dı. Bir süre dövizin kurunun ani yükselişi poliçeyi alınır halden  
çıkarmış oldu. Bunun üzerine daha önce bir süre beraber çalıştı-
ğımız, sektörü iyi bilen Corpus Sigorta Genel Müdürü Sayın Ser-
tem Demir ile  beraber  anlaşma  yaparak poliçelerimizi Corpus 
Sigorta üzerinde yenilikler yaparak yeni klozlar ilave ederek dü-
zenlemeye  başladık.”  
ORION Ekspertiz Genel Müdürü Haşmet Öz ise sempozyum’da 
yaptığı sunumda şu başlıklara değindi:
 “ Hasar Sonrasında Yapılması Gerekenler

İşe Başlarken

1. Araç Bakımları
a) Araç Ruhsatı, Periyodik Muayenesi, Servis Bakımları
b) Teçhizat (Vinç) Periyodik Muayenesi, Servis Bakımları
2. Ekipman Bakımları
a) Tüm Ekipmanların (sapan, zincir vs.) Sertifikaları,
b) Tüm Ekipmanların (sapan, zincir vs.) Faturaları,
3. Personel
a) Personel Yeterlilikleri, Sürücü Belgesi, Vinç Operatörü Belgesi,
b) Personelin SGK‘nın yapılmış olması,
c) Personelin İSG Eğitim ve Yeterlilik Belgeleri 
4. Sorumluluk Sigortası Poliçesi
a) Yapmakta Olduğunuz İşe Uygun Sorumluluk Poliçesinin Alın-
ması,
b) Poliçenin Kapsamının, Teminat Limitinin, Muafiyet Bedelinin 
Bilinmesi,

Çalışmaya Başlamadan Önce

Bir İşe / Çalışmaya Başlanmadan Önce Kontrol Edilmesi Gere-
kenler

1. Kullanılacak Olan Araç İşe Uygun mu?
2. Araç Periyodik Bakımları Tamam mı?
3. Kullanılacak Ekipmanlar Tamam mı / Yeterli mi?
4. Personel Yapılacak İş için Ehil mİ?
5. Kaldırılacak / İndirilecek malzeme Hakkında Bilgi Alındı mı? 
Ağırlık Merkezi, Sapan Bağlama Yerleri vs. 
6. Operasyonun Yapılacağı Alan Yeterli mİ? Zemin Sağlam mı? 
Yükseklik Yeterli mi?
7. Çalışma Alanında Gerekli Güvenlik Önlemleri Alınmış mı?
8. Kaldırılacak / indirilecek Malzeme Bedeli Mevcut Poliçe Temi-

natı İçinde mi? Aşıyor İse Ek Teminat Alındı mı?

Hasar Sonrasında Yapılacaklar

1. Kazanın / Hasarın Ne Olduğuna / Nasıl Olduğuna Bağlı Ola-
rak, Kaza / Hasar Sonrasında Öncelikle Can Ve Mal Güvenliği 
Sağlanmalıdır,
2. Vinç, Yük Veya Başkaca Bir Emtianın Kayma, Devrilme İhti-
mali Var İse Gerekli Tedbirler Alınmalıdır,
3. Kazazede / Yaralılar Olay Yerinden Uzaklaştırılmalıdır,
4. Mümkünse Olay Yeri Bozulmadan Bol Bol Fotoğraf Çekilme-
lidir,
5. Mevcut Durumdan Taraflara (Yük Sahibine, Alıcısına, Satıcı-
sına, 3. Şahıs Mallarına Zarar Geldi ise İlgililerine) Haber Veril-
melidir,
6. Sorumluluk Sigortacısına, (Acentesine, Acil İletişim Numarası-
na) Haber Verilmelidir,
7. Olayın Nerede, Nasıl, Ne Zaman Meydana Geldiğini, Neyin 
Hasarlandığını İçerir Vinç Operatörünün ve Yük Tarafının (ISG 
Uzmanı, Güvenlik vs.) da İmzası Bulunan Tutanağın Düzenlen-
mesi Gerekmektedir,
8. Kamera Kayıtlarının Alınması Gerekmektedir,
9. Yük Sahibinden Temin Edilmesi Gereken Belgeler,
a) Yükün Faturası,
b) Sevk İrsaliyesi,
10. Sizler Tarafından Temin Edilmesi Gereken Belgeler,
a) Ruhsat,
b) Son Periyodik Bakım Kaydı,
c) Vinç Operatörü Belgesi,
d) Vinç Operatörü SGK Bildirgesi,
e) İş Sözleşmesi,
11. 3. Şahıs Mallarına Zarar Geldi ise 3. Şahıs Tarafından Temin 
Edilmesi Gereken Belgeler,
a) Hasar Gören Emtianın Faturası,
b) Hasar Gören Emtianın Sahiplik Belgesi, (Ruhsat, Tapu vs.)

orhan Fidancı

Haşmet öz

levent uluçeçen
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12. Kişiler Yaralandı veya Vefat Etti ise,
a) Yaralanan Kişinin Kimliği,
b) Yaralanan Kişinin SGK bildirgesi,
c) Hastane Raporu,
d) Ölen Kişinin Kimliği,
e) Hastane Raporu,
f) Vefat Raporu,
13. Tazminat Talepleri İçin,
a) Servis Onarım Raporları,
b) Servis Onarım Faturaları,
c) Tam Zayi Durumunda Muadil / 2. El Örnek Bedelleri,
d) Hasarlı Emtianın Sovtaj Bedeli Belirlenmesi,
e) Yaralanmalarda hastane faturaları,
f) Sakatlanmalarda Hastane Faturaları, SGK Rücu Yazısı,
g) Ölümlerde, Hastane Faturaları, SGK Rücu Yazısı,
Unutmayın, sigorta bir dostluk sözleşmesidir, ta ki hasar gerçek-
leşene kadar, dostluk gider, sözleşme kalır… Unutmayın”

Son olarak Pamuk Hukuk Bürosu’ndan ve AKT hukuk danış-
manlarından Av. Zafer Pamuk ise kazaların hukuksal boyutunu 
irdelediği sunumunda şunları söyledi: “
Hukukumuzda İş Kazaları
İş Kazalarının Tanımı 
•	 5510	 sayılı	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	Genel	 Sağlık	 Sigortası	 Kanu-
nu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapmış ve iş kazası sayı-
labilmenin şartlarını düzenlemiştir. Madde metni 
•	a)	Sigortalının	işyerinde	bulunduğu	sırada,
•	b)İşveren	tarafından	yürütülmekte	olan	iş	nedeniyle	veya	görevi	
nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dı-
şında,
•	c)	Bir	 işverene	bağlı	olarak	çalışan	sigortalının,	görevli	olarak	
işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yap-
maksızın geçen zamanlarda,
•	d)	Emziren	kadın	sigortalının,	çocuğuna	süt	vermek	için	ayrılan	
zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya 
sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.
İş kazasının tanımı 4857 sayılı İş kanununda tanımlanmamıştır.
 İş yasasının 77’nci maddesi 6331 sayılı yasaya atıf yapmaktadır. 
6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’nın 3 maddesinin g ben-
dinde “İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle mey-
dana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü 
ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tamam-
lanmıştır. 

İş Kazasının Unsurları
1-Sigortalı olma(5510 sayılı SGK Kanunu açısından) –İşveren ta-

rafından iş akdi ile işe başlatılan işçinin sigorta kaydı yapılmasa 
dahi sigortalı sayılır.
2-5510-13. madde gereğince bir kazanın olması- madde metni 
daha önce açıklandı. 
3-Uygun illiyet bağının olması gerekir. Bu illiyet bağı hem görü-
len iş ile kaza arasında hem de kaza ile zarar arasında olmalıdır. 
 
Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için, kazaya uğraya-
nın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde 
belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza 
nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar 
ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.
İş Kazası Örnekleri:
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  
 örneğin; 
•		Avluda	koşarken	düşmesi	sonucu	bedence	sakatlanması,
•		Yemekhanede	kavga	etmesi	sonucu	yaralanması,	
•	Dinlenme	yerinde,	herhangi	bir	şahıs	tarafından	tabanca	ile	vu-
rulması, 
•	İşyerinde	intihar	etmesi,	
•	İşyeri	sınırları	içerisinde	bulunan	havuz	gibi	yerlerde	boğulma	
sebebiyle ölüm halleri de iş kazası sayılmaktadır. 

Sigortalının hangi nedenle olursa olsun, işyerinde bulunduğu 
sırada uğradığı her kaza, diğer unsurlar da birlikte ise iş kazası 
olarak kabul edilecektir. 

Sonuç olarak, bir işçi işyerine veya eklentilerine ayağını bastığı 
andan, işyerini ayrıldığı ana kadar, çalışır durumda olsun olma-
sın, işverenin otoritesi altında olsun veya olmasın meydana gelen 
olay iş kazasıdır. 

İş Kazası Sonrasında Ne Yapılması Gereki-
yor?
•	İşveren	tarafından,	kolluk	kuvvetlerine	derhal	ve	Sosyal	Güven-
lik Kurumu’na da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildi-
rilmesi zorunludur. 
•	Ancak,	bu	süre	 iş	kazasının	 işverenin	kontrolü	dışındaki	yer-
lerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten 
itibaren başlar. 
•	Bildirim	 işveren	 tarafından	yapılmamış	 ise	kazalı	 işçi	 tarafın-
dan yerine getirilmelidir. Bildirim tarihine kadar geçen süre için 
sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, kurumca işve-
renden tahsil edilir. 
•	Ayrıca,	iş	kazası	SGK’ya	eksik	ya	da	yanlış	bildirilmişse,	bu	olay	
için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı 
tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, işve-
renden ve illiyeti bulunanlardan yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.”
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GörmeZOğlu: ağır nakliyeciler derneği’ni 
daha GüÇlü ve FOnksiyOnlu hale GeTireceğiZ

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Ağır Nakliyeciler Derneği’nin ilk dönem 
yönetiminde de bulunduğunu kaydeden 
Görmezoğlu, “Derneğin yeni yönetim 
listesindeki arkadaşlarım, başkanlığa 
aday olmamı istediler. Ben de kabul ede-
rek bu sürece dahil oldum. Derneğimizi 
daha fonksiyonlu ve güçlü hale getir-
memiz gerekiyor. Üyelerimizden 
beklentilerimiz bize güvenmeleri 
ve derneğe katkı sağlamaya devam 
etmeleri” ifadelerini kullandı.

Her 3 ayda bir dernek üyelerini 
bilgilendirme toplantıları düzenle-
yeceklerini belirten Görmezoğlu, 
açıklamalarına şu şekilde devam 
etti: “Sektörümüzün merdiven altı 
firmalarının legalize edilmesi yani 
sektöre kazandırılması gerektiğini 

düşünüyorum. Bunun için hemen çalış-
maya başlamak gerekli. Bildiğiniz üzere 
C2 Belgesi olmadan ağır nakliyecilik ya-
pılamıyor. Bu belgeyi alabilmek için de 
belirli şartlar gerekiyor. 2014 yılında Ka-
rayolları Mevzuatına dair ilgili bakanlığa 
verdiğimiz yönergenin takipçisi olarak 
onaylatılmasına yoğunlaşacağız. Bu yö-
nergemizde izin belgeleri, tonajlar, köp-
rü geçişleri, gece sürüşleri, oto-
bana çıkış izinleri gibi önemli 
unsurlarda gerekli iyileştirilme-
ler bulunmakta. Artık ağır nak-
liyeciler yönetmenliğinin bir 
an evvel oluşturulup yürürlüğe 
girmesi gerekiyor.” 

Üye sayılarının artmasını iste-
diklerini dile getiren Görme-
zoğlu, “Şu an 65 olan üye sayı-
mızı en az 90 civarına çıkarmak 
için çalışacağız. Üyelerimizin 
mevzuatımıza uygun çalışma şartlarını 
oluşturmak adına çeşitli yayınlar yap-

mak istiyoruz. Üyelerimize, firmalarına 
stajyer alınması konusunda daha etkin 
ve pozitif olmaları konusunda çalışmalar 
yürüteceğiz. Bunu bir nevi sosyal sorum-
luluk projesi olarak da görebiliriz. Sektö-
rümüzün sosyal sorumluluk hizmetleri 
verebilmesi için biraz daha kendini mo-
dernize etmesi gerekiyor” dedi.

Ağır Nakliyeciler Derneği’nin yapılan 2. olağan Genel kurul toplantısı’nda maden Nakliyat Genel müdürü Selçuk 
Görmezoğlu yeni başkan olarak seçildi. Görmezoğlu’yla genel kurul sonrası sıcağı sıcağına konuştuk.

“Üniversitelerin Önemi”
Sektörümüz için üniversitelerden yarar-
lanmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir 
unsur. Aksi halde Avrupa standardını 
yakalayabileceğimize inanmıyorum.  
Bu standardı yakalayamazsak Avrupalı 
müşterilerimize de hizmet veremeyiz. 
Mesleki ve teknik liselerden de faydala-
narak mavi yakalı çalışan açığının gide-
rilmesi gerekiyor. Mavi yakalılar, zorun-
lu eğitim sürecinden sonra, çalışmaya 
başladıkları şirketlerde de kaçınılmaz 
olarak pratiksel bir eğitim sürecine tabi 
tutuluyorlar.  Biz de dernek olarak bu 
eğitim süreçlerine katkı olarak bir serti-
fika programı düşünüyoruz. Bu öyle kısa 
vadeli bir proje de değil. Burada sektör 
olarak bir özeleştiri yapmamız gereki-
yor. Çünkü şu ana kadar ne Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan ne de YÖK’ten böyle bir 
kürsü istemedik. Böylesi spesifik bir ko-
nuda en azından bir özel üniversiteden, 
sektörün arz ve talebini belirtilerek bir 
kürsü istenebilirdi. Eminim ki buna ilgi 
gösterebilecek eğitim kurumlarının sa-
yısı az değildir. 

Selçuk Görmezoğlu

yasin Bayraktar 

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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ağır nakliyeciler derneği’nde yeni dönem

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Açılış konuşması yapan Yönetim Kurulu Eski Başkanı Tamer 
Erdoğan ,2 yıllık dönemlerinde sektör hakkında bir değerlen-
dirme yaptıktan sonra yeni oluşacak yönetimin dernek faali-
yetlerinin daha hızlı ve etkin olacağına inandığını belirtip yeni 
yönetime başarı dileklerinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Bayraktar ise yaptığı 
konuşmasında yeni dönemde daha stratejik ve etkin olacakları-
nı, genişletilen yönetim kadrosu ile sektörün sorunlarını diğer 
paydaşlar ile işbirliği içerisinde daha net ve hızlı bir şekilde çö-
züme kavuşturmak için gayret içerisinde olacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Yeni Başkanı Selçuk Gözmezoğlu’nun konuş-
masından satır başları ise şu şekilde oluştu: “1. Yönetim Ku-
rulu’na ilk 2 yıl gösterdikleri gayret ve verdikleri hizmetlerden 
dolayı teşekkürleri borç bilir, devrettikleri bayrağı en iyi şekilde 
taşıyıp sonraki Yönetime hedeflerimize ulaşarak teslim edece-
ğimizi bilmenizi isteriz. Önceliğimiz Yönetmelik Taslağımı-
zın ivedi olarak yürürlüğe girmesi konusunda hızlı ve baskıcı 
adımlar atmaya devam etmektir. Dernek üyeleri 3 ayda bir ya-

pılan tüm faaliyetler ve gelinen noktalar hakkında bilgilendiri-
lecektir. Ağır Nakliye Sektörü’nün veri tabanının oluşturulması 
ve elde edilen bilgilere istinaden öncelik üyelerimiz sonrasında 
sektörün tedarik zincirlerinde maliyetlerinin minimum sevi-
yelere indirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Üniversitelerin 
Lojistik bölümleri ile daha etkin bir işbirliği içerisine girip sek-
töre Beyaz Yakalı personel yetiştirilmesi için çalışmak olacaktır. 
Bunun akabinde Mavi Yakalı personel içinde MEB ile gerekli 
görüşmelerin yapılarak eğitimli personel konusunda istihdam 
çalışmaları yapacağız.”

Genel kurul toplantısından sonra  Ağır Nakliyeciler Derneği 
Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu: 

Yönetim Kurulu Başkanı:  Selçuk GÖRMEZOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi& Başkan Yardımcısı: Filiz BOZAT
Yönetim Kurulu Üyesi& Başkan Yardımcısı: Bülent EKER
Yönetim Kurulu Üyesi& Başkan Yardımcısı: Eyüp EKİN
Yönetim Kurulu Üyesi& Başkan Yardımcısı: Tamer ERDO-
ĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi& Başkan Yardımcısı: 
Yasin BAYRAKTAR
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa BAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa KILINÇ
Yönetim Kurulu Üyesi: Nuray ERYİĞİT
Yönetim Kurulu Üyesi: Rasim ÖZYURT
Yönetim Kurulu Üyesi: Serdar ATABEK
Yönetim Kurulu Üyesi: Sinan DİNÇ

13 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2. olağan Genel kurul toplantısı’nda ağır nakliyeciler yeni yönetimlerini 
seçti. Ağır Nakliyeciler Derneği’nin başına Selçuk Gözmezoğlu getirildi.  Görmezoğlu, “2. olağan Genel kurul 
toplantısı’nda, katılan üyelerimizin teveccühü ile 2. yönetim kurulu seçilmiş olup önümüzdeki 2 yıl sizleri en iyi 
şekilde temsil etmek için tüm gayretimizi göstereceğimize emin olmanızı önemle rica ederiz” dedi.

Selçuk Gözmezoğlu

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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yale’nin hedeFi  Quick liFT ile Türkiye paZarında 
liderlik

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Quick Lift’in, Yale’in forklift ve depo içi 
ekipmanlarının satış, kiralama ve satış 
sonrası hizmetlerinden sorumlu olacağını 
söyleyen Hyster - Yale Grup EMEA Bölgesi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands, 
bu iş birliği sayesinde Türkiye’nin tüm böl-
gelerinde yaygın ve etkin satış ve satış son-
rası hizmetler sunabileceklerini aktardı. 
Türkiye’yi lojistik üssü olarak gördüklerini 
belirten Sands, Yale Türkiye’deki potansi-
yeli gördükleri için buraya yatırım yaptık-
larını söyledi. Türkiye pazarını öneminin 
altını çizen Sands, Quick Lift ile önemli bir 
yol kat edeceklerini bildirdi.

“Türkiye’de 8 bin kişiye bir forklift düşü-
yor”
TSM Global CEO’su Taner Sönmezer ise 
TSM Global’in 2014 yılından bu yana 
Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Azerbay-
can, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbe-
kistan’da satış ve satış sonrası hizmetler 
alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, 
“Türkiye forklift pazarı normal dönemler-
de yılda 10 bin adet ortalamasına sahiptir; 
ama bu sene maksimum 6 bin civarında 
bir pazar büyüklüğü söz konusu olacak. 
Biz 2019 yılını fırsat yılı olarak görüyoruz; 
pazarın önü açılıyor, bu yıl beklenenden iyi 
durumdayız. Pazarda yükselen ivme 2020 
Mart’ından sonra katlanarak artacak. İn-
giltere ve Fransa’da her 600-2 bin kişiye bir 
forklift düşerken Türkiye’de her 8 bin kişiye 
bir forklift düşüyor. Türkiye de kısa zaman-
da bu seviyeye çıkacaktır. İngiltere ve Fran-
sa’da pazar yıllık yaklaşık 80-100 bin adet. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu 
düşünürsek, liman ülkesi olmamız ve kıta-
lar arası köprü görevi görmemiz açısından 
potansiyelimiz oldukça yüksek. Pazar bü-
yüklüğünün önümüzdeki beş yıl içinde 30 
bin adede çıkmasının öngörüyoruz. TSM 
Global iştiraki olan Quick Lift firması da 
Yale iş birliği ile gelişen bu pazarın lideri 
olacak” şeklinde konuştu. 

500 kişilik yeni istihdam fırsatı
Yale ve Quick Lift arasındaki bu iş birliği ile 
özellikle lojistik, otomotiv, perakende, içe-
cek, gıda, ambalaj, beyaz eşya ve elektronik 
sektörlerini hedeflediklerini açıklayan Sön-
mezer, yatırımları artırmayı planladıklarını 
bildirdi. Türkiye’nin tüm sanayi şehirlerine 
yatırım yapmayı hedeflediklerini açıklayan 
Sönmezer, bünyelerine 10-12 yeni bölge ve 
bayi ağı ekleyeceklerini açıkladı. Sönme-
zer, yeni yapılanmalarda satış, servis, yedek 
parça, kiralama ve eğitim akademileri kur-
duklarını da bildirdi. Sönmezer, “Üç sene 
içerisinde Quick Lift ve tüm bayi ağı olmak 
üzere 500 kişilik yeni istihdam oluşturarak 
ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkı 
sağlayacağız” dedi.

Robotik ürünler Türkiye’ye geliyor

Her yıl 40 milyon Euro’luk Ar-Ge yatı-
rımı yapan Yale Grup’un 10 yılı aşkın sü-
redir üzerinde çalıştığı robotik ürünleri-
nin Türkiye pazarına gireceğini söyleyen 
Sönmezer, bu yeni endüstri 4.0 teknolojisi 
ürünlerin çalışma maliyetlerini düşürüp 
verimliliği artırdığını bildirdi. Sönmezer, 
Yale robotik ürün gamının farklılaşma nok-
tasının navigasyon teknolojisinde yattığına 
vurgu yaptı. Bu teknoloji sayesinde Yale ro-
botik ürünlerin özel bir altyapı yatırımına 
ihtiyaç duymadığını ifade eden Sönmezer, 
bu çözümü tek bir makineden büyük bir 
filoya kadar sunabildiklerine dikkat çekti. 
Sönmezer, yakıt yerine batarya ile çalışan 
forklift teknolojisinin de maliyetleri olduk-
ça düşürdüğünü kaydetti. Gelecek 10 yılın 
teknolojisini bu günden öngörerek robotik 
ürünlerin üretildiğini bildiren Sönmezer, 
bu yeni ürünlerin hem KOBİ’ler hem de 
büyük ölçekli firmalar için önemli bir kay-
nak tasarruf kalemi olacağının altını çizdi 

“24 saat içinde ürün ve yedek parça temin 
edebiliyoruz”
Yale’in Avrupa’daki geniş dağıtım ağı saye-
sinde gerek makine teslimatlarını gerekse 
ihtiyaç halindeki yedek parça teminlerini 
çok hızlı gerçekleştirebildiklerini belirten 
Sönmezer, Quick Lift’in geniş bayi ve ser-
vis ağı ile 24 saat içinde Türkiye’nin her 
noktasına erişebildiklerini, özellikle yedek 
parça taleplerinin yaklaşık yüzde 90’lık bir 
oranını raftan karşılayabildiklerini bildirdi.

Amerika’nın önde gelen forklift ve istif makineleri üreticisi yale, Quick lift firması ile imzaladığı yeni distribütörlük 
anlaşmasıyla robotik ürünlerini türkiye’ye taşıyor. yeni yatırımlar türkiye pazarını 5 yıl içinde 30 bin adetlere 
ulaştıracak. 140 yılı aşkın deneyimiyle forklift ve istif makineleri üreten yale, türkiye’de tSm Global’in iştiraki 
olan Quick lift ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Hyster - yale Grup emeA Bölgesi kıdemli Başkan yardımcısı 
Harry Sands ve tSm Global ceo’su taner Sönmezer düzenledikleri bir toplantıyla iş birliği anlaşmasının 
detaylarını paylaştı.

taner Sönmezer
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PlAtFormDer 2.olağan Genel kurul toplantısı’nı 11 mayıs 2019 cumartesi günü üyelerinin yoğun 
katılımı ile Park ınn radisson ıstanbul Asia kavacık’ta   gerçekleştirdi. Genel kurul toplantısı sonucunda 
2016 yılından beri yönetim kurulu Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Servet Ayhan yeniden başkan 
seçildi.

plaTFOrmder 2.  Olağan Genel kurul 
TOplanTısı’nı GerÇekleşTirdi

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Programın ilk kısmında Fidancılar Sigorta adına Orhan Fi-
dancı ve Corpus Sigorta adına Sertem Demir bir sunum ger-
çekleştirdiler. Özellikle personel yükseltici platform sektörüne 
yönelik geliştirdikleri sigorta uygulamaları hakkında üyeleri 
aydınlattılar. Orhan Fidancı yaptığı konuşmasında şunları 
dile getirdi: “ Sigorta konusunda sektörümüzün 10 yıl önce 
yaşadığı en büyük sorun sigorta konusuydu. Sigorta şirketleri 
sektörün birkaç büyük firmalarının dışında sektörün geneline 
poliçe yapmıyorlardı yapanlarda hasar sonrası tazminatlarını 
alamıyorlardı. Sorunun çözümüne dair toplantılar yaparken ilk 
önce sektörü tanımamızın gerektiğini gördük; vinç işletmecile-
ri ve operatörler ile çalışmaya başladık. Makinalar, bom, radüs, 
göbek, bar, kanca, halat vs.  nedir?  Bunları öğrendik. Kayseri, 
Konya, Ankara, Bursa, Mersin, İzmir  ve İstanbul’da toplantı-
lar yaptık . Sorunları dinledik, neler istediklerini  öğrendik. Bu 
çalışma tam 2 yıl sürdü. Bu çalışmanın ardından artık bir yol 
haritasına sahip olduk;
•	 Sektörün	ihtiyacı	olan	poliçeyi	oluşturmak	ve	bu	poli-
çeyi sigorta şirketlerine yaptırmak.
•	 Bu	poliçeyi		prim	olarak	alınabilir	hale	getirmek
•	 Ve	bu	poliçenin	devamlılığını	sağlamak.
Bir süre çok düşük teminatlar ile poliçeyi yapmaya başladık 
fakat hala istediğimiz noktaya gelemiyorduk. Bunun üzerine 
yurtdışına çıktık ve ihtiyacımızı % 80 karşılayan  poliçe yap-
maya başladık fakat Euro bazında teminat veriliyor primler ise 
Euro bazında alınmaktaydı. Bir süre dövizin kurunun ani yük-
selişi poliçeyi alınır halden  çıkarmış oldu. Bunun üzerine daha 
önce bir süre beraber çalıştığımız, sektörü iyi bilen Corpus Si-
gorta Genel Müdürü Sayın Sertem Demir ile  beraber  anlaşma  
yaparak poliçelerimizi Corpus Sigorta üzerinde yenilikler ya-
parak yeni klozlar ilave ederek düzenlemeye  başladık.”  
Fidancı’dan sonra Yiğit Akü Endüstriyel Akü Genel Müdürü 
Eyyüp Erdem, firma ve personel yükseltici platformlara yöne-
lik üretmiş oldukları ürünleri katılımcılara tanıtan bir sunum 
gerçekleştirdi. Erdem FFP Aküleri konulu konuşmasında bu 

akülerin uzun ömürlü, derin deşarja dayanıklı, özel ızgara ala-
şımlı ve minimum iç dirençli olduğunu, spesifik hamur formü-
lü ile çevrim yeteneği yüksek plakaya sahip olduğuna işaret etti. 
Erdem bu ürünlerin kullanım alanlarına dair ise şu başlıkları 
sundu: “Kaldırma platformları, endüstriyel kaldırma araçları, 
golf araçları, temizlik makinaları, yer destek ekipmanları, eğ-
lence trenleri, otomatik yönlendirilen araçlar (AGV). 
Programın ikinci kısmı, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başla-
dı ve ardından genel kurul toplantısına geçildi. 
Genel Kurul’daki konuşmasında Servet Ayhan ise, geçmiş 
dönem faaliyetlerini üyelerine anlatarak “Temellerini 2012 
yıllarda attığımız PLATFORMDER’ in, bugün 2. Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısı’nı yüksek bir katılımla gerçekleştirmenin 
mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Geriye dönüp baktığımızda, 
sektörümüz adına birçok önemli çalışmayı yaptığımız görmek 
bizleri fevkalade memnun etmiştir. PLATFORMDER olarak 
ilk dönemimizde, ilgili kanunların sivil toplum kuruluşları-
na izin verdiği ölçüde sektörü bir noktaya getirmeye çalıştık.  
Ancak, bu işler dünden bugüne hemen olmamaktadır. Bu işler 
için;  zaman gerekiyor, sabır gerekiyor, takip gerekiyor ve en 
önemlisi üyelerin derneğe aidiyet duygusunun en üst seviyede 
olması gerekiyor. Bizler, sizlerden 1. Olağan Genel Kurulu’n-
da aldığımız yetki ile çalışmalara başladığımızda, demokratik 
bir şekilde, bireyselcilikten uzak bir dernek yönetimi içerisinde 
çalışmaya gayret gösterdik. Önemli konuları yönetim kurulu-
nun da dışına taşıyarak, genişletilmiş yönetim kurulu toplan-
tılarında müzakere ettik ve çıkan kararları uyguladık. Bu ka-
rarlardan en önemlisi, imalatçı, distribütör, tedarikçi ve hizmet 
sağlayıcı firmaları dernek üyeliğine almamız oldu. Bu sayede, 
PLATFORMDER, bir ihtisas derneği olma adına çok önemli 
bir adım attı” ifadelerini kullandı.
Personel yükseltici platform ve kiralama sektörlerinin ayrılmaz 
bir bütünlük içerisinde, dernek çatısı altında hak ettiği yere 
emin adımlarla ilerlemeye başladığını kaydeden Ayhan konuş-
masına şöyle devam etti: “PLATFORMDER;  gerek işletmeci, 
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gerek imalatçı, gerekse distribütör ve tedarikçi ve hizmet sağ-
layan firmaları ile, merkezinde insanın güvenli biçimde çalış-
masını sağlayan bir sektörün derneğidir. Biz ancak hep beraber 
güçlü olabiliriz ve ayrıca başka yapılarda, bir komite olarak var-
lığını sürdürmemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Derneğimiz 
ilk döneminde, yoğun bir şekilde kamu kurum ve kuruluşla-
rında sektörü tanıtma ve problemlerini çözme adına faaliyetler 
yürütmüştür. Bunların en başında Mesleki Eğitim, İş Sağılığı 
ve Güvenliği, Standartlar, İthalat ve Mali konular gibi başlık-
lar gelmiştir. Ziyaretlerimiz esnasında şunu gördük ki, birçok 
kamu kurum ve kuruluşunda sektörümüz ve hizmet dalları 
hakkında; yeterli ve doğru bilgiye kimse sahip değil. Hâlâ bizi 
insan kaynakları firması olarak görenler var. Bu sektörün, yük-
sekte çalışma gerektiren işlerde güvenle çalışma imkânı sağla-
yan ekipmanlar olduğunu bilmeyenler mevcut. Katıldığımız 
seminer ve konferanslarda iş sağlığı ve güvenliği açısından 
problem olan çalışma ortamlarının, aslında personel yükseltici 
platform kullanımı ile ortadan kalkabileceğini bilmeyenler ol-
duğunu gördük. Çünkü örgütlenmemiş bir yapı, bireysel olarak 
pek fazla mesafe kat edemez. Onu anladık. PLATFORMDER, 
işte bu noktada üzerine düşen misyonu hakkıyla yerine getir-
miştir ve getirmeye de devam edecektir. Kuruluşunun üzerin-
den kısa süre geçmesine rağmen derneğimiz; dergisini çıkar-
maya başlamış, fuarını gerçekleştirmiş, TSE’de Ayna Komite 
Başkanlığı’na getirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Marmara 
Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzalayarak, temsil ettiği 
sektör adına önemli adımlar atmıştır. Ve son olarak; geçen haf-
ta itibariyle; kısa Adı İSGUM olan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Ge-
liştirme Enstitüsü Başkanlığı, personel yükseltici platformların 
kullanımının yaygınlaştırılması, güvenli kullanım, periyodik 
kontrol vs. konularında derneğimizle işbirliği yapmak istedik-
lerini belirtmişlerdir.”
Genel Kurul’da tek liste ile seçime gidildi. 2016 yılından beri 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Servet 
Ayhan yeniden başkan seçildi.

PLATFORMDER’in 2. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
Oy Birliği ile Seçilen Yönetim Kurulu:
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ
1. Servet AYHAN – Biglift Makine

2. Kenan AYDIN – Fatih Vinç
3. Saruhan GÜNAYDIN – Toro Makine
4. Fatih AYDIN – AVK Aydın Vinç
5. Kemal İÇER – İstanbul Vinç
6. Kerem BAYRAK – ELS Lift
7. Buhan Okan ACAR – Genie Lift
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİS-
TESİ
1. Ali Murat ULUS – Melek Platform
2. Erkan DİLEK – Mas Platform
3. Seddar Sacit GÜRSU – Renth İş Maki-
naları
4. Fatih Mehmet AYDIN – Masif Makina
5. Mahir POLAT – Mak-Ser Platform
PLATFORMDER 2.Olağan Genel Kurul 
Toplantısı sonrası Başkan Servet Ayhan te-
şekkür konuşmasında şunları dile getirdi: “ 
Yönetim Kurulu olarak elimizden geldiğin-
ce derneğimizi ulusal ve uluslararası alan-

da yüceltecek, sektörü daha ileriye taşıyacak, ülkemiz için iyi 
değerler üretmek için çalışacağız ve zamanı geldiğinde de bay-
rağı devredeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki, bizleri buraya seçer-
ken bir amacınız vardı! Bu amaç, sektörü daha ileriye taşımak, 
ulusal ve uluslararası alanda, bizler ve ülkemiz adına bir şeyler 
ortaya koymak ve üretmek. Şahsım ve yönetim kurulumuzun 
sizlerin bu talepleri doğrultusunda elimizden gelen tüm gayret 
ve çabayı sarf edeceğimizden şüpheniz olmasın. Sektörümüzü 
ilgilendiren tüm mevzuat çalışmalarının içinde bulunduk ve 
bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda; il-
gili mevzuatların takibi, üyelerimize duyurulması, sektör adına 
görüş sunma adına da teknik ve mevzuat komite çalışmaları-
mız devam edecektir. Konuşmama son verirken, birkaç hususu 
da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çoğu zaman derneğimize şu 
taleple geliniyor. Dernek bir fiyat belirlesin. 4054 sayılı Reka-
betin Korunması Hakkında Kanun, bu durumu yasaklamıştır. 
Ne bir dernek ne de federasyon fiyat belirleyemez. Tacir ve Sa-
nayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat 
Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf 
ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, il veya ilçeler-
de esnaflar için ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları, tacirler için 
ise ticaret odaları tarafından yaptıkları işler ile ilgili fiyatlar be-
lirlenir. Bu kurala uymayan yapıların almış oldukları cezaları 
rekabet kurumunun web sitesine ziyaret ederek öğrenebilirsi-
niz. Biz dernek olarak böyle bir çalışmanın içinde olmadık ve 
de olmayacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Ülkemizin 
içinde bulunduğu ekonomik durum herkesin malumudur. Bi-
linçsizce yapılan günü kurtarma çabaları yüzünden, sektör kan 
kaybetmeye başlamıştır. Bu sektöre değer katmak veya değersiz 
hale getirmek bizim elimizdedir. Rekabetin verilen hizmetle 
değil de, fiyatla belirlendiği bir dönemi sektör olarak yaşamak, 
eminim ki birçok firmayı derinden etkilemiştir. Etkilenmeyen-
ler için zaten söylenecek bir söz de yoktur. Onları vicdanları ile 
baş başa bırakıyoruz. PLATFORMDER olarak, ilgili kanunla-
rın sivil toplum kuruluşlarına izin verdiği ölçüde sektörü bir 
noktaya getirmeye çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. 
Ancak, bu işler dünden bugüne hemen olmuyor. Zaman gere-
kiyor, sabır gerekiyor, takip gerekiyor ve en önemlisi üyelerin 
derneğe aidiyet duygusunun en üst seviyede olması gerekiyor.”
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ağır yük kaldırma ve Taşımacılar derneği 
(akT) dönemi
Yaklaşık on bir yıldır sektöre hizmet veren VİNÇDER, 
ismini, logosunu ve tüzüğünü değiştirdi. Yeni ismi Ağır 
Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) olarak de-
ğişen dernek, ayrıca Bursa Vinçder ve Ankara Vinçder 
dernekleri ile bir çatı altında da buluşacak. Ağır Yük 
Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Altunkum yapılan çalışmalarla il-
gili olarak, “Bursa Vinçder ve Ankara Vinçder’in AKT 
çatısı altında buluşmasına karar verilmiş, gerekli işlem-
lere başlanmıştır. Ülkemizin tüm sektör temsilcilerinin 
tek bir çatı altında toplanabilmesi için, diğer paydaş 
dernekler ile de görüşmelere devam edilmektedir” ifa-
delerini kullandı. 

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) 29 Mart 
2019 tarihinde The Green Park, Bostancı Otel’de Olağan 
Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Olağan Genel 
Kurul toplantısında Geçmiş dönem faaliyetleri, Gelecek 
dönem hedeflenen faaliyetleri sunuldu. Denetim Kurulu 
raporu ibra edildi ve Yeni Dönem Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyeleri seçildi ve onaylandı.

Ahmet Altunkum’un yayımladığı deklarasyonda “On bir 
seneden beri VİNÇDER ismi ile ağır kaldırma ve taşıma 
sektörünün temsilciliğini yapan derneğimiz, daha geniş 
kitlelere ulaşmak ve kendini daha iyi ifade edebilmek adı-

na, vizyon ve misyon değişikliği ile beraber yeni bir isim-
le yoluna devam etme kararı almıştır. Derneğimizin yeni 
ismi ‘Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT) 
olmuştur. Derneğimizin tüzüğü ve logosu da değişmiştir” 
ibareleri yer aldı.

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

plaTFOrmder Çalışmalarını sürdürüyOr

Platformder sektörel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Marmara Üniversitesi ile yapmış oldukları işbirliği protoko-
lü kapsamında, Kaldırma ve İletme Ekipmanlarında Periyodik 
Kontrol konulu sempozyumu gerçekleştirildi. Sektörden ve üni-

versite öğrencilerinden yoğun ilginin olduğu sempozyumda, Per-
sonel Yükseltici Platformlarda Periyodik Kontrol başlığında su-
numu derneğin çözüm ortağı IGB Teknik’ten Makine / Elektrik 
ve Elektronik Mühendisi Hüseyin Ören gerçekleştirdi.
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“BAUMA Farkı”

BAUMA Fuarı gerçekten bir çok firma-
yı bir araya getiren kıymetli bir fuardır. 
Türkiye’de sektörümüze uygun fuar ve 
sergilerin BAUMA’daki gibi dünya ça-
pında olmasını Avrupa ve Asya’nın bir-
leştiği ülkemizde de merkez oluşturul-
ması temennimizdir.

aTm’den bauma’ya ÇıkarTma

dünyanın en büyük yapı Fuarının 
sOnuna Geldik

 SEKTÖREL ETKİNLİKLER

Açıklamalarında fuara katılma 
nedenleri hakkında bilgi veren 
Güzelsesli, “BAUMA 2019 Münih 
Fuarı’na gitmemizdeki en önemli 
sebep, fuarın sektörümüzü dünya 
çapında bir araya toplayan birkaç 
fuardan biri olmasıdır. Tanışa-
madığımız ya da ulaşamadığımız 

üreticiler ile bir araya gelmek, yeni 
mümessillikler almak ve anlaşma-
lar yapmak bizim için önem taşı-
yor. Yeni gelişen teknolojileri takip 
etmek, öğrenmek ve bu konuda 
bilgiler edinmek de fuara katılma 
sebeplerimizdendir” ifadelerini 
kullandı. 

F u a r d a 
yapt ık lar ı 
olumlu gö-
r ü ş m e l e r 
h a k k ı n d a 
da konuşan 
Güze l s es -
li, “Bu yıl 

ki fuarda bazı öncelikli görüş-
meler belirledik. Özellikle yedek 
parça, sektöre uygun yeni tekno-
lojik ürünler ve temsilcilikler ile 
ilgilendik. 6 firma ile çok olumlu 
görüşmelerimiz oldu ve  yakın za-
man içerisinde sonuç almayı umut 
ediyoruz” dedi. 

Dünyanın en önemli iş, inşaat, maden-
cilik makineleri ve yapı malzemeleri 
fuarı olarak nitelendirilen BAUMA, Al-
manya’nın Münih şehrinde bu sene 8-14 
Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlen-
di. Fuara 219 ülkeden yaklaşık 620 bin 
ziyaretçi katıldı. Ziyaretçi sayısı, daha 
önce 2016’da yapılan fuardaki toplama 
göre, yaklaşık 40,000 kişilik artış gös-
terdi. Ziyaretçilerin 250,000’den fazlası 
Almanya dışından katıldı. Bauma 2019, 
fuarın 65 yıllık tarihindeki en iyi sonuç-
ları elde etti. 

21 farklı salonda toplam 614.000 m2 
alanda organize edilen ve bu yıl 32. kez 
düzenlenen fuara, kalıp ve iskele üre-
timinde Türkiye’nin liderliği üstlenen 
şirketi olan URTİM, 5. kez katıldı. Ba-
uma’nın dijitalizasyon, sürdürülebilirlik 
ve inovasyon gibi konularda sahip olduğu 

öneme de dikkat çeken URTİM, yerel 
pazarda 500 milyon Euro paya sahip 
kalıp ve iskele sektöründe de öncülüğü-
nü sürdürdü. URTİM 15,000 ve 25,000 
m2’ye yayılan iki farklı alanda, yılda 
36,000 ton üretim kapasitesiyle toplam-
da %80 oran ile 54 farklı ülkeye ihracat 
yapmaya ve 252 kişiye istihdam sağla-
maya da devam ediyor.

URTİM BAUMA’da Yeni Ürünlerini 
Sunma Fırsatı Buldu
39 yıldır yurt içinde ve yurt dışında ha-
valimanı, stadyum, rafineri, köprü, ko-
nut ve endüstriyel projeler gibi birçok 
inşaat projesinde yer alan URTİM, fuar 

süresince B3 Hall 202 numaralı standın-
da yeni ürünlerini dünyanın farklı ülke-
lerden gelen ziyaretçilere sunma imkanı 
buldu. URTİM, yeni ürünleri GRID-
SET® Alüminyum Kalıp Sistemi tanıtır-
ken maliyet ve zaman avantajı sağlayan 
PROPEX® Alüminyum Masa, Kule ve 
Prop sitemi, FLEXSET® ve EKOSET® 
Panel Kalıp sistemi gibi yeni ürünleri 
hakkında ziyaretçileriyle fuar boyunca 
detaylı paylaşımlarda bulundu. 
“URTİM için bu fuar, dünyanın farklı 
coğrafyalarından gelen müşterilerle ve 
potansiyel yeni müşterilerle buluşmak 
anlamında çok verimli geçiyor”

Forklift, istif makinası, platform, endüstriyel ürünleri türkiye ve yurtdışı pazarlarına sunarak  üreten ve 
değer yaratan bir firma olarak sektörde tanınan Atm makina 8-14 Nisan günleri arasında Almanya’nın 
münih şehrinde gerçekleştirilen BAumA Fuarı’nda da yerini aldı. Atm makina Genel müdürü Ayhan 
Güzelsesli’yle konuya ilişkin konuştuk.
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cam, erTek cam’ın işi

Açıklamalarında BAUMA Fuarı hakkında bilgi veren Ertek, “Dünya-
nın en önemli iş, inşaat, madencilik makineleri ve yapı malzemeleri 
fuarı olarak nitelendirilen BAUMA, Almanya’nın Münih şehrinde 
bu sene 8-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Fuara sek-
törün etkin ismi olan bir çok Türk firması da katıldı. Fuar, yerli İş 
makinaları üretimde Avrupa’ya açılan bir pazar olduğu gibi Doğu 
Pazarı’nda da önemli bir ivmeye sahip” ifadelerini kullandı. 

Bu yılki fuara, taşıma kaldırma, platform, vinç, mobil vinç üzerin-
den kiralama yapan firmaların krize rağmen yine de ilgisinin yoğun 
olduğuna işaret eden Ertek, “Fuara 219 ülkeden yaklaşık 620 bin zi-
yaretçi katıldı. Ziyaretçi sayısı, bir önceki fuara göre yaklaşık 40,000 
kişilik bir artış gösterdi. Ziyaretçilerin 250,000’den fazlası Almanya 
dışından katıldı. BAUMA 2019, 65 yıllık tarihindeki en iyi sonuçları 
elde etti” şeklinde konuştu. 

Son olarak yakın gelecekte yapacakları yatırımlar hakkında da ko-
nuşan Ertek şunları dile getirdi: “2019 yılının sonu veya 2020 yılının 

başında piyasamıza 
sunmak adına Jek-
ko spx 60  örümcek 
vinç ile ilgileniyoruz. 
Piyasada olmayan 
makinaların elimiz-
de bulunması ve 
bunlara yatırım yap-
mamız, son kullanı-
cıyı oldukça mutlu 
ediyor. Yeni tekno-
lojik ürünlerimizle 
sektördeki kaza ris-
kini oldukça azaltı-
yoruz. Jekko spx 60 
da bu ürünlerden 
biri.”

FUARLAR/ BAUMA FUARI

1995 yılında izmir’de kurulan ertek cam, cam kaldırma, araç kurtarma ve vinç kiralama hizmetlerini 
başarılı bir şekilde sunmaya devam ediyor. özellikle 6331 Sayılı iş Güvenliği yasası’nın çıkmasıyla 
birlikte, platform ve örümcek vinç  sektörlerine yaptığı yatırımlarla ismini  türkiye’nin genelinde duyuran 
ertek cam, 8-14 Nisan günleri arasında Almanya’nın münih şehrinde gerçekleştirilen BAumA Fuarı’nda 
da yerini aldı. ertek cam Genel müdürü cemalettin ertek ile firmasını ve katıldıkları BAumA Fuarı’nı 
konuştuk.

bOş alan
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FOrkliFT  lasTiklerin kaliTeli 
adresi; nubes

Nubes Otomotiv Yedek Parça İthalat ve İhracat  firması olarak İs-
tanbul’da yerleşik bir firma olduklarını belirten Özbey, “2012 yı-
lından beri bu sektördeyiz. Ana hizmet alanımız lastiktir. Material 
handling ve forklift  gruplarında çalışan araçların havalı ve dolgu 
lastiklerinin tedariklerini, bayilik, distribütörlük ve de kendi fir-
malarıyla temsiliyet yapan bir şirketiz” ifadelerini kullandı.

İş makinaları lastiği, iş güvenliği açısından kilit noktada bulunur-
ken, birim maliyetlerde araç bakım ve işletme giderleri açısından 
en büyük 2.gider  kalemini oluşturmakta olduğunun bilgisini ve-
ren Özbey,  Araçların mobil olduğu, yüke girdiği, çalışma sahasın-
da olduğu anda, 
rampalı, rampa-
sız,  düz, eğimli 
arazilerde, depo 
içi depo dışı ça-
lışmalarda çok 
farklı çalışma 
şekilleri bulun-
makta. Dolayı-
sıyla araçta bu-
lunan tek çeşit 

lastikle bu kadar geniş çalışma  
şartlarının hepsine uyacak bir 
çözüm oluşturulamıyor. Bunun 
için çalışma şartlarına ve müş-
terilerin isteğine uygun alterna-
tifl er geliştirmemiz gerekiyor.  
Nubes olarak müşterilerimize 
çalışma şartlarına göre en doğru lastiği öneriyoruz ilk etapta. Bu-
nun dışında da lastik kullanıma girdiği andan itibaren işletilme sü-
recindeki performansını da sıkı bir şekilde gözetliyoruz. Örneğin 
havalı bir lastikse havalarının sürekli kontrol edilmesi, eğer lastik 
kesik, vida, zedelenme gibi unsurlarla hasar gördüyse bunların 
çok acil bir şekilde tamir edilmesi gibi. Lastiğin tükenme, ömrü-
nü tamamlama sürecinde ise,  çevreye atılamadığı için, geri alınıp 
gerekli tesislere ulaştırıp geri dönüşüme ulaştırıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Müşterilerine lastik konusunda her türlü eğitimi verebildiklerini 
kaydeden Özbey, “Bu konuda teknik donanımız çok iyi durumda. 
Bu eğitimleri yabancı dilde de verebiliyoruz. Firmamıza böyle ta-
lepler geldiğinde de gerçekten çok mutlu oluyoruz” dedi. 

türkiye’nin forklift lastiği çözüm adresi olarak bilinen Nubes otomotiv yedek 
Parça, her amaca uygun çözümleri ve ürünleriyle yerli piyasaya çoktan kök 
salmış durumda. WıN Fuarı’nda Nubes Genel müdürü ümit özbey’le firması 
hakkında konuştuk.

ümit özbey
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sekTörün dünya’ya dönük yüZü; enka

WIN EURASIA / FUARLAR

2018 yılının ilk 6 ayının sektör açısından 
de çok hızlı başladığını kaydeden Doğanay, 
“Neredeyse bütün iş kollarında önemli ba-
şarılar elde edildi. Firmalar da buna göre 
hedefl erini, kadrolaşmalarını ve stoklarını 
belirledi. Ama maalesef 2018 yılının 2. ya-
rısında tüm programlar alt üst oldu. Bütün 
firmalar yeniden bir vizyon yaratma, faa-
liyetlerini ve ekiplerini yeniden şekillen-
dirme sürecine girmek zorunda kaldılar. 
Halen piyasalarda 2018 yılından miras ka-
lan bir durağanlık ve kapasite azalması söz 
konusu.  Döviz kurundaki keskin dalgalan-
maların yanı sıra piyasadaki durgunluğun 
en büyük sebeplerinden biri de kredi fa-
izlerindeki piyasaların kabul edemeyeceği 
artışların meydana gelmesidir” ifadelerini 
kullandı.

Kiralama firmalarının üzerinde şu an çok 
ağır bir çift e maliyeti bulunduğuna işaret 
eden Doğanay, “ birincil olarak, sahip olma 
maliyeti olarak, firma kendini finanse et-
mek için döviz/Türk Lirası bazında borçla-
nıyor. İkincil olarak da piyasaya TL bazın-
da kiralama hizmet veriyor. Bundan dolayı 
kiralama faaliyetlerinde hesaplar yeniden 
yapılıyor ve doğal olarak da taleplerde ip-
taller, süre uzatımları ve 2.el tercihleri ile 
daralma söz konusu. Piyasalarda kiralama 
/ satınalma dengesi satınalma lehine deği-
şim gösterebilir. Bu yönde talepler oldukça 
artmaya başladı” dedi.

Açıklamalarında firma ürünlerine de deği-
nen Doğanay şu ifadeleri kullandı: “Fork-
lift  ve depo ekipmanları grubunda bizim 
lokomotif ve tam kadro ürün sunabildiği-
miz  markamız, Japon menşeli TCM’ dir. 
Dizel, akülü ve depo ekipmanı tarafında 
müşterilerimizin veya proje sahiplerinin 
her türlü ihtiyacını karşılayabilecek derin-
likte ve genişlikte ürün yelpazesine sahibiz. 
Bunun haricinde, dizel grubunda TAILIFT 
ve CT POWER  markalarımız ile pazarı ve 
müşterilerimizi destekliyoruz. 

Anlaşılacağı üzere, pazarın tüm ihtiyaçla-
rına karşılık bulabileği kaliteli ve hizmet 
garantili ürünleri finansal çözüm çeşitliliği 
ile sunuyoruz. 

TADANO, bir Japon firması.  Bu marka 
vinçleri 2 gruba ayırabiliriz, yol tipi vinçler 
ve arazi tipi vinçler. Arazi tipi vinçlerde, 
TADANO, dünya pazar payı lideri.  TA-
DANO, kalitesi, dayanımı ve performansı 
ile projelerin gözbebeği ve tartışmasız ilk 
tercihi.

DEMAG yol tipi mobil ve paletli kafes 
bomlu vinçlerin de TEREX Grubu’ ndan 

TADANO ailesine dahil olması ile hem 
ürün çeşitliliği hem de pazar hakimiyetin-
de TADANO daha da ön plana çıkacaktır.

HSC, kafes bomlu paletli vinç sektöründe 
50 tondan 600 tona kadar pazara çözüm 
sunabiliyor. Enerji sektörü, montaj projele-
ri, liman uygulamaları gibi alanlarda müş-
terilerimize çözüm ortağı olabiliyoruz. 
 
PALFINGER, bilindiği üzere, araç üstü 
vinçlerde dünyanın lider markası. Ürün 
yelpazesi çok geniş. Avrupa emniyet stan-
dartlarını birebir sağlayan PALFINGER 
vinçler ile hem performans hem de iş ve 
çalışan sağlığı en üst düzeyde. Bu ürün 
segmentinde Türkiye’ de kırkın üzerinde 
imalatçı bulunmakta.  Dolayısıyla bu ürün 
segmentinde yoğun bir rekabet yaşanıyor. 
PALFINGER gibi dünya lideri bir mar-
kanın bu rekabet ortamında bulunması, 
yerli imalatçıların da kaliteli ürünler üret-
mesine teşvik edici olmaktadır. Karşılıklı 
olarak da, yurt dışından ürün ithal eden 
firmaların doğru fiyat politikaları ve doğ-
ru satış stratejileri geliştirmesine de vesile 
olmaktadır. PALFINGER ve benzer ürün-
lerin gerçekten de bilinen ve de henüz 
keşfedilmeyi bekleyen çok geniş kullanım 
alanı bulunmaktadır. Bugün, İtalya’ ya git-
tiğinizde nerdeyse bütün çift  kabin 4x4’ le-
rin arkasında 300-400 kg kapasiteli vinçler 
görebiliyorsunuz. Tamamen insan gücün-
den arındırılmış bir sistem var. Bizim de 
hedefimiz ülkemizde bu  noktalara gelebil-
mek.  Bu, hem çalışan personelin sağlığı ve 
güvenliği açısından hem de işin sorunsuz 
bir şekilde halledilmesinde oldukça önemli 
bir aşama.”

Hizmet ağının genişliği, distribütörü olduğu uluslararası markaları ve kurumsallaşma adına yerli 
sektörün en büyük örneklerinden olan eNkA iş makinaları dünya çapında bir üne sahip. eNkA Pazarlama 
iş Geliştirme ve kaldırma ekipmanları Sorumlu Genel müdür yrd. Arda Atıf Doğanay, katıldıkları WıN / 
cemAt eurasia Fuarı’ nda firması ve sektörün genel durumu hakkında özel açıklamalarda bulundu.

“Türkiye stratejik bir üs”

Forklift  ve depo ekipmanı, birlikte düşü-
nürsek Türkiye’ de bu pazarın büyümesi 
tabii ki sevindirici. Bu alanda Türkiye’ 
nin yıllık 15 bin adet yatırım potansiye-
li mevcut.  Bunun tamamının belli bir 
grup tarafından domine edilmesi veya 
karşılanması mümkün değil. Tabi ki 
Avrupa’ dan, Amerika’ dan, Uzakdoğu 
ülkelerinden birçok tedarikçi bu pazara 
girmek istiyor ve isteyecek de. Türkiye 
bu anlamda konum itibari ve çevresine 
verdiği hizmetlerle çok stratejik bir üs 
konumunda.  Bir cazibe merkezi sayı-
labilir. Hem lojistik hem de satın alma 
potansiyeline sahip. Dolayısıyla reka-
betteki çeşitlilik hep olacak. Rekabetin 
olması da tabi ki sektör açısından çok 
önemli. Çünkü yeniden yapılanmayı, 
kendini  dinamik tutmayı ve daha vizyo-
ner olmayı getiriyor sektöre. ENKA ola-
rak sadece ürün satmaya değil müşteriyi 
bilgilendirmek ve onlara teknik servis 
konusunda eğitmeye de çok önem ver-
mekteyiz.  Zira, bilgili ve işiniz konusun-
da birikimli olduğunuz sürece ülkeye 
kaliteli ürünlerin gelmesini pazarın ken-
disi talep ediyor. Bu anlamıyla bizim en 
önemli argümanlarımızdan biri de satış 
sonrası hizmetlerdeki  yaygınlığımız ve 
çözüm ortaklığındaki başarımızdır.

Arda Atıf Doğanay
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ısG eğiTimleri

MAKALE / Abbas Musa Gökburun

Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, 
tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer 
davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler 
topluluğudur. Bir eğitimcimiz de eğitimi, 
“Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluy-
la ve amaçlı olarak istendik değişme meyda-
na getirme sürecidir” biçiminde açıklıyor. 
 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
eğitim eksikliğinin bilançosu olarak 2016 yı-
lında 1970 ölümlü iş kazası oraya çıkmıştır. 
Eğitimli personelin güvensiz harekette bu-
lunması düşük bir ihtimaldir. Eğitimli per-
sonel yüksek risk gördüğü anda işi güvenli 
hale getirmeden çalışmaya devam etmez. 
Güvenli hale getiremiyorsa işten kaçınma 
hakkını kullanır. 2016 yılının kaza istatis-
tiklerine baktığımız zaman aynı sonuçları 
görüyoruz. İş yoğunluğu, ekipman eksik-
liği, uygunsuz çalışma ortamı gibi kazanın 
ana nedeni olsa da iş kazalarının temelinde 
eğitimsizlik yatar. Sadece çalışanın eğitim 
almasına odaklanmamak gerek; aynı za-
manda işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi alması gerekmektedir. İşin yapım 
esnasında çalışanın eğitimi göz önünde bu-
lundurulurken işin planlanması ve denet-
lenmesi esnasında, işverenin eğitimi daha 
büyük bir önem taşımaktadır. Eğitiminin 
başaralı olabilmesi için kalitatif ve kantita-
tif incelemeler yapmak gerekir. Öncelikle 
çalışanın hangi konularda eğitim alması ge-
rektiği saptanmalıdır. Yönetmeliğin zorunlu 
kıldığı eğitimler dışında hangi eğitimlere ih-
tiyaç duyduğu ölçülebilir bir biçimde ortaya 
konması gerekmektedir. Bunu yönetmelik 
gereği yapmalı ve kayıt altına alalıyız. Nite-
kim farklı iş kolları ve farklı deneyim kitlesi-
ne sahip işyerlerinde bunun önemi daha çok 
ortaya çıkmaktadır. 
Öğrenmek pahalıdır, ama
bilmemek çok daha pahalı.
H.Clausen
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verirken 
ilk olarak tüm eğitim öğelerini göz önün-
de bulundurmalı ve çalışanın algısının açık 
olduğu konulardan ilerleme sağlanmalıdır. 
Çünkü ne anlatılırsa anlatılsın öğrenin ilgi 
konusu olmadıkça eğitim verimliliği iste-
nilen seviyede olmaz. Eğitimcinin eğitimi 
alan kitle ile fikir teması önemlidir. Eği-
timci ile öğrenen eğitim konusunda aynı 
konu üzerinde ortak paydalara sahip olması 
önemlidir. Eğitimin yapıldığı çevre v eğitim 
yöntemi öğrenen pozisyonunda ki kişilerin 
dikkatini dağıtmayacak ve kendisini rahat 
hissedebilecek yerde olmalıdır. Eğitim öğe-
leri; Öğrenen, öğreten, konu, çevre, yöntem, 
araç-gereç.

İyi bir eğitim yönteminin özellikleri;
 Amaçları gerçekleştirici olmalı 
Grup ve birey psikolojisini teşvik etmeli
 Monoton olmamalı
Eğitilenlerin kendi yaşantılarını planlamala-
rına imkân vermeli
 Öğrenmeyi kolaylaştırmalı
Hem eğitimci hem de eğitilen için yorucu 
olmamalı

Eğitimcinin kişisel buluşları ile zenginleşti-
rilebilmeli
 Etkin şekilde katılımı sağlayıcı olmalıdır.
İnsan hakları evrensel beyannamesine göre 
herkes eğitim hakkına sahiptir. Anayasa-
mızda da eğitim hakkının engellenemeye-
ceği yazılıdır.  Toplumda yazılı olmayan ku-
rallarda vardır. Eğitim hakkı yazılı olmasa 
da toplumun kendi ihtiyaç hiyerarşisinden 
dolayı desteklenmesi kuvvetle muhtemeldir. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimle-
rinin usul ve esasları hakkında yönetmelik 
gereği işverenler çalışanlarına iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağla-
mak zorundadır. Üç yılda bir defa az tehli-
keli işyerleri için en az sekiz saat, İki yılda 
bir defa tehlikeli işyerleri için en az on iki 

saat, Yılda bir defa çok tehlikeli işyerleri için 
en az on altı saat, İş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinin tamamlanması zorunludur.

Yetişkin eğitimleri
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mu-
hatapları genelde yetişkinlerden oluşur. 
Bu yüzden Eğitim içeriğinin eğitim alacak 
kişilerin yaşlarına göre de değerlendirme 
yaparak sağlanmalıdır. Yetişkin olarak ta-
bir edilen kişi; öncelikle kendinden, ge-
nellikle toplumdaki diğer fertlerden de 
sorumlu olan, beraberinde toplumda fonk-
siyonel olarak üretici bir yeri olan bireydir. 
(Verner1964). Öğrenci rolünü üstlenen 
yetişkinler, aynı roldeki çocuklardan, ye-
tişkinliklerinin getirdiği bazı karakteristik 
özelliklerinden dolayı ayrılırlar. Kontrolü 
ele almak isterler. Dolayısıyla içeriğin akış 
şemasını da kendileri belirlemek isterler. 
Birikmiş hayat tecrübeleri ve önceden edin-
dikleri bilgiler vardır. Hedefe yönelmiştirler. 
Bir eğitime katıldıklarında, hangi amaçla 
orda olduklarını bilmek isterler. Güdülenme 
süreçleri içseldir ve bireysel fayda merkezli-
dir. Yetişkin için zaman son derece önem-
lidir.

ABBAS MUSA GÖKBURUN
Kocaeli İş Güvenliği Derneği Başkanı
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persOnel yükselTici plaTFOrmlar
ile Çalışırken ölümcül ve ağır yaralanma

MAKALE / EMRAH GÜNGÖR

Personel Yükseltici Platformlar ile ça-
lışırken ölümcül ve ağır yaralanmalı 
kazaları minimize etmek için son kulla-
nıcılara, iş güvenliğinden sorumlu kişi-
lere, kiralama firmalarına ve teknik ser-
vislere büyük sorumluluk düşmektedir. 
Bu yazımızda PYP leri sahada kullanan 
son kullanıcıların dikkat emesi gereken 
birkaç husustan bahsedeceğiz. 

Bildiğiniz üzere Personel Yükseltici 
Platformlar, yüksekte güvenli ve kolay 
bir şekilde çalışmak için tasarlanmış 
mobil makinelerdir. 

İlk dikkat edilmesi gereken husus, doğ-
ru iş için doğru platformun seçilmesi-
dir. Bunun için makine kiralanmadan 
önce kiralamayı yapan firma yetkilisi 
mümkün ise tecrübeli bir teknisyen ile 
sahayı ziyaret etmeli ve kullanıcıyı doğ-
ru platform seçimi konusunda yönlen-
dirmelidir. 

Uygun makine kiralandıktan ve kul-
lanıcının Platform Kullanımı ile ilgili 
eğitimleri aldıktan sonra dikkat etmesi 
gereken hususlardan bazı-
ları aşağıdaki gibidir. 

Zemin Koşulları: Platform 
sağlam ve düz bir zemin-
de kullanılmalı. Zeminde 
bulunabilecek bazı küçük 
tümsekler platformun yü-
zeye uyguladığı basıncı 
karşılayabilmeli. 

Ayak Açmalar: Platform ile yük-
selmeden önce ayaklar açılmalı 
ve ihtiyaç halinde plakalar ile 
desteklenmelidir. 

Korkuluklar: Korkulukların sağ-
lam ve güvenli şekilde Platforma 
monte edildiğinden emin olun-
malıdır.

Güvenlik Ekipmanları: Platform 
kullanıcısı, düşme riskine karşı 
emniyet kemeri, baret vs. gibi gü-
venlik ekipmanlarını giymeli. Emniyet 
kemerini üretici firma tarafından plat-
form üzerinde belirtilen yerine sabitle-
melidir. 

Çatı ve Tavan bölgelerinde çalışma: 
Uygun yükseklikte makine seçilmeli ve 
sıkışma riskine karşı platformu durdu-
racak ekipman ile donanımlı olmalıdır. 

Güvenlik Alanı: Platform üzerinde ça-
lışırken el aletleri, malzeme gibi aşağı-
ya düşebilecek ekipmanların platform 
altındakilere zarar vermemesi için ça-

lışma öncesinde güvenlik şeritlerinin 
çekilmesi gerekmektedir.
Hava şartları: Yüksek hızda rüzgar ma-
kinenin devrilme riskini doğuracağı 
için, üretici firma tarafından belirtilen 
maksimum rüzgar hızı kontrol edilmeli, 
aşması durumunda çalışma derhal dur-
durulmalıdır. 

Kaldırma Kapasitesi: Makine kaldırma 
kapasitesi asla aşılmamalıdır. 

Dış Etmenler: Platformlar asla kablola-
rın, yüksek gerilim hatlarının yakınla-
rında veya trafik akışı olan bölgelerde 
çalıştırılmamalıdır. 

Son olarak tüm Personel Yükseltici 
Platformların güveli kullanımlarını sağ-
lamak için günlük görsel kontrolleri ya-
pılmalı, düzenli denetimlerin ve servis 
kontrollerinin yapılması kaza risklerini 
minimuma indirecektir. 

EMRAH GÜNGÖR
SSH Müdürü 
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eski eserlerin kOruma amaÇlı Taşıma ve 
OperasyOn süreÇleri üZerine başarılı bir 
uyGulama: hasankeyF

MAKALE / ÖZHAN GÖRÇÜN

Bilinen tarihi 7000 yıl geriye giden insan-
lık tarihinin temelinin atıldığı Hasankeyf 
ilçesi tarihsel süreci içinde 16 büyük mede-
niyete ev sahipliği yapmıştır. Her uygarlık 
taş,su,ve toprağı kullanarak insanlık tarihi 
için  önemli devasa  eserler bırakmıştır. 
Makalemizin dar amacı; Baraj nedeniyle 
Dicle nehrinin yükselmesi ve Hasankeyf 
ilçesindeki eski eserlerin koruma amaçlı 
taşıma ve operasyonları süreçleri hakkında 
bilgi vermektir.
Makalemizin geniş anlamda özellikleri ise;
•	En	eski	taşınan	tek	parça	eser	olması.	
•	Avrupa	çapında	tek	parça	halinde	taşınan	
en ağır tonajlı yük olması. 
•	Türk	Lojistik	sektörünün	bu	çapta	büyük	
bir projenin altından kalkabileceğini gös-
termiştir.
•	Dış	 ticaret	 açığını	 azaltmak	 için	Dış	 ül-
kelerde Proje lojistiği kontratlarının alın-
ması için taşımacılıkta yeni bir alan «Eski 
Eserlerin Koruma amaçlı Taşınması»’nın 
farkındalığını artırmıştır.
•	Bu	alanda	yetişen	işgücünün	katma	değe-
rinin artmasıdır.
•	Koruma	amaçlı	Taşımacılık	kavramı	orta-

ya çıkmaktadır.
•	 500	milyon	TL	maliyet	 taşıma	 ve	 dolgu	
işlemlerine ayrıldı.
•	Tarihi	eserlerin	ortaya	çıkarılması	ve	res-
torasyonu (144 taşınmaz kültür varlığı or-
taya çıkarıldı).

Türk Lojistik sektörü Gümrük Birliği sü-
reci ile birlikte artan yük talebine bağlı 
olarak farklı hizmet süreçleri göstermiş-
tir Son yirmi yıl boyunca büyük İnşaat ve 
yol projelerinin yürütülmesi için gereken 

lojistik taşıma araç altyapısına yatırım ya-
pan firmalılarımız araç altyapısı ile beraber 
gereken Teknik bilgi ve operasyonel beceri 
gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek sevi-
yeye ulaşmıştır. 
Eylül 2018’de yapılan Uluslararası Kong-
re’de Tam metin halinde sunulan makale 
sadece Zeynel Bey türbesine yoğunlaşmak-
ta iken makalemiz o bölgedeki diğer ya-
pılar hakkında bilgi verecektir. Hasankeyf 
projesi kapsamında birçok eser Tarih Par-
kında yeniden konumlandırılacaktır.

Taşınacak yapıların listesi ise ;
•	Zeynel	Bey	Türbesi	(420	Yıl-1100	Ton)
•	Artuklu	Hamamı		(650	Yıl-	1500	Ton)	
•	İmam	Abdullah	Türbesi		(	1300	Yıl-
•	Kale	Kapısı
•	Er	Rızk	Camisi	Ve	Minaresi
•	Sultan	Süleyman	Camisi	Ve	Türbesi	
•	283	Mezar	Taşı	
•	Eyyübi	Camii

Dar Anlamda Ağır Taşımacılık: Dar an-
lamda; Proje lojistiği genel olarak gabari  
ve istihap haddi  aşımlarının söz konusu 

olduğu yükleme operasyonlarını ifade et-
mektedir.
Uluslararası taşımacılık kapsamında gabari 
dışı kabul edilen ağır ve hacimli yükler ve 
tesislerin taşınması özel proje taşımacılığı 
olarak değerlendirilmektedir. Ağır yük-
lerin lojistiği genel bir kabulle 150 tonun 
üzerindeki taşımalar için kullanılan lojisti-
ğin özel bir alanıdır. 

SONUÇ: 
Zeynel Bey Türbesinin taşınması süreci iki 

yıllık bir planlama ve hazırlık aşamasın-
dan sonra yapılan birçok başarılı deneme 
taşıması sonucunda başarılmıştır. Dünya 
üzerinde Ağır Taşıma süreci olarak taşınan 
en eski tarihi anıttır. Türkiye özelinde tek 
parça olarak toplam 1500 tonluk tek par-
ça bir yükün 2 km uzaklıkta bir noktaya 4 
saat gibi çok efektif bir sürede taşınması bir 
taşıma rekorudur. Ülke ekonomisi açısın-
dan 32 milyon TL’nin ülke içinde kalmasını 
sağlamıştır. 
Türk Lojistik Sektörünün ve personelinin 
bu başarısı yurtdışı proje pazarına açılmak 
ve ihale sürecine dahil olmak için ciddi bir 
çaba olarak görülmelidir. Baraj yapabilen 
ve bu barajın faaliyete girmesi sonrasında 
tarihi eserlerim sular altında kalmasına 
izin vermeyen Kamu İdaresinin bu kararlı-
lığı ve projenin arkasında durması ise Özel 
Sektör ve Kamu İdaresi’nin birlikte çalışın-
ca imkânsız görülen çok büyük projelerin 
başarılabileceğini göstermiştir. 

Lojistik sektörün alt dalı olan Proje ve Ağır 
Taşımacılığımın altında yeni bir alan olan 
Koruma amaçlı Eski Eserlerin Taşınması 
sektörün büyümesine, projenin başka bir 
ülkeye ait olan Lojistik firma tarafından ta-
mamlanması ile beraber yurtdışına gidecek 
olan dövizin ülke içinde kalmasına ve Cari 
açığımızın azaltılmasında bir nebze olsun 
katkı sağlayacaktır. 

Koruyucu Taşıma süreci kapsamında ülke-
mizde binlerce tarihi eserin baraj yapımı 
sonucunda sular altında kalması sonucun-
da gelecek nesillerin tarihi değerlerini gör-
me imkânı sağlayacaktır. Nitelikli perso-
nelin yetişmesi için çok büyük bir tecrübe 
kazanma imkânı sağlanmıştır.

ÖZHAN GÖRÇÜN
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - Lojistik Program Başkanı
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Kılıç Nakliyat’ın, Kılıç Group 
bünyesi altında faaliyetlerini 
sürdürdüğünü kaydeden Ergür-

sel, “Bünyemizde 300adet tırdan oluşan 
bir filomuz bulunmakta. İş yoğunlu-
ğumuz Marmara  ve Dilovası Bölgeleri 
başta olmak üzere Antakya ve İskende-
run Bölgeleri’nde kendini göstermekte. 
Lojistik hizmetlerimizin yanı sıra son 
teknolojiyle donattığımız akaryakıt is-
tasyonlarımızla da müşterilerimize hiz-
met vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

2018 yılının sonunda Çolakoğlu firma-
sının hizmete soktuğu liman ve fabrika 
projelerinin taşıma ihalesine yeni bir 
konseptle girdiklerinin bilgisini veren 
Ergürsel şöyle devam etti: “315 ton kal-
dırma kapasiteli 85ton ağırlığındaki ta-

şıma araçlarımızla Çolakoğlu Limanı’na 
gelen hurda malzemelerin açık saha ve 
ambarla taşınması, fabrika içerisinde 
üretimden çıkan yarı mamul malların 
fabrikanın diğer bölümlerine transfer 
edilmesi, aynı şekilde mamullerin de 
açık saha ve antrepo binalarına taşın-
ması ihalesiydi bu. Spesifik ürünleri-
mizle ihaleyi biz kazandık.”

Çolakoğlu Limanı’nda yıllık iç taşı-
ma mal miktarının 12 milyon tonun 
üzerinde olduğunu bildiren Ergürsel, 
“Bizim hedefimiz limana gelen hiçbir 
geminin demeraja (gecikme cezası) gir-
memesiydi. Yaklaşık 5 ayda da bu hede-
fimize ulaştık. Makinalarımızın limana 
gelmesiyle birlikte Çolakoğlu artık ge-
milerden dispeç alma noktasına gelmiş-
tir” şeklinde konuştu.

Faymonville’den 5 adet Cometto marka-
sı aldıklarını kaydeden Ergürsel  “Şu an 
Çolakoğlu Limanı’nda 4 makinamız iç 
hareketi karşılayabiliyor. Ancak hizmet-
lerimizde herhangi bir aksama olma-
ması adına diğer makinamızı da yedek 
olarak hazırda bekletmekteyiz” dedi.

ÖZEL HABERLER / KILIÇ NAKLİYAT

45 yılı aşkın zamandır proje taşımacılığı, yük mühendisliği, depo yönetimi, gümrükleme alanlarında türkiye’nin 
lider firmalarından kılıç Group’un amiral firması kılıç Nakliyat, çolakoğlu limanı’nda spesifik ürünleriyle verdiği 
hizmetlerle sektöründe bulunduğu  ayrıcalıklı konumunu perçinleştirmeye devam ediyor. kılıç Nakliyat Genel 
koordinatörü cengiz ergürsel, firması hakkında okuyucularımız için özel açıklamalarda bulundu.

ağır yükü haFiFe alan Firma: 
kılıÇ nakliyaT

“Faymonville Cometto Farkı”

Yurt dışından büyük yatırımlarla 
sipariş verip yaptırdığımız dünya devi 
markalarımız bulunmakta. İtalyan 
Faymonville’nin sahip olduğu Comet-
to markası bunlardan biri. Cometto 
1960’lardan beri Avrupa’da söz sahibi 
olan bir marka. Ürünümüzün dizaynı  
firma sahibimiz Ayhan Kılıç tarafından 
oluşturuldu. Bu ürün gerçekten de çok 
özel bir ürün ve bu segmentte bu  kadar 
ağır yük kaldıran bir makine ülkemiz-
de bulunmamakta. Makinalarımızın 
üzerinde kendi kantarları bulunmakta. 
Operatör bunu sürekli gözlemlediği 
için gerektiğinde sınır koyabiliyor veya 
artırabiliyor. Dizel motora sahip. Ma-
kinanın tüm sistemleri bir bilgisayar 
tarafından denetlenmekte. Makinaya 
takılan bir sim kart vasıtasıyla, makina-
nın kullanımına dair tüm işlemler İtal-
ya’da üretici firma tarafından gözlem-
lenmekte. Makina operatöre herhangi 
bir hata yapma olasılığı tanımamakta. 
Güvenlik sistemleri en üst düzeyde Av-
rupa normlarındadır

“Dorkan’ın Özverisi”

Cometto markasıyla Dorkan firma-
sı sayesinde tanıştık. Bildiğiniz üzere 
Dorkan bu markanın Türkiye Distri-
bütörü ve bu markanın alınmasında 
büyük rol oynamakta. Özellikle Serkan 
Aşkın çok özverili bir çalışma içerisin-
de. Birlikte defalarca İtalya’ya gittik. 
Makinalarımız geldikten sonra da ser-
vis alanında 7x24 yanımızda oldular. 
Buradan sizin aracılığınızla kendilerine 
bir kez daha teşekkürlerimi sunuyo-
rum. 

cengiz ergürsel
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nükleer sanTraller Fuarı ve Zirvesi TÜRK 
sanayicilerine FırsaTlar sunuyOr

nuclear pOWer planTs’ summiT and Fair OFFers 
OppOrTuniTies TO Turkish ındusTrialisTs

Nükleer sanayide faaliyet gösteren uluslara-
rası ve yerli firmaların yanı sıra kamu, sivil 
toplum, akademisyen ve danışmanların da 
katıldığı Zirve’de, uzmanlar nükleer alanın-
daki en güncel gelişmeleri oturumlarda tar-
tıştı. Nükleer alanında en son teknolojilerin 
Fuar alanında sergilendiği etkinlik kıtalara-
rası buluşma noktası oldu.

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi 
uluslararası boyutunu zenginleştiri-
yor
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’nin ilk 
günden bu yana uluslararası bir boyut ka-
zanması için çalışmalar yürütülüyor. Zirve 
ve Fuar sadece Türkiye’ye özel bir nitelik 
taşımıyor; Ortadoğu, Kuzey Afrika hatta 
bu yıl itibarıyla Güneydoğu Asya’yı da içi-
ne alan bölgedeki nükleer faaliyetlerle ilgili 
firmaları bir araya getiriyor. Fuar ve Zirve 
kapsamında gerçekleştirilen ticari eşleştir-
me platformuyla Türk firmaları uluslararası 

nükleer tedarikçileriyle buluşuyor.

Sudan, Ürdün, Bangladeş ve Mısır’dan 
TİKA desteğiyle ülke temsilcilerinin geldi-
ği 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer 
Santraller Zirvesi’ne, bu yıl en yoğun katı-
lım Güney Kore, Almanya ve İspanya’dan 
oldu. Almanya’dan VGB, Güney Kore’den 
Korean Nuclear Partners ve Korean Nuc-
lear Association, İspanya’dan Foro Nuclear 
ve Th e Cluster of the Nuclear Industry in 
Cantabria, Fransa’dan CEA ile GIIN ve Ja-
ponya’dan JAIF International Cooperation 
Center birikimlerini Türk sanayicisiyle pay-
laşmak üzere Zirve’ye katıldı. Güney Ko-
re’den 22, Almanya’dan 16, İspanya’dan ise 
15 firmanın katıldığı Fuar ve Zirve’de bu yıl 
ilk kez Slovenya’dan da dört firma yer aldı. 

Taşımacılık sektöründen hizmet sek-
törüne kadar her sektörden temsilci 
fuara katılıyor

Zirve ve Fuar için gelen yabancı firmalar, 
hem Türk firmalarıyla ticari iş birlikleri yap-
mayı hedefl iyorlar hem de Akkuyu Nükleer 
Santrali’ndeki fırsatları değerlendiriyorlar. 
Nükleer referansı olan bu yabancı firmalar, 
yerel kuvvetli partner arayışları için Zirve ve 
Fuar’a katılıyorlar. Taşımacılık sektöründen 
boru üreticilerine, vida üreticisinden hiz-
met sektörüne kadar nükleer santralin her 
bir bölümünde rol oynayan firmalar etkin-
liğe katılıyor. 

Except international and national nuclear 
industry companies; public, civil society, 
academician and consutants have also 
attended the Summit. Specialists have debated 
over nuclear developments in several sessions. 
Fair has been a meeting of continents where 
the latest nuclear technologies have displayed..

Nuclear Power Plants’ Summit and 
Fair enriches the international size
Nuclear Power Plants’ Fair and Summit runs 
for an international size since its first day. 
Summit and Fair doesn’t only specialize for 
Turkey; it meets the companies together in 
Middle East, North Africa and Southeast 
Asia with this year. Turkish companies meet 
international nuclear suppliers with business 
pairing platforms.

High attendance was recorded from South 

Korea, Germany and Spain in 2nd Nuclear 
Power Plants’ Fair and 6th Summit; in 
addition to Sudan, Urdun, Bangladesh and 
Egypt. VGB from Gearmany, Korean Nuclear 
Partners and Korean Nuclear Association 
from Korea, Foro Nuclear and Th e Cluster 
of Nuclear Industry in Cantabria from 
Spain, CEA and GIIN from France, JAIF 
International Cooperation Center from Japan; 
have attended the Summit in order to share 
their knowledge with Turkish industrialists. 

22 from South Korea, 16 from Germany and 
15 from Spain have attended, in addition, four 
companies were also recorded from Slovenia 
for the first time this year. 

Every kind of representative attends 
the fair from transportation to service 
industry
Foreign companies which attended the 
Summit and Fair, aim to cooperate with 
Turkish companies and also evaluate the 
opportunities in Akkuyu Nuclear Power 
Plant. 
Th ese companies which have nuclear 
reference, attend the Summit and Fair for their 
seek of local and powerful business partners. 
From transportation to pipe production, 
from production of screw to service business; 
many companies attend the event for diff erent 
roles on the nuclear power plant.

NÜKLEER ENERJİ / AĞIR TAŞIMA PROJE HABERİ

Nükleer santraller sektörünün en büyük buluşması olan 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller 
zirvesi, enerji ve tabii kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer mühendisler Derneği (NmD) ve Ankara 
Sanayi odası (ASo) tarafından düzenlendi. 5 - 6 mart 2019 tarihlerinde Pullman istanbul convention 
center’da gerçekleşen Fuar ve zirve, iki gün boyunca nükleer sanayinin 188 önemli oyuncusunu ve bine 
yakın ziyaretçiyi ağırladı.

the greatest meeting of nuclear energy market, which is 2nd Nuclear Power Plants’ Fair and 6th Nuclear 
Power Plants’ Summit; has been hosted by engineers Society and Ankara ındustrial office, with the support 
of energy and Natural resources ministry. Fair and Summit which was conducted at Pullman istanbul 
convention center on 5th and 6th march 2019. 188 important nuclear industrialists and around a thousand 
guests were hosted.
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Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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ınpps expO Genel müdürü kOray Tuncer:
Nükleer Sanayi türk firmalarını şampiyonlar 
ligi’ne çıkaracak!

ınpps expO General manaGer kOray Tuncer:
turkish Nuclear ındustry companies Will enter 
the championship league!

INPPS Expo’nun sadece yüksek katma 
değerli sektörlerde yabancı yatırımcılar, 
onların tedarikçileri ve Türk üreticileri 

bir araya getiren butik platformlar kurdu-
ğuna işaret eden Tuncer,  “Odaklandığımız 
konular; askeri radar, sınır güvenliği, nük-
leer sanayi ve temiz kömür teknolojileridir. 
Nükleer sanayi konusunda Ortadoğu ve Af-
rika’nın en büyük platformu olan Nükleer 
Santraller Fuarı ve Zirvesi, uzun zamandır 
INPPS Expo tarafından organize ediliyor. 
Teknolojik yeterlilik konusunda savunma 
sanayinin üstünde olan nükleer sanayi bir-
çok Türk firmasına ileri teknoloji bürokrasi-
si ile nasıl çalışacaklarını öğretecek. Nükleer 
sanayiye iş yapan bir firmamız dünyadaki 
başka sektörlerde girdiği herhangi bir iha-
lede en az 3 gömlek üstün olacak. Nükleer 
sanayi Türk firmalarını Şampiyonlar Ligi’ne 
çıkaracak, bu üst lige çıkan firmalarımız da 
ülkemize sürdürülebilir katkı sağlayacaktır” 
ifadelerini kullandı.

N ü k l e -
er enerji 
santralleri-
nin 60-70 
yıl boyun-
ca hizmet 
verdiğini 
ve ülke 
e k o n o -
m i l e r i n e 
ciddi ve 

sürdürülebilir katkı sağlamakta olduğunu 
kaydeden Tuncer, “Nükleer enerji santralin-
de kullanılacak tüm parçaların ‘ağır taşıma, 
proje taşımacılığı, platform –vinç (kiralama 
–imalat)  vb. tedarikçi sektörler’ için ciddi ve 
niş bir iş potansiyeli sağlayacağını söylemek 
mümkündür. Santral inşaatı sırasında özel-
likle ağır taşıma, proje taşımacılığı, platform 
–vinç (kiralama –imalat)  gibi tedarikçi 
sektörlere kaliteli bir iş fırsatı sağlayacaktır” 
şeklinde konuştu.

Tuncer mentioned that INPPS Expo 
unites the Turkish manufacturers 
and their suppliers with only high 

value added businesses’ foreign investors. 
Tuncer states as: “Military radar, border 
security, nuclear industry and clean coal 
technologies are the subjects we focus on. 
Nuclear Power Plants Expo and Summit, 
which is the largest nuclear industry 
platform in Middle East and Africa, is being 
organized by INPPS Expo since a long time. 
Nuclear industry has higher adequacy 
compared to defense industry, and will 
teach how to work with high technological 
bureaucracy to many Turkish companies. 
A company of us which works in nuclear 
industry, will be three times superior in 
any tender they bid in other business lines 
of the World. Nuclear industry will put 
the Turkish Companies in Champions 
League, and those companies will return 
a continuous contribution to our country.”

Tuncer also stated that Nuclear Power 
Plants serve for 60 to 70 years and 
contribute a serious and continuous 
positive effect to the national economy. 
He explains as; “It’s possible to say that the 
parts which will be used in nuclear energy 
power plant will provide a serious and 
niche work potantial for many business 
lines such as; heavy handling, project 
transportation, platform – crane (rental – 
production) and so on. The power plant 
will provide a good opportunity for these 
business lines especially in its construction 
period.”

NÜKLEER ENERJİ / INNPPS HABERİ

istanbul’da düzenledikleri 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller zirvesi ile adından 
bahsettiren ıNPPS expo’yu ve nükleer enerjiyi ıNPPS expo Genel müdürü koray tuncer’le konuştuk.

We’ve interview with ıNPPS expo General manager koray tuncer, where they’re mentioned after 
organizing the 2nd Nuclear Power Plants’ Fair and 6th Summit in istanbul.

“Sektöre Vizyon Katacak”

Her yıl Mart ayı başında düzenlediğimiz 
nükleer sanayi etkinliğimiz ağır taşıma, 
proje taşımacılığı, platform – vinç(kira-
lama –imalat)  gibi tedarikçi sektörlere; 
proje yatırımcıları, proje satın alma sü-
recini yürüten karar vericiler ve bu fir-
malara ait üretim yapan şirketler ile ta-
nışma fırsatı sunuyor.  Sadece Türkiye’de 
yapılması gündemde olan 3 adet nükle-
er enerji santrali değil Ortadoğu ve Af-
rika’da uzun dönemde yapılacak nükleer 
enerji santral projeleri ağır taşıma, proje 
taşımacılığı, platform –vinç(kiralama –
imalat)  vb. tedarikçi sektörlere vizyon 
katarak, ciddi ve sürdürülebilir iş fırsat-
ları sunacaktır.

“This Will Add Vision to the 
Business”
Our nuclear industry event which we 
organize in start of the March annually, 
offer the opportunity to supplier 
businesses such as heavy handling, project 
transportation, platform – crane (rental 
– production); for them to meet project 
investors, project deciders who manage 
the purchasing period, and manufacturer 
companies belonging them. Not only the 
three nuclear power plants planned to 
construct on Turkey, but also long-term 
projects in Middle East and Africa; will add 
vision and create important opportunities 
to manufacturer businesses such as; heavy 
handling, project transportation, platform 
– crane (rental – production).katarak, ciddi 
ve sürdürülebilir iş fırsatları sunacaktır.
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aydınTaş vinÇ öZel makinalarıyla her prOjeye haZır

5-6 Mart’ta  Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer Mü-
hendisler Derneği (NMD) ve Ankara 

Sanayi Odası (ASO) tarafından gerçekleştiri-
len Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve 
Fuarı’nda yerini alan Aydıntaş Vinç katılım-
cılardan ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı’na katıl-
maktan mutlu olduklarını dile getiren Ham-
za Aydın, “ Makine parkımızda her geçen 
gün yeni ve farklı tonajdaki mobil, paletli, 
kamyon üstü vinçler ve modüler dorseleri-
miz ile yenilikçi ve sürekli yatırım hedefle-

rine kitlendik. Bu sebeple bu nükleer santral 
fuarına katılmamız gerekliydi” İfadelerini 
kullandı.
 
“Firmamızın hem ekipmanlarının hem 
de personelinin bütün iş güvenliği sertifi-
kasyonları bağımsız bir denetçi tarafından 
yapılmakta. Bu da Aydıntaş Vinç’in bu an-
lamda ne kadar hassas olduğunun kanıtıdır” 
şeklinde konuşan Aydın, personellerini bu 
sertifikalarını aldıktan sonra projelere gön-
derdiklerini kaydetti.

Firmalarının geçen sene yatırımını yapıp 
parkına kattığı mobil lastik tekerlekli 100mt 
ana boma  ve 126mt fly boma sahip maki-
nalarıyla Akkuyu Nükleer Enerji Santrali 
Projesi’nin hızlandırılmasında önemli bir rol 

oynayacağına işaret eden Aydın, bu ürünle-
rin sadece kendilerinde olduğunu belirtti.

TEREX DEMAG –AC -1000 
Güçlü ve yola elverişli 1.200 ton kaldırma 
kapasitesiyle Demag AC 1000-9, dünyanın 
en güçlü vincidir. Ek olarak, 50 metrelik ana 
bomu ile 12 tonluk bir dingil yükü sınırında 
hareket edebilir. Bu, her yere ve neredeyse 
tüm yollarda herhangi bir şantiyeye seyahat 
etmesini sağlar. Terex AC 1000-9 diğer mo-
bil vinçlerden farklı olarak 100 metre hid-
rolik bomunu üzerinde taşıyabilmektedir. 
Hidrolik bomu ikiye bölünerek 50 metre + 

50 metre taşınabilmektedir. Diğer en önemli 
özelliği de Enerji RES sektöründeki  proje-
lerinde türbin montajlarında tek başına çö-
züme ulaştırır.Ayrıca rüzgar konfigürasyonu 
mevcuttur.

 
TEREX DEMAG –2800-1 
Dar alanlarda olağanüstü performansı olan, 
600 tonluk, Demag CC 2800-1 NT , 10 metre 
yarıçapındaki 600 tonluk kaldırma kapasite-
siyle sınıfındaki en güçlü performansçılar-
dan biridir. Buna ek olarak, vinç tüm çalışma 
alanlarında üstün kaldırma kapasitelerine 
sahiptir, bu da onu çok yönlü bir ünite ve çok 
çeşitli projeler için tercih edilen bir makine 
haline getirmektedir.

NÜKLEER ENERJİ / AYDINTAŞ VİNÇ PROJE

Aydıntaş vinç Genel müdürü Hamza Aydın  okuyucularımız için yaptığı özel açıklamalarda, Akkuyu’da 
yapımına başlanılan nükleer enerji santralinde verilecek her görevi başarıyla gerçekleştirecek bir 
potansiyele sahip olduklarını hatırlatarak görev beklediklerini belirtti.

Hamza Aydın
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aydınTaş crane ıs ready FOr every prOjecT WıTh 
Theır machınery

Aydıntaş Crane received a large attention from 
guests in Nuclear Power Plants’ Summit and 
Fair which is provided by Nuclear Engineers’ 
Society (NMD) and Ankara Industrial Office 
(ASO) supported by Ministry of Energy & 
Natural Resources in 5th and 6th March.

Hamza Aydın mentioned their happiness of 
attending the Nuclear Power Plants Summit 
and Fair, and stated as: “We’ve focused on 
innovator and constant investment goals with 
mobile, tracked, truck mounted cranes and 
modular trailers; new and different tonnage 
everyday in our machine park. That’s why it 
was essential for us to attend Nuclear Power 
Plant Summit.”

“Our company’s equipments’ and personnel’s 
all kind of work safety cerfitications are on 
an independent inspector. That’s the proof of 
Aydıntaş Crane’s sensitiveness on this subject.” 
told Aydın, and added that their personnel 
are sent to the projects after they 
complete their certifications.

Aydıntaş pointed out their 
important role in acceleration of 
Akkuyu Nuclear Energy Power 
Plant Project, with their mobile 
rubber wheeled 100m main boom 
and 126m fly boom machinery, 
which their company have 
invested on it and added to their 
machine park last year. Aydıntaş 
is the only company which owns 
those products.

NUCLEAR ENERGY

Aydıntaş crane General manager Hamza Aydın, in his clarifications for our readers, stated that they have 
the potantial to successfully accomplish every mission in Akkuyu Nuclar Power Plant, and reminded they’re 
ready for duty.

Hamza Aydın

TEREX DEMAG –AC -1000 
Strong and convenient for road, with 
1,200 tons of lifting capacity, Demag 
AC 1000-9 is the strongest crane in the 
World. Additionally, with its 50m main 
boom, it can operate in the limits of a 12 
tons axle weight. This speciality allows 
it to travel everywhere in almost every 
roads to any construction site. Unlike 
other mobile cranes, Terex AC 1000-
9 is able to handle its 100m hydraulic 
boom on top of itself. The hydraulic 
boom is able to split into two as 50 
meters + 50 meters and transported. 
Another significant speciality is, it 
can single-handedly solve projects in 
Energy RES business’ turbine montage.

TEREX DEMAG –2800-1 
With its remarkable performance in 
narrow areas, 600 tons Demag CC 2800-
1 NT is one of the strongest machinery 
among its class. Additionally; the crane 
has a superior lifting ability in all work 
fields, which makes it a preferred 
machine for many different projects as 
a multidirectional unit.
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sarens  makZume akkuyu nükleer enerji sanTrali  
prOjesi’nin ağır yüklerine Talip

sarens  makZume is The preTender FOr heavy lOads 
OF akkuyu nuclear enerGy pOWer planT prOjecT

Sarens Makzume’nin  geçen yıl kurul-
duğunun bilgisini veren Çimen, “Sa-
renz, Belçika kökenli, dünyada ilk üç 

sıraya giren global, ağır kaldırma, ekip-
man tedarikçisi ve mühendislik hizmetle-
ri sunan bir firmadır. Geçen yıl Makzume 
firmasıyla bir çatı altında birleşip sektöre 

oldukça hızlı bir gi-
riş yaptı” ifadelerini 
kullandı.

  Sarens  Makzu-
me olarak Akku-
yu Nükleer Enerji 
Santrali  Projesi’n-
de  ağır kaldırma 
ve mühendislik 
hizmetleri vermek 
adına bu zirveye ka-
tılmış olduklarına 
işaret eden Çimen 
“Türkiye’ye artı bir 
katma değer sağla-

mak istiyoruz. Her tedarikçi firma gibi biz 
de çok dikkatli bir şekilde Akkuyu Nük-
leer Santrali Projesi’ni takip ediyoruz. Sü-
recin hangi kısmında nasıl ayrıcalıklı hiz-
metler verebiliriz gibi detaylı araştırmalar 
yapmaktayız. 5500tona kadar kaldırma 

kapasiteli ekipmanlara sahibiz. Projede 
yer alan en ağır blokların kaldırılması ve 
mühendislik hesaplamalarıyla ilgili hiz-
metleri ayrıcalıklı bir şekilde verme po-
tansiyeline sahibiz” şeklinde konuştu.

Dünya çapında birçok nükleer enerji sant-
ral projelerinde yer aldıklarını belirten 
Sarens  Makzume Bölge Müdürü Şefik Çi-
men  “Firmamızda bir enerji  departmanı 
bulunmakta.  Bu departmanda da nük-
leer, rüzgâr ve enerji tesisleri grubumuz 
var. Bu gruplarımız demin de bahsettiğim 
gibi global ölçekte işler almakta. Özellikle 
Japonlarla yoğun çalışmalar içerisindeler. 
Türkiye’de de İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Kemerburgaz’da yapacağı atık-
lardan enerji üretim tesisi projesinde yer 
alarak ilk işimizi Nisan ayında gerçekleş-
tiriyoruz” dedi.

Çimen, informed us that Sarens 
Makzume has been established 
previous year, and stated: “Sarens 

is a Belgian originated company of heavy 
lifting, equipment supply and engineering 
services. It can globally be ranked in first 
three. It united under Makzume Company 
previous year, and had a swift entrance to 
the market.”

As Sarens Makzume, they’ve attended this 
summit in order to service heavy lifting and 
engineering to Akkuyu Nuclear Energy 
Power Plant, Çimen stated, and added as: 
“We wish to add a positive value to Turkey. 
As every other supplying company, we also 
closely follow Akkuyu Nuclear Energy 
Power Plant Project. We do detailed 

researches about our services possible on 
different processes. We own the equipment 
to lift up to 5500 tons. We also have the 
potantial of engineering calculations and 
lifting of the heaviest blocks in 
the project.”

Çimen points out that they’ve 
worked on many nuclear 
reactors worldwide. He 
states; “We possess an energy 
department in our company. 
It uncludes nuclear, wind 
and energy facility group. As 
I mentioned earlier, we have 
global scaled services. They’re 
in a busy labor with especially 
the Japanese. We will also 

have our first job in Turkey with İstanbul 
government’s energy production facility 
from wastes in Kemerburgaz. Hopefully, 
we will accomplish it in April.”

NÜKLEER ENERJİ / SARES MAKZUME

vinç kiralama hizmetleri, ağır kaldırma ve mühendislik taşımacılığında küresel bir lider olan Sarens’le 
lyonel A. makzume şirketler Grubu’nun oluşumu olan Sarens makzume yakaladığı hızlı gelişim ivmesiyle 
türkiye, romanya, Gürcistan, Azerbaycan, türkmenistan, özbekistan, Suriye, lübnan, libya ve ukrayna 
pazarlarında çok önemli işlere imza attı. Sarens  makzume Bölge müdürü şefik çimen’le katıldıkları 
uluslararası Nükleer Santraller zirvesi ve Fuarı’nda konuştuk. 

Sarens and lyonel A. makzume company Group’s Sarens makzume; is a global leader on crane renting 
services, heavy lifting and engineering. With high acceleration of development, they have accomplished 
many important tasks in turkey, romania, Georgia, Azerbaijan, turkmenistan, uzbekhistan, Syria, 
lubnan, libya and ukraine. We had an interview with Sarens makzume regional Director şefik çimen, in 
ınternational Nuclear Power Plants’ Summit.
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Çaba & misnak, uluslararası nükleer sanTraller 
Zirvesi ve Fuarı’nda önemli Görüşmelere imZa aTTı

Çaba & misnak, has aTTended ımpOrTanT meeTinGs aT 
ınTernaTiOnal nuclear pOWer planTs’ summiT

Firmasının faaliyetleri hakkında oku-
yucularımızı bilgilendiren Öztaş,  
“Çaba & Misnak olarak; üretim plan-

laması, proje etüdü, rota ve yol etütlüleri, 
köprü ağır yük tahkikleri, liman ve depo 
etütleri, şantiye etütleri, ağır kaldırma plan-
ları ve analizleri, gemi kargo planları ve ana-
lizlerine kadar bir projenin tüm süreçleri 
için gerekli olan hizmetleri tek elden sunu-
yoruz. “ifadelerini kullandı.
Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve 
Fuarı’na ilk defa katıldıklarını belirten Öz-
taş, “Hem fuar hem de zirve karakteri taşı-
yan bu organizasyon bizler için gerçekten de 
çok önemliydi.  Özellikle Rus firmalar başta 
olmak üzere yurt dışı ve yerli firmalarla çok 
akıcı ve sağlam ilişkiler kurduk bu zirvede.  
Tabi ki zirveye özellikle Akkuyu Nükleer 

Enerji Projesi’yle ilgilendiğimiz için katıl-
dık. Bu anlamıyla da yaptığımız görüşmeler 
neticesinde bu zirveden azami derecede fay-
dalanarak ayrıldık.” şeklinde konuştu.

Tuncer mentioned that INPPS Expo 
unites the Turkish manufacturers 
and their suppliers with only high 

value added businesses’ foreign investors. 
Tuncer states as: “Military radar, border 
security, nuclear industry and clean coal 
technologies are the subjects we focus on. 
Nuclear Power Plants Expo and Summit, 
which is the largest nuclear industry 
platform in Middle East and Africa, is 
being organized by INPPS Expo since a 
long time. Nuclear industry has higher 
adequacy compared to defense industry, 
and will teach how to work with high 
technological bureaucracy to many 
Turkish companies. A company of us 
which works in nuclear industry, will be 
three times superior in any tender they 
bid in other business lines of the World. 
Nuclear industry will put the Turkish 
Companies in Champions League, and 

those companies will return a continuous 
contribution to our country.”

Tuncer also stated that Nuclear Power 
Plants serve for 60 to 70 years and 
contribute a serious and continuous 
positive effect to the national economy. 
He explains as; “It’s possible to say that the 
parts which will be used in nuclear energy 
power plant will provide a serious and 
niche work potantial for many business 
lines such as; heavy handling, project 

transportation, platform – crane (rental 
– production) and so on. The power 
plant will provide a good opportunity 
for these business lines especially in its 
construction period.”

NÜKLEER ENERJİ / ÇABA MİSNAK

yenilikçi mühendislik çözümleri ve güvenilirliğiyle kurulduğu günden itibaren sektörde adından sıkça 
bahsettiren çaba & misnak, hem türkiye’de hem de komşu bölgelerde ağır taşıma ve kaldırma 
hizmetlerine yönelik artan talebi başarıyla karşılamaya devam ediyor. 5-6 mart’ta  enerji ve tabii 
kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer mühendisler Derneği (NmD) ve Ankara Sanayi odası (ASo) 
tarafından gerçekleştirilen uluslararası Nükleer Santraller zirvesi ve Fuarı’na katılan çaba & misnak’ın 
Satış ve Pazarlama müdürü Gökhan öztaş’la konuştuk.

çaba&misnak, which continuously is referred due to their trustworthiness and innovator engineering 
solutions since its establishment, successfully continues to fulfill rising need of heavy transportation and 
lifting services. We had an interview on 5th and 6th of march with çaba&misnak’s Sales & marketing 
manager Gökhan öztaş, who attended to ınternational Nuclear Power Plants’ Summit in cooperation with 
energy and Natural resources ministry, Nuclear engineers’ Association and Ankara ındrustry office.

“Farklı Alanlarda Müşteri-
lerinin Çözüm Ortağıyız”

Ağır yük ve kaldırma hizmetlerinde her 
biri kendi alanında markalaşmış fir-
maların bir çatı altında birleşmesinden 
doğan Çaba & Misnak  farklı alanlarda 
müşterilerinin çözüm ortağıdır.  Deniz 
aşırı taşımalar, liman operasyonları, 
karada çok ağır ve gabari dışı yük taşı-
macılığı ve yük kaldırmacılığındaki hiz-
metlerimiz piyasada oldukça bir bilinir-
liğe sahipti. Bu zirvede de bu bilinirliği 
daha da pekiştirdiğimize inanıyorum. 
Akkuyu Nükleer Enerji Projesi yetki-
lilerine de bu hizmetlerimizi bir paket 
halinde sunduk.

“We are the Solution Part-
ners in Different Fields”
Several heavy cargo transportation and 
lifting companies, each branded on differ-
ent work fields, have united under a single 
roof and made it possible to establish Çaba 
& Misnak. We’re a solution parter to our 
customers. Abroad transportations, port 
operations, heavy and oversized transpor-
tation on land, and such services that we 
provide were widely-recognized over the 
market. I believe, we have strengthened 
this recognizion. We’ve also served our 
services to Akkuyu Nuclear Energy Proj-
ect officials in a package.

N
U

C
L
E

A
R

 E
N

E
R

G
Y

Gökhan öztaş

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu

TKD_51.indd   87 12.06.2019   00:51



88 - TAŞIMA&KALDIRMA  MART - NİSAN 2019

ağır yük kaldırmacılığı ve Taşımacılığı alanında 
Türkiye’nin uluslar arası yüZü aydın vinÇ Grup

Aydın Vinç olarak; Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun her tür-
lü komplike ağır yük taşıma-

cılığı ve ağır yük kaldırma hizmetini 
sağlayabilecek makine parkı, deneyim 
ve yeteneğe sahip olduklarını kayde-
den Aydın, “Bünyesinde bulundurduğu 
mühendislik departmanı sayesinde her 
türlü operasyon ilk önce Autocad sanal 
ortamında simülasyonu ve teknik çi-
zimlerle hazırlanarak başarılı ve en pra-
tik şekilde tamamlanır. Türkiye’ye 1994 
yılında getirilen hidrolik gantry sistemi 
ile kapalı ve dar ortamlarda bütün zorlu 
operasyonlar profesyonelce tamamlan-
maktadır. 600 tona kadar 2ayrı  gantry 
operasyonunu aynı anda yürütme veya 
toplamda 1200tona kadar operasyonu 
profesyonelce başarabiliriz. Hidrolik 
gantry sistemlerinin yanında 1300ton 
kaldırma kapasitesine sahip Strandjack 
halatlı kaldırma sistemimizde mevcut-
tur. Strandjack sistemi ile bilgisayarlı 
emniyetli bir şekilde çalıştırılır” İfade-
lerini kullandı.

Aydıngerçekleştirdikleri ağır yük ta-
şımacılığı konusunda şunları dile ge-
tirdi: “Ağır yük taşımacılığı ve nakliye 
alanında da istenilen yükleri istenilen 
yere ilk önce yol etütleri yapılarak ge-
rekli çalışmalar mühendislik departma-
nında kontrol edilerek uygun yöntemle 
operasyon tamamlanır. 2adet SPMT(u-
zaktan kumandalı kendinden yürüyüşlü 

hidrolik nakliye ekipmanı) ile her 
ağırlıktaki yükleri istenilen uzak-
lıklara taşıyabiliriz. Türkiye’nin 
en ağır taşıma yükü olan 2200ton 
ağırlığındaki Tersaneler Bölgesi’n-
de bulunan tersaneye ait olan gemi-
nin tersane içerisinde yüzer havuza 
taşıması tarafımızdan yapılmıştır. 
Yine karadan SPMT ile  taşınan ga-
bari dışı yükseklik ve genişlik fazla 
olduğundan dolayı Ankara’dan özel izin 
alarak 20km uzunluğundaki en uzun 
gemi taşıması olan Burulaş’a ait 100ton 
ağırlığındaki gemi karadan taşınmıştır.”

Türkiye’de vinç, ağır kaldırma, ağır 
nakliye ve benzer işlerin yapılmasında 
çeşitli makine parkıyla müşterilerinin 
en önemli tedarikçilerinden birisi ol-

duklarını belirten Aydın, “Kendi özma-
lımız olan makine parkımızda bulunan 
paletli vinçler ve özellikle lastikli teles-
kobik vinç parkı olarak Türkiye’deki en 
büyük mobil vinç gurubunda bulunan 
3adet DEMAG AC 700 vinçlerimizle 
müşterilerimizin işlerini kısa sürede ve 
ekonomik olarak çözebiliyoruz. Ağır 
nakliye gurubunda Türkiye’de sayılı fir-
malarda bulunan GOLDHOFER PST-
SL hidrolik uzaktan kablosuz kuman-
dalı ağır nakliye ekipmanlarımızda tesis 
içinde dar alanda ve sahada manevra 
kabiliyeti çok yüksek olan bu özel ekip-
manlarla emniyetli çalışma olanağı sun-
maktayız” dedi.

NÜKLEER ENERJİ / AYDIN VİNÇ

Aydın vinç, ağır yük kaldırmacılığı ve taşımacılığı, vinç kiralama ve limanlarda tahmil tahliye hizmetleri 
alanlarında faaliyet gösteren ve sektörünün zirvelerinde yer alan bir firmamız. Faaliyetlerine 1980 yılında, 
Hasan Aydın başkanlığında Bursa’da başlayan firma, gelinen süreçte 39.yılını başarıyla tamamlayarak 
alanında türkiye’nin uluslar arası yüzü olmayı başardı. Aydın vinç Grup yönetim kurulu üyesi Bekir Aydın’la 
başarılarını konuştuk.

“Makine parkımızın farkı!”
“Makine parkımızda bulunan 3adet 
DEMAG AC 700 Tonluk, 1adet 
DEMAG AC 500 Tonluk, 1 Adet Lİ-
EBERR LTM1400 400Tonluk, 6adet 
GROVE GMK 6300L 300tonluk(80me-
tre anabom), 1adet GROVE GMK 5250L 
250tonluk, 1adet TADANO ATF 220G 
220tonluk mobil vinçlerimiz; 1adet Lİ-
EBERR LR 1300 paletli ve 1adet DEMAG 
CC2800-1  750Tonluk paletli kafes bom-
lu vinçlerimiz, 120tonluk kamyonüstü 
vinçlerimiz, 100metreye kadar ulaşabilen 
personel kaldırıcı sepetli platformlarımız 
mevcuttur.”
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aydın crane GrOup, Turkey’s ınTernaTiOnal Face in 
heavy hOisTinG and TranspOrTaTiOn secTOr

As Aydın Crane Group; Aydın mentioned 
they have the potantial to service with 
their inventory and experienced staff 
wherever in Turkey, and quoted: “Every 
operation gets ready after Autocad virtual 
place and technical drawings thanks to 
the engineering department. Hidrolic 
gantry system which was brought to 
Turkey in 1994, lets all difficulties to 
successfully and professionally done 
in especially narrow places. We can 
succeed two different gantry operation 
in the same time which weights 600tons 
or any operation up to 1200 tons in 
total. We also own Strandjack hoisting 

system which can hoist 
up to 1300tons else 
than hidrolic gantry 
system. It’s operated 
with computer support 
safely in Strandjack 
system.”

About their heavy 
hoisting work, 
Aydın stated these: 
“Operation is finished 
firstly by doing a road 
check in engineering 
department with 
a suitable method 

accordingly. We can transport any 
weight to any distance by using two 
SPMT (Remote-Controlled Self-Walking 
Hidrolic Transportation Equipment). 
The heaviest weight of Turkey, the ship 
which weights as 2200tons owned by a 
shipyard in Tersaneler Bölgesi (Tuzla/
İstanbul) is transported by us. Again, 
we’ve transported a vessel 20 kilometers 
via land owned by Burulaş and weights 
100tons, with SPMT. We had to request 
a special permission from Ankara due to 
size reasons.”

Aydın implies that they’re one of the 
most important hosts for their customers 
in Turkey, about cranes, heavy hoisting 
and heavy transportation, and so on: 
“We can solve our customers’ needs fast 
and efficiently, by three DEMAG AC 700 
crane which are the largest tier and are 
owned by them. We offer the potantial 
of a safe work with special equipment 
such as GOLDHOFER PST-SL hidrolic 
remote-controlled heavy transportation 
equipment, which is owned by numbered 
companies in Turkey.”

Aydın crane, is a peak company of us which serves in heavy hoisting and transportation, crane 
rental and port shipment discharge. ın year 1980, with the leadership of Hasan Aydın in Bursa, 
the company successfully completed its 39th annual and became the international face of turkey 
in its sector. We’ve chat with Aydın crane Group Board of Directors member Bekir Aydın about his 
success.

“Difference of our Equip-
ment Pool!”
“We own these machinery in our Equip-
ment Pool: Three DEMAG AC 700 Tons, 
one DEMAG AC 500 Tons, one LIEB-
ERR LTM1400 400 Tons, six GROVE 
GMK 6300L 300 Tons (80mt main boom), 
one GROVE GMK 5250L 250 Tons, one 
TADANO ATF 220G 220 Tons of mobile 
cranes; one LIEBERR LR 1300 equipped 
with pallet and one DEMAG CC2800-1 
750 Tons palleted cage boomed cranes, 
120 Tons of our Truck Top Cranes, basket-
ed platforms to hoist personnel up to 100 
meters.”

NUCLEAR ENERGY
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harekeT nükleer sanTralleri Fuarı ve Zirvesi’nden 
memnun ayrıldı

harekeT has leFT saTisFied The nuclear pOWer 
planTs’ summiT and Fair

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mü-
hendisliği A.Ş.’nin 1957 yılından itibaren 
müşterilerine, mühendislik çalışmalarına 
dayanan ağır kaldırma ve ağır taşıma hiz-
metleri sunduğunu hatırlatan Doğan, “Bu 
hizmetler; proje planlama, güzergâh etüt-
leri, yük kaldırma mühendisliği, proje yö-
netimi ve kurulum işlerini de kapsamak-
tadır. Hareket; Türkiye, Asya, Orta Doğu 
ve Afrika bölgelerinde gerçekleştirdiği 
projelerin referanslarıyla müşterilerine 
petrokimya, petrol ve gaz, enerji, yenile-

nebilir enerji, inşaat-alt yapı ve tersane 
sektörlerinde hizmet sunmaktadır. Mer-
kezi İstanbul’da yer alan Hareket, Türkiye 
sınırları dahilinde İzmir, Ankara ve Mer-
sin’de yurtdışında ise Dubai, Özbekistan, 
İspanya ve Güney Kore’de oluşturduğu 
hizmet ağı ile faaliyetlerini sürdürmekte-
dir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında Akkuyu Nükleer Santra-
li Projesi ve katıldıkları 2.Nükleer Santral-
ler Fuarı -  6. Nükleer Santraller  Zirvesi 
konularına da değinen Doğan, “Hareket, 
istihdam ettiği deneyimli-yüksek nitelikli 
personeli ve donanımlı ekipman altyapısı 
ile başta Akkuyu Nükleer Santrali olmak 
üzere ilgili sektördeki projelerde görev 
alabilecek yeterliliktedir. Nitekim hali ha-
zırda üç kıta üzerinde yer alan projelerde 
çalışmaya devam etmekteyiz.  2. Nükle-
er Santralleri Fuarı 6. Nükleer Santraller 
Zirvesi’nde yer almamızın temel nedeni 

ilgili proje paydaşları ve potansiyel müşte-
rilerimizle bir araya gelmektir. Bu tip plat-
formların en önemli özelliği de bir yandan 
bizlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar-
ken bir yandan da azami iletişim olanağı 
sunmasıdır” dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali projesinin Hare-
ket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisli-
ği’nin yurt içinde ve yurt dışında uzunca 
bir süredir takip ettiği ve büyük önem 
atfettiği bir proje olduğuna işaret eden 
Doğan konu hakkında şunları dile getir-
di: “Hareket olarak amacımız projenin 
ağır taşıma ve ağır kaldırma konularında 
gerektirdiği tüm katma değerli hizmetle-
ri ulusal düzeyde sağlamaktır. Bir Türk 
firması olarak en büyük payemiz ise bu 
projenin gelecekteki diğer nükleer enerji 
projelerinde bizlere sağlayacağı yetkinlik 
ve ulusal sermayenin korunmasına sağla-
yacağı katkıdır.”

Doğan reminded that Hareket Project 
Transportation and Load Engineering Inc. 
has served to their customers about heavy 
lifting and heavy transportation accounts 
engineering since 1957, and adds: “These 
services consist; project planning, route 
studies, hoisting engineering, project 
management and setup work. Hareket; 
serves their customers with the referrences 
of petrochemistry, oil and gas, energy, 
renewable energy, construction sub-
structure and shipyard sectors in Turkey, 
Asia, Middle East and Africa projects. 
Hareket HQ is in İstanbul, although serves 
in İzmir, Ankara and Mersin; and Dubai, 
Uzbekhistan, Spain and South Korea as 
abroad.”
Except the subjects spoken in 2nd Nuclear 

Power Plants’ Fair – 6th Nuclear Power 
Plants’ Summit, Doğan stated: “Hareket 
has the qualification of Akkuyu Nuclear 
Power Plant or any other projects such 
as, with their experienced personnel and 
high quality equipments. We’re 
already active on projects of three 
continents. The reason we attend 
this Fair and Summit is, to meet 
our potantial customers. The best 
feature of such platforms is, having 
the chance for communication 
while saving time.”
Doğan also quoted about 
importance of Akkuyu Nuclear 
Power Plant as: “Our purpose as 
Haraket is, giving out any necessary 
and valuable service in heavy 

transportation and heavy hoisting. As a 
Turkish company, we wish this project to 
offer us authority and support the national 
fund throughout the years.”

NÜKLEER ENERJİ / HAREKET VİNÇ PROJE

Nükleer enerji devlerinin buluştuğu, 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller zirvesi’nde Hareket 
Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği A.ş. de yerini aldı. Firma, 4 kıtadan 20’nin üzerinde ülkeden 
toplam 188 firma ve bin ziyaretçinin katıldığı etkinlikte olumlu görüşmelere de imza attı. Hareket Proje 
taşımacılığı ve yük mühendisliği A.ş. iş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Dr. Gürkan Doğan konu hakkında 
okuyucularımız için özel açıklamalarda bulundu. 

Hareket Project transportation and load engineering ınc. has also attended the 2nd Nuclear Power Plants 
Fair and 6th Nuclear Power Plants Summit, which is the destination that brings the nuclear energy experts 
together. the company had a positive meeting where a thousand guest, 188 companies from 4 continent and 
over 20 country attends. Hareket Project transportation and load engineering ınc. Business Development and 
marketing Director Dr. Gürkan Doğan *breathes* gave important statements specifically for our readers.
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Taım Weser  Türkiye paZarına Girmek isTiyOr

Taım Weser reQuesT The enTry TO Turkish markeT

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve 
Fuarı’na bir network yakalamak amacıyla 
katıldıklarını belirten TAIM WESER Genel 
Müdürü Javier Gascon Alegre , “firmamızı 
bu zirvede daha net ve detaylı bir şekilde 
tanıtmak fırsatını yakaladık ve bunu da çok 
iyi bir şekilde değerlendirdik” şeklinde ko-
nuştu.

Açıklamalarında ürünlerinin kalitesine ve 
yer aldıkları büyük projelere değinen Aleg-
re  şunları dile getirdi:  “Ürünlerimizin en 
büyük ayrıcalığını vinçlerimizin kapasiteleri 
oluşturmakta. Bu kapasiteler rakip ürünle-
re göre oldukça yüksek.  Kazakistan’da şu 
an devam eden ve Akkuyu Nükleer Enerji 
projesi kadar büyük olan doğal gaz enerji 
projesinde yüksek kapasiteli makinalarımız 
yoğun bir şekilde çalışmakta. Bu makinala-
rımızdan biri 3500ton kaldırma kapasitesi-

ne sahip.  Proje 
esnasında ma-
kinalarımıza 
teknik destek, 
bakım, onarım 
gibi süreçlerde 
kesintisiz hiz-
met sunmakta-
yız.”

Firmalarında 
şu an 5bin çalı-
şan sayısı oldu-
ğunun bilgisini 
veren Alegre  
“Dünyanın bir 
çok yerinde 
vinçlerimiz çalışmakta. 65 ülkede ofisimiz 
bulunmakta. Türkiye’ye yatırım yapma ko-
nusunda çok istekliyiz. Umarım kısa bir 

süre içerisinde bunu da gerçekleştireceğiz” 
dedi.

TAIM WESER General Manager Javier 
Gascon Alegre, mentioned that they’ve 
attend International Nuclear Power Plants’ 
Summit in order to catch a network, 

and added: “We had the opportunity to 
introduce our company and appreciated it 
well.” Alegre explained the major projects 
they attended and the quality of their 

products as: “The best privilege of our 
country is, our cranes’ capacities. These 
capacities are much larger in comparison 
to the competitors. Our high-capacity 
machinery is still on work in natural 
gas energy project at the moment in 
Kazakhistan and in large projects such as 
Akkuyu Nuclear Energy Project. One of 
our equipment has the lifting capacity of 
3500tons. During the Project, we provide 
constant service such as technical support, 
maintenance, fixing to our machines and 
so on.”

Alegre states that their company have 
five thousand personnel, and adds: “Our 
cranes are active in many places around 
the World. We own offices in 65 countries. 
We highly intend to invest in Turkey. 
Hopefully, we will be able to do that in 
short time.”

NÜKLEER ENERJİ / TAIM WESER

merkezi zaragoza’da (ispanya)bulunan, 64.000 m2’lik tesislerin yüksek nitelikli ekibiyle kaliteli üretime 
imza atan  tAım WeSer, türkiye’de önemli yatırımlara imza atmak istiyor. enerji ve tabii kaynaklar 
Bakanlığı’nın desteğiyle Nükleer mühendisler Derneği (NmD) ve Ankara Sanayi odası (ASo) tarafından 
5-6 mart’ta  gerçekleştirilen uluslararası Nükleer Santraller zirvesi ve Fuarı’nda yerini alan tAım 
WeSer yerli piyasayı da yakında tanıma fırsatı elde etti. tAım WeSer Genel müdürü javier Gascon 
Alegre konu hakkında görüşlerini belirtti.

tAım WeSer, which is centered in zaragoza (Spain), with the quality of 64,000m2 facility and experienced 
team, intends to accomplish important investments in turkey as well as the past accomplishments. We 
had an interview on 5th and 6th of march with tAım WeSer’s General manager javier Gascon Alegre, who 
attended to ınternational Nuclear Power Plants’ Summit in cooperation with energy and Natural resources 
ministry, Nuclear engineers’ Association and Ankara ındrustry office.
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meTale hayaT veren Firma 

The cOmpany ThaT brinGs meTal TO liFe

Açıklamalarında enerji sektörüne olan ilgilerinden bahseden Tele-
foncular Metal İş Geliştirme Müdürü Celal Şekerci  şunları dile ge-
tirdi: “Mottomuzda da belirttiğimiz gibi metale hayat veriyoruz ve de 
buna başarılı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Telefoncular Metal 
bölgesinde lider olan ve sektöründe de liderliğe oynayan bir firma-
dır. Özellikle son dönem nükleer enerji projeleriyle beraber oluşan 
yeni pazarlar, lider bir firma özelliği taşıyan Telefoncular Metalin de 
ilgisini çekmekte doğal olarak. Akkuyu Nükleer Enerji santrali yak-
laşık 80 yıl devrede olacak. Biz de bu uzun süreç boyunca işleyecek 
olan  projeye ne gibi katma değerler sunacağımızı katıldığımız Ulus-
lararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı sayesinde dillendirme 
imkânı yakaladık.  Bu imkânı da gayet verimli bir şekilde kullandık. 
Çok olumlu görüşmeler de bulunduk. Yeni bağlantılar kurduk. Şim-
di sırada bu bağlantıları hayata geçirip sürekli kılmak gibi süreçler 
bulunmakta.” 

Telefoncular Metal’in nihai bir ürün çıkartmadığını, tamamen part-
ner mantığıyla ilerleyen bir çözüm ortağı firması olduğunu kayde-
den Şekerci, “Bize gelen projeler tamamen bize ait olan datalarda 
saklanır ve gizli kalır. Biz de bu datalara göre ürünü imal eder ve 
firmalara göndeririz. Bu sebeple 42 yıldır kesintisiz büyüyüp çok 
büyük bir güven kazandık.  Vinç ve treyler imalat sektörlerine çok 
uzun süre hizmet verdik. Makine parkımız gerçekten de çok büyük. 
Şu an aktif makine sayımız 42 ve 100’ün üzerinde personele sahibiz. 

Uzman kadromuza çok güve-
niyoruz. Zira çözüm dediğim 
şey sadece makinayla sınırlı 
kalmıyor. Bu makinaları kul-
lanacak operatörlerin de işinin 
ehli olmak zorunda. Bizim tez-
gahımızdaki çalışan ustanın 
ortalama çalışma süresi 18 yılı 
bulmakta. 28 yıldır hizmet ve-
ren CNC operatörlerimiz de 
bulunmakta. Yani biz uzman 
personellerle çalışıp kaliteli 
ürünler çıkarırız. Bu yüzden de firmamız vinç ve treyler firmaların 
çözüm ortağı oldu. Biz her zaman şunu söyledik; kalite kontrol edil-
mez, kalite üretilir” dedi.

Telefoncular Metal Business Development 
Manager Celal Şekerci mentioned about 
their interest on energy industry, and 
quoted: “As like our motto, we bring metal 
into life and we would like to continue 
successfully. Telefoncular Metal is a leader 
of its region, and climbs to the leadership 
in its industry. Especially with the new 
market on last period nuclear energy 
projects, naturally draws the attention of 
Telefoncular Metal. Akkuyu Nuclear Power Plant will be active for 
80 years. We also had the opportunity to our services in this process, 
thanks to Akkuyu Nuclear Power Plants’ Summit. We have used this 
opportunity quite efficient. We’ve had many positive discussions. 
Had fresh connections. Now it’s time to keep these fresh.”

Şekerci explains that Telefoncular Metal does not create such a final 
product and totally progress through a ‘partnership logic’. He states: 
“The projects we handle are kept absolutely hidden in the data we 
own. We manufacture the product and send it to companies according 
to those data. That’s why we developed nonstop and gained trust 
through 42 years. We serviced crane and trey production industry 

since a long time. Our machine parking site 
is colossal. We own 42 active vehicle and over 
100 personnel. We have great confidence in 
our experts. Since, solution isn’t limited just 
by vehicles. Operators of the vehicles’ should 
also be experienced. Our experts have an 
average of 18 years’ experience. We have 
Computer-Count-Managing Operators in 
our service since 28 years. So, we work with 
expert personnel and produce high quality 

products. That’s why our company became solution partners with 
crane and trey companies. We’ve always stated; quality can’t be 
controlled, it can be produced.”

NÜKLEER ENERJİ / TELEFONCULAR METAL

Plazma kesim, oksijen kesim, lazer kesim, makas kesim ve abkant büküm hizmetleri ile sektörün birçok 
ihtiyacını karşılayan ve alanında lider firma özelliğini taşıyan telefoncular metal, son dönem yoğunlaştığı 
ve hizmet verdiği enerji sektöründe de kısa sürede adından bahsettirmesini bildi. uluslararası Nükleer 
Santraller zirvesi ve Fuarı’na katılan firmayı ve son dönem faaliyetlerini  firmanın telefoncular metal iş 
Geliştirme müdürü celal şekerci’yle konuştuk.

telefoncular metal is a leading brand in its field which satisfies many needs of the market by such services 
as plasma cutting, oxygen cutting, laser cutting, scissor cutting and press brake. ın the last period, they’ve 
also been mentioned about the energy industry services which they’ve focused on. We had an interview with 
telefoncular metal Business Development manager celal şekerci, who attended to ınternational Nuclear 
reactors’ Summit.
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“ Sıfır Hata Ürünler”
Makine parkımıza son kattığımız ekipmanlarla artık sıfır hata 
ürünler imal etmekteyiz.  Fabrika sahamıza giren her sac en önce 
kalite kontrolden geçer. Bu süreçten sonra bizim stoklarımız 
arasına girer. Bu kalite kontrol işlemi üretim sürecinin başla-
masından bitişine, her aşamasında mutlaka gerçekleştirilir. Bu 
kalite kontrolden geçilmediği an işlem hemen durdurulur ve başa 
alınır. Ta ki kalite kontrol süreçlerinden başarıyla geçene kadar.

“Products with Zero Mistake”
With the current equipment we’ve added our parking site, we pro-
duce with zero mistake. Every sheet metal that enter our factory 
area, firstly pass from the quality control. It’s sent to our holds 
after that process. This quality control operation is performed in 
every process, from start to the end. If it doesn’t, operation will 
be held and started over, until it successfully passes from quality 
control processes.
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Güralp vinÇ’in ar-Ge aTağı
VİNÇ ÜNİTELERİ (TAVAN VİNÇLER) /GÜRALP VİNÇ

Güralp Vinç’in 1991 yılında kuruldu-
ğunu, merkezinin İzmir olduğunu dile 
getiren Yıkılmaz, “Kendi satış orga-
nizasyonunu kurup bunu uzun yıllar 
devam ettiren öncü firmalardan biri-
yiz. İzmir merkez olmak üzere, Bursa, 
İstanbul, Ankara ve Konya’da bulunan 
bölge ofislerimizle müşterilerimize sa-
tış ve satış sonrası servis hizmetlerimi-
zi veriyoruz.  Bu organizasyon yapımız 
yaklaşık 13 yıldır büyüyüp gelişerek 
devam ediyor. Biz de bunun karşılığını 
tüm olumsuz rekabet koşullarına rağ-
men alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güralp Vinç olarak sektörde bir ilke 
imza atarak Ar-Ge merkezini kurup 
çok önemli bir atılım yaptıklarını 
kaydeden Yıkılmaz, “Vinç sektörün-
de ülkemizde üretilemeyen ürünlerin 
üretilmesi, bir takım kompanentlerin 
yerleştirilmesi konusunda çok önemli 
çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge merkezi-
mizde 35 kişilik bir ekip oluşturduk” 
dedi.

Güralp Vinç’in standart ürünlerinin 
yanı sıra birçok özel ürünle de müş-
terilerinin taleplerine cevap vermekte 
olduğunu belirten Yıkılmaz konu hak-
kında şunları söyledi:  “Özellikle oto-
masyona dayalı projelerde, yüzde yüzü 
kendimize ait çözümleri piyasaya su-
nuyoruz.  Cam, alüminyum, galvaniz, 
boya, yüzey kaplama işlemleri gibi sek-
törlerde tamamen otomasyona dayalı 
sistemlerle malzeme aktarımlarının 
yapılmasını sağlayabiliyoruz. Burada 
farklı işbirliklerine de gidebiliyoruz. 

Yani otomasyon ile ilgili ekipmanlar 
sağlayıp otomasyonların firmalar ta-
rafından yapılması seçeneklerimiz de 
bulunmakta.”

Açıklamalarında katıldıkları WIN Fu-
arı hakkında da değerlendirmelerde 
bulunan Yıkılmaz, “Fuarlarda işlerimi-
zi rahat ve çok geniş bir kitleye anlatma 
imkanı yakalıyoruz. 

Sadece kendi sektörümüz değil , fu-
ara katılmış diğer sektör firmalarının 
da durumlarını görüp ekonomimizin 
genel gidişatı hakkında bir fikir sahibi 
olma imkanı da oluyor. Yine yurt için-
de yakalanan yurt dışı bağlantılarda 
fuarların ne kadar önemli olduğunu 
gösteriyor. WIN Fuarları özellikle yurt 
dışından getirtilen alım heyetleriyle 
çok önemli bir işe imza atıyor” dedi.

çağdaş yönetim tekniklerine uygun olarak organizasyonunu şekillendirerek çok önemli atılımlara imza atan 
Güralp vinç, gelinen süreçte yerli piyasanın adından sıkça bahsettiği önemli firmalardan biri olmayı başardı. 
Güralp vinç Pazarlama Grup müdürü mehmet yıkılmaz ile katıldıkları WıN Fuarı’nda konuştuk.

“İhracatta hedef pazarları-
mızı değiştirdik”
İhracat konusunda oldukça farklı adım-
lar attık. Hedef pazarlarımızı değiştir-
dik. Şu anda Kanada, Yeni Zelanda, 
Rusya, Güney Afrika’yla yoğun olarak 
çalışmaktayız. Bunun yanı sıra nere-
deyse ayak basmadığımız kıta kalmadı. 
Şimdi bu networku daha da genişletmek 
için çalışıyoruz. Avrupa’daki bağlantıla-
rımızı artırmak istiyoruz. Bu amaçla da 
fuarlara çok yoğunlaşıyoruz.  Fransa ile 
yakın bir zamanda bir bayilik anlaşması 
imzaladık. Romanya çok hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Polonya ile sıcak görüş-
meler içerisindeyiz.

“Üretici enfl asyonu”
Ülkemizde maalesef bir üretici enfl asyo-
nu yaşanmakta. Bu çok önemli bir konu. 
Öncelikle otoritenin denetim mekaniz-
malarını sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya 
başlaması gerekiyor.  Vinçlerin dene-
timlerinin sadece ürün üzerinde değil, 
üretici bazında da yapılması gerekiyor.  
Sektörümüzü iyileştirmek adına atılacak 
adımlarda bunlarında göz önünde tutu-
lacağını umuyoruz. Çünkü bu ülkenin 
ihracatını artırmak istiyorsak iç pazarı-
mızdaki kaliteyi artırmamız gerekiyor.

mehmet yıkılmaz

Furkan Kumaş 
Ajans Sorumlusu
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