










Güç işler,Güç işler,Güç işler,
 güç ister

B aşlanan her projeyi zamanında, en üst 
düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, 
istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde 
eksiksiz tamamlamayı,tüm süreçlerde, 

müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak 
karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan 

firma olmayı, maliyetleri düşürmek ve karlılığı 
arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmeyi ve uygulamayı, kalite sistemleri 

çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve 
yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler 

haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem 
vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi 

hedeflemekteyiz.

200 TON YAT TAŞIMA 1000 TON RÜZGAR TİRBÜNÜ

370 TON JENERATOR TAŞIMASIBURSA PRES MONTAJI

220 TON JENERATOR NAKLİYESİ

220 TON JENERATOR GEBZE

220 TON JENERATÖR MONTAJI

APRON KIRICI MONTAJI SİVAS

240 TON JENERATOR NAKLİYE

370 TON JENERATOR MONTAJI

BİGA RES TAŞIMALARI

RÜZGAR GÜLÜ PROJESİ

SERTİFİKALARIMIZ

Aydıntaş 
Vinç,makina 

parkuruna yeni 
kattığı Türkiye’de 
bir ilk Dünya’da 
sayılı olan  1000 
ton kapasiteli 
Teleskobik vinç 
ile sektörüne yeni 
bir sayfa açtı.

Marka TEREX-DEMAG

Model AC 1000-9

Kapasite 1000 Ton

Üretim Yılı  2012

TEREX-DEMAG AC 1000-9

Ana Bom 100 M

Jib Bom 74 M

Fly Bom 126 M

Balans Ağırlık 228 T

Dingil Sayısı  9

TEKNİK ÖZELLİKLER
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firma olmayı, maliyetleri düşürmek ve karlılığı 
arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından 
takip etmeyi ve uygulamayı, kalite sistemleri 

çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve 
yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler 

haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem 
vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi 

hedeflemekteyiz.

Ağır kaldırma ve ağır taşıma; hizmet 
ağını Türkiye ile sınırlı kalmayıp, dünya 
piyasalarına göre dizayn eden, sürekli 

yenilikçi yapısı, son teknoloji ile donatılmış 
ekipmanları ile, işinde tecrübeli personeli 

ile vinç ve ağır nakliye sektöründe 

Türkiye’nin Dünyaya 
açılan penceresi 

Aydınta   Vinçfl

Türkiye de bir ilk  Aydıntaş 
vinçin makine parkına  103m. 

wumag palfinger marka sepetli 
platformu 

makine 
parkına 

katılmıştır. 
Makinanın 

en büyük 
özelliği  

36m. Radüse 
çok rahat 

uzanmasıdır.
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Bir iş insanı ve düşünür olan Fransız ZigZaglar’ın bir sözü ile başlayalım...
“En iyisini bekle, en kötüsüne hazır ol ve kazandığını sermayeleştir”

Ülkemiz üzerindeki küresel krizin etkileri malum... Kur artışı nedeniyle kağıt ve benzeri tüm 
ürünlere zam gelmesi biz yayıncılarını da haliyle etkiledi. Sektör, kur artışı nedeniyle aldığı 
leasingleri bugun % 40’a yakın kurt artışı ile ödemek zorunda. Piyasalardaki  genel durum 
diğer krizlere oranla farklı. Özel sektörün borçlu olduğu bu dönemde firmaların girdileri pahalı 
olunca ithale dayalı ürünler işin içine girdi, dolayısıyla etkilendi. Hangi soruyu sorarsak soralım 
sonuç aynı... İhracata dayalı büyüme... Peki bu ihracatta katma değer yaratan tüm unsurlar belli. 
Üretmek değil  üretirken geliştirmek...

KOBİ’lere devletin verdiği ihracata dayalı teşvikler, KOSGEB, ekonomi Dış Ticaret Bakanlığı, 
Ar-Ge desteği inanılmaz... Fakat daha Ar-Ge merkezi olan yerler bir elin sayısı kadar. Devlet, 
verdiği teşvikleri özellikle neden takip etmez anlamak zor? Üretim yapan firma Ar-Ge desteği 
a l ı y o r . İki  muhendis ile bunu açıklamak bir mantık değil... Özellikle sektörümüzün 

önemli vinç imalatının gerçekleştiği Konya  vadisinde hiçbir şey yolunda 
değil, çünkü iç piyasaya yönelik bir imalat var.

Bir elin sayısı kadar da ihracat yapan firmalar var. Genel ve sektörümüzün 
ana sorunu iç piyasadaki pazarı önemsemek. Ama eğer üretim yapıyorsan dış 

pazarı da önemsemek gerekiyor. En azından üretiminin %35’lik payının burası 
olması gerekir. Bunu kısaca anlatmak gerekirse: Firmaların mali kaynakları, finans 

durumları hiçbir zaman iyi olmadı, çünkü borçlu büyüme olduğunda, kazancınız 
bankalar tarafından alınıyor; ancak kendi yağımız ile süregelen bir kazanç elde 
ediyoruz. Bu  böyle krizlerde eridiğinde, iç piyasa durduğunda ahhh diyoruz.

STK’LARIN AMAÇLARI ÇOK FAZLA DEĞIL
Her şirketin, bir kere kendi içinde maliyet muhasebe-kriz yönetimini iyi bilen bilgili 

danışmanların çalışması gerekir. Belki, sizler için hariçten verilen bir para gibi gelmesine rağmen 
yarın bu bilgileri şirketinize uyguladığınızda A-B-C planınıza göre hareket ederek bir nebze krizi 
hasarsız atlatırsınız. Bugun gibi dış ticaret dahil her şeyi iyi uygulamak gerekiyor. Sektörümüzün 
biraz gözünün açlışması gerekiyor. Malum bazı STK’ların amaçları çok fazla değil. Tabela 
STK’sından öteye gidemiyorlar bazıları... Çalışan STK’larımızı elbette ki tenzi ederim. Taşıma 
& Kaldırma Üniterleri Dergisi olarak her sayımızda bir inceki sayımızı geçmeye çalışıyoruz. 
Sizden aldığımız güçle habercilik, sektör gazeteciliği yapmaya odaklanıyoruz. İşimiz sadece 
ve sadece sektördeki tüm gelişmeleri en objektif 
şekilde size iletmek. Sizlere bu sayıda MAKFED’in 
genel sekreteri, değerli olduğu kadar mükemmel bir 
yönetici, iş geliştirme uzmanı da olan Sayın “Zühtü 
Bakır”Beyefendi’yi  konuk ettik . Bence okuyun...

Sektörün önünün açılması “İhracat”la ve 
de özellikle ara ürünlerde olacak. Bu ürünlerin 
standartlara uygun olması şart. İhracat... Ama 
üretirken düşünen, Ar-Ge yapan, kafa yoran 
mühendisler  olacak. Müteşşebisler bu konunun 
sürderebilir olması için çalışacak.

Antalya Expo Boğaziçi Fuarcılık’ın 6 eylülde gerçekleştirdiği fuar; krizin çıkış tarihine denk 
gelmesine rağmen dolu dolu geçti.  Fuarda, Afrika ve diğer ülklerden gelen yatırımcıları, devlet 
düzeyinde bakanları gördük. Fuarda gerçekleri görmek önemlidir. Antalya’daki iş makianaları 
fuarının dosyasını da bu sayımızda siz değerli okuyucularımız için yaptık, okuyunuz göreceksiniz...!

HIZMET IHRACATI
Devletin tüm birimlerine soruyorum: Platform ,Vinç, Ağır Yük Proje Kiralaması  yapan 

bir çok Türk firması yurt dışına kiralama taşıma yükleme-indirme-bindirme hizmetlerinde 
son dönemlerde önemli hizmetler yapıyor. Dünyanın birçok yerinde önemli  projelere imza 
atıyorlar. Aslında bu yürüyen fabrikalar, neden  ihracat teşviklerinden yararlanmazlar? Bir türlü 
anlayamıyorum. Adeta çok bilinmeyenli bir denklem... Ürün geliştirip ihracat yapana gerekli 
teşvikleri verirken, hizmet ihracatı yapan ve ülkemizin bayrağını dalgalandıran, Hareket, Çaba-
Misnak, Aydın Vinç, Aydıntaş Vinç, Sarılar, Gençler Vinç, Biglift, Fatih Vinç, Saral, Önder Vinç gibi 
ismini sayamadığım bir çok işletmenin yatırım maliyetleri üretim yapanların arasındaki kıyas 
neden yapılmaz? Sebebi nedir? Saygılar...

Yayımlayan
NMR Net Medya Reklamcılık

NMR NET MEDYA ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Yazı Işleri Müdürü
H. Metin Şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Genel Yayın Yönetmeni&Haber 
Müdürü

Ahmet Doğan

Görsel Tasarım
İ. Fatih Bektaş

Yazı Işleri Asistanı
Kübra Yılmaz

asistan@netmedyareklamcilik.com

Net Medya Ajans Sorumlusu
Furkan Kumaş 

info@netmadyayayincilik.com

Muhasebe
Serkan Altunbaş

muhasebe@netmedyareklamcilik.com

Halkla Ilişkiler
Elif Şendil

elif@netmedyareklamcilik.com

Kiralama Yazılım Çözüm Ortağı 
(Recorde)

İsmail Kavak

Baskı
Doğa Basım
0212 407 09 00

Basım Tarihi: Temmuz-Ağustos 2018

Dağıtım  
Etkin Dağıtım

Ptt Kargo

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

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

kaynak göstererek dahi kullanılamaz.

NMR Net Medya Reklamcılık
Postane Mah. İstasyon Cad. 

İstanbul Han. No:43/27 
Tuzla/ İstanbul 

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

info@netmedyareklamcilik.com
www.netmedyareklamcilik.com

www.tasimakaldirmauniteleri.com
Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

Zor günler...

EDITÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.com

Metin 
ŞENDİL

Pi kodu/
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KAPAK İLANLAR
Ön Kapak Sol üst- HBA Akü
Ön Kapak Sağ üst- BT Sigorta
Ön Kapak Alt - Acarlar
Ön Kapak Orta - Hidrokon
Ön Kapak İçi- Fatih Vinç
Arka Kapak İçi- Bemtaş
Arka Kapak - Gençler Vinç

İÇ SAYFALAR
1- FATİH VİNÇ
2- KELEŞ 
3- HBA
4-5 AYDINTAŞ
6-7 MFY YAVUZ
8- STAR ÇELİK HALAT

9- ALTINLAS
10- ZENKAR
11- MAATS 
14- ÇAVUŞOĞLU 
15- ACARLAR
16- BOĞAZİÇİ PLATFORM 
17- MAKSER
18- ZENGİNLER
19- TEKNO VİNÇ
24- S EMEK
25- KIRIMLI
26- ALPEN CAM
27- ELS LİFT
30- SAĞLAMVİNÇ
31- YALE
32- ARROW

33- AVK
37- TTVİNÇ
39- AYHANLAR PALTFORM 
41- URCAN MAKİNE
43- UZMANLİFT
44- ABONE FORMU 
45- BTT SİGORTA
46-47 ARD / ARD SEPETLİ
49- HEDA
50- BERVA 
51- YORULMAZ 
53- ERTEK CAM 
55- HİDROYAVUZ
57- KALUS LASTİKLERİ 
58-59 UZMANLAR PLATFORM
61- HVK / NET MEDYA

63- YILSA
64- TRANSKONAK
65- KONAKOĞLU
67- DEMİRELVİNÇ
68-69 ENS
70- TÜREB
71- TAŞDANLAR
73- TİBET
75- MKV
77- ÇELSAN
78-79 AYDIN VİNÇ
81- ÇETİNLER
82-83- TELEFONCULAR 
87- WİN
88- ENERGY LİFT 

IÇINDEKILER

REKLAM INDEKSI

ARROW
MÜŞTERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ 
İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

DOĞU VİNÇ
SEKTÖRÜN DUAYENLERİNDEN PALA 
REMZİ: BİZ SORDUK, O YANITLADI

BOĞAZİÇİ
BOĞAZİÇİ PLATFORM’DAN SEPET 
TİPİ KÖPRÜ ÜSTÜ MUAYENE, 
KONTROL, TAMİR ARACI

38

52

74

ÇAVUŞOĞLU
‘KRİZ YOK, İŞ ÇOK, İŞ 
BEĞENMİYORUZ!’

LİFTSER
LİFTSER OLARAK İLERİYE BAKIYOR 
ULUSLARARASI DÜŞÜNÜYORUZ

ŞEVKAT
BU İŞİ ATALARIMIZDAN 
TORUNLARIMIZA MİRAS BIRAKMAK 
İÇİN DEVRALDIK

48

56

54

ALPEN
CAM UZMANIYIZ, KALİTEDEN ÖDÜN 
VERMİYORUZ

CENGAVER
METİN GÜLEÇ: EKONOMİK SAVAŞI 
ELBİRLİĞİ İLE YENECEĞİZ, 3. 
HAVALİMANI ÜLKEMİZ ADINA BİR ŞANS!

UZMANLAR
AVRADI KENDİNE, MALI ELE 
ALACAKSIN!

38

60

74



Çavuşoğlu Vinç İşletmeciliğinde; Sınırsız Hizmet

Adres: Körfez Mah. 
Gazanfer Bilge Bulvarı 

Süzer Apartmanı
 7/1 İzmit / KOCAELİ

Gsm: 0532 543 53 35
           www.hcavusogluvinc.com

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

Kocaeli –İzmit’te  bulunan 

Çavuşoğlu Vinç, 

Kocaeli ve civar bölgeleri olan

 “İzmit,Gebze, Sakarya/Adapazarı, 

Düzce, Bolu,Eskişehir,Yalova ,

Gölcük ,Başiskele”bölgelerinde 

hizmet vermektedir.

Tel   : 0262 349 60 33

SATIŞ DESTEK
Uzman Ekip
Keşif
Geniş Satış Ağı

FİNANS
Leasing Çözümleri
Finansal Çözümler

TEKNİK SERVİS
Uzman Teknik Kadro
Bakım & Garanti
Profesyonel Eğitim
Orijinal Yedek Parça

“Platform sektörünün lideri”

Anadolu Mah. Kanun� Cad. No.30 Orhanlı 34956 Tuzla - İstanbul  Tel: 0216 581 49 49 Fax: 0216 581 49 99

yükseltmek b�z�m �ş�m�z
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Yükseklerde Güvende Çalışın
Work Safely at Heights

Aerial Work Platform

Hidrolik Araç-Yük-Platformlarda Alternatif Çözümler İmal Ediyoruz
We are Manifacturing Alternative  Solutions for Hydraulic Platform Lifts

Personel Yükselticiler
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Cumhuriyet Mahallesi Çağ Sokak 
No: 10 Kartal / İSTANBUL

zenginlerplatform@hotmail.com
0541 745 81 60
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Aynı zamanda sanayi genel müdür yardımcılığı da yapmış, donanımlı, sağlam, fizibl düşünebilen, sanayi-
istihdam-eğitim gibi konulara son derece hakım bir isim Zühtü Bakır... Net Medya olarak böyle kişileri 
sadece sektörümüz adına değil, ülkemiz adına da bir şans olarak değerlendiriyoruz. MAKFED (Makine İmalat 
Sanayi Dernekleri Federasyonu) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, MAKFED’in sektörde ‘iletişim köprüsü’ işleviyle 
hareket ettiğinin özenle altını çiziyor.

SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞUYUZ, 
ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BÜYÜK İŞLETMELERİN DAHA 
DA BÜYÜTÜLMESİ, KOBİ’LERİN 
GELİŞTİRİLMESİ ŞART

MAKFED’de toplamda kaç firma 
var?
MAKFED’de 1900 firma var. TÜİK’e göre 
13 bin 271 makine imalatçısı firma var. 
Sanayi sicil kayıtlarına göre ise 9 bin 139 
firma mevcut. Bu firmaların 108 tane-
si büyük işletme, 690’ı orta boy işletme 
yaklaşık 3 bin küçük işletme, 5 bin kadar 
işletme de mikro işletme. KOBİ yoğun 

bir sektörüz. Bizde çok fazla 
girişim var. Bunu geliştirmek 
lazım. İhracatımızın yüzde 
40’ını büyük işletmeler yani 
108 firma yapıyor. Makina 
sektöründe büyük firma-
ları daha da büyütmek çok 
önemli. Dünyada marka olan 
makinalarımız var. Bun-
ları dünyadaki dev markal-
ara nasıl yaklaştırırız bunu 
kurgulamak ve sorgulamak 
lazım. Bunun yanı sıra belirli 
spesifik alana hizmet veren 
özel makine imalatı önemli 

bir konudur. Bu firmaların mühendislik 
yönleri çok gelişmiş düzeydedir. Bunun-

Antalya İş ve İş Makinaları Fua-
rı’nda MAKFED (Makine İmalat 
Sanayi Dernekleri Federasyonu) 

Genel Sekreteri Zühtü Bakır ile sanayi-
miz, ihracat, MAKFED’in çalışmaları, 
ara eleman sorunu ve eğitim konularını 
kapsayan geniş bir alanda sektörü mer-
cek altına aldık.

SEKTÖRÜN ÇATI KURULUŞU, 
ARA YÜZÜYÜZ

MAKFED’i okuyucularımıza tanı-
tır mısınız?

MAKFED, Makine İmalat Sanayi 
Dernekleri Federasyonu’nun kısa adıdır. 
Federasyonumuz, 1900 kadar makine 
sanayinde iştigal eden firmanın üst çatı 
kuruluşudur. 2014 yılında kuruldu. Mer-
kezimiz Ankara’dır. Misyonumuz, tüm 
makine sektöründe birlik oluşturmak 
ve birlikte hareket etmeyi sağlamak. Ka-
rar alıcı mekanizmalara doğru bilgileri 
sunmak ve doğru kararların alınmasını 
sağlamak. Sektörün ortak rekabet günün 
artırılmasına yönelik ortak çalışmala-
rı yürütmek. Sektörle, derneklerimizle, 
kamu kurumları arasında bir ara yüz ve 
iletişim köprüsü görevimiz 
mevcut.

BU ÇOKLU YAPIYA BİR 
ÇATI GEREKTİĞİ İÇİN 
MAKFED OLUŞTU

Makine sektörü çok ge-
niş. Toplamda kaç segment 
var?

Makine sektörü çok ge-
niş bir alanı kapsıyor. 22 seg-
mentte biz ürünleri sınıflan-
dırıyoruz, uluslararası alanda 
da böyle bir sınıflandırma var. 
Gıda makinalarından tarım 
makinalarına, metal işleme makinaları-
na, iş ve inşaat makinalarına pompalar, 

kazanlar, endüstriyel 
fırınlar, tekstil maki-
naları gibi çok sayıda 
segment var. Her bir 
alanda da ihtiyaçtan 
dolayı farklı dernekler 
ortaya çıkmış durum-
da. Bunların hepsinin 
tarihsel bir süreci var. 
Dolayısıyla bu çoklu 
yapıya bir üst çatı ge-
rektiği için MAKFED 
oluştu. Bu, sadece 
ülkemizde değil Av-
rupa’da da böyledir. 
Özellikle Almanya’da 
bu durum çok gelişmiş durumda.

Devlet de sektörle ilgili bir çalış-
ma yapacaksa sizinle iletişime geçi-
yor değil mi?

Devlet de sektörle ilgili bir çalışma 
yapacaksa o anlamda bizimle iletişime 
geçer ve sektörü temsilen gerekli katkıyı 
sağlarız. MAKFED olarak Avrupa Maki-
na Konfederasyonu olan ORGALIME’in 
üyesiyiz. Derneklerimiz de Avrupa’daki 
muadil Federasyonların üyesidir. MAK-

FED kurgusu bu bakımdan AB ülkeleri 
ile benzerlik arz ediyor.

BİR KONU BİR KONUK /  ZÜHTÜ BAKIRÖZEL
DOSYA
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MAKFED, TÜRKİYE İÇİN 
MAKSİMUM ENERJİYLE 
ÇALIŞIYOR

Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonunun amacı, Türk Makina 
İmalatı Sektörünün, diğer yan sektörler 
ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına 
katkıda bulunmak, Makina sanayii ile il-

gili tüm sektörel politika ve uygula-
maların oluşmasında, sektörün yan 
sanayii ile birlikte gelişerek küresel 
rekabette güçlenmesinde etkin rol 
oynamak, sektörel kuruluşları geniş 
ve demokratik bir katılımla daya-
nışma ve işbirliğine açık bir tutum 
ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen 
bir yöntem anlayışı içinde bünye-
sinde toplayarak: Üye dernekler ve 
mensupları arasında mesleki birlik, 
yardım, sosyal dayanışma, uyum 
ve disiplini geliştirmek, Kanunların 
öngördüğü çerçevede, insan sağlığı 
ve kamu yararına hizmet ölçütleri-
ni göz önünde bulundurarak, üye 
dernekler ve bunlara üye meslek 
mensuplarının hak ve menfaatleri-

ni korumak, Mesleki yeterlilik ve bilinç 
düzeylerini geliştirmektir. Federasyonun 
temel ilkesi, üye dernekler ve bunlara üye 
meslek mensupları arasında var olan da-
yanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. 

Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu’nun vizyonu “toplumumu-
zun yaşam kalitesinin artmasına ve ülke-
mizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet 

eden Makina İmalat Sektörü-
nün, kalite, teknoloji geliştirme 
ve yenilikçilikte uluslararası 
düzeyde rekabetçi bir yapı-
ya ulaşmasına katkı sağlayan, 
yönlendirici, katılımcı ve pay-
laşımcı bir tepe organizasyon 
olmak”tır. 

Makina İmalat Sanayii 
Dernekleri Federasyonunun 
misyonu “ulusal sanayimizin 
rekabet gücünü artırmak ve sü-
rekli kılmak için Makina İma-
lat Sektörünün her kesimi ve il-
gili kurumlarla işbirliği içinde, 

sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda 
politikalar geliştirmek, bunları gerçekleş-
tirecek altyapı ve araçları oluşturmaya 
katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faa-
liyetlerini destekleyerek, dayanışma ve 
işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol 
oynamak”tır.

bana göre kazanacak, ayakta kalacak; 
bunu kullanamayan ise yok olacaktır. Bu 
çerçevede herkesin kendi reçetesini ken-
disinin hazırlaması önem arz ediyor. 

ARA ELEMAN SANAYİNİN 
MAKRO SORUNLARINDAN BİRİ

Ara eleman sorununa MAKFED 
olarak nasıl yaklaşıyorsunuz?

Bu konu, Türkiye’nin sanayideki 

makro sorunlarından biri. Devletin son 
dönem eğitim politikasını bu anlamda 
önemli buluyoruz. Bugün birçok OSB’de 
mesleki eğitim kurumları görüyoruz. 
Devlet ve OSB’ler arasındaki iş ve güç 
birliği ile sanayi-eğitim alanındaki çalış-
malar elbette ki bizlere kazandıracaktır. 
Bununla birlikte mesleki eğitim siste-
minin makro olarak tekrardan gözden 
geçirilmesinin yerinde olacağını düşü-

nüyorum. Çalışanların sanayiye ilgisi 
azalıyor. Sanayide çalışmak eskisi kadar 
tercih edilmiyor. Bir fabrikada bir meslek 
öğrenmek bir emeği gerektiriyor. Dijital-
leşmeyi kurgularken bundan sonra sana-
yide daha sofistike ve teknik-teknolojik 
makinalar kullanılacak olmasının gençle-
rin ilgisini arttıracağı düşüncesindeyim.  

la birlikte KOBİ’ler de çok önemli olup 
bunların geliştirilmesi ve güçlendiril-
mesi gerekiyor. Büyük İşletmeleri nasıl 
büyütürüz? KOBİ yoğunluklu bu alanı 
nasıl dünyaya daha entegre edebiliriz? bu 
iki temel soruyu MAKFED olarak politi-
kamız kabul ediyoruz.

VERİMLİLİK KONUSUNDA 
TÜRKİYE İYİ DEĞİL

İmalat olarak MAKFED ne 
yapıyor?

Her bir segmentte bir ihtisas 
derneğimiz var. Bu derneklerimiz 
kendi alanlarında tam yetkili ve 
yetkindirler. Bu bakımdan dernek-
lerimiz üyeleriyle koordineli bir 
şekilde çalışıyor. Biz de dernekle-
rimizi koordine ederek, iletişim-
de oldukları ilgili bakanlıklar ve 
kamunun diğer paydaşları ile her 
türlü iletişim köprüsünü kurarak 
gerekli bilgi, belge ve dokümanı 
sağlamaya çalışıyoruz. KOSGEB 
desteklerinden sektörün etkin bir 
şekilde yararlanmasını takip ediyo-
ruz. Makina sektöründeki gelişme-
leri sektörümüze sunuyoruz. Öte yandan 
verimlilik konusunda maalesef Türkiye 
çok iyi değil. Sektörde verimliliği na-
sıl arttırırız bu konu öncelik verdiğimiz 
alanlar arasında.

ENDÜSTRİ 4.0’I FIRSATA 
ÇEVİREBİLİRİZ 

Endüstri 4.0 hakkındaki düşünce-
lerinizi aktarır mısınız.

Endüstri 4.0, buhardan 
bilgisayara teknolojideki ge-
lişmelerle zamanla günümüze 
evrildi. Dijitalleşme denilin-
ce aklımıza iletişim geliyor. 
Lojistikten bankacılığa kadar 
birçok husus artık elektronik 
alana kaydı. Makinaların bir-
biri ile konuşması dediğimiz 
imalattaki yansımasına ise 
kısaca Endüstri 4.0 diyoruz. 
Bunu sadece üretim aşama-
sında değil, finanstan pazar-
lamaya kadar her türlü alana 
dahil etmek lazım. Bunun için 
teknolojiye, yeni bir keşife ihtiyaç yok. 
Bu zaten var. Verimlilik de Endüstri 4.0 
ile artırılacaktır. Bunu bir moda kavram 
olarak görmemek lazım; firmaların ken-
dilerini çok iyi analiz edip nerede, neye 
ne kadar ihtiyaçları olduğunu belirleme-
leri gerekiyor. Endüstri 4.0’a entegre olan 

Ahmet Doğan
Haber Müdürü
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Kısa adı VİNÇDER olan Vinç İşletmecileri Derneği, sektörel bazda bir dizi çalışmalar gerçekleştirerek 
adından söz ettiriyor. VİNÇDER’in çalışkan başkanı Ahmet Altınkum, sektördeki parçalı yapıyı birleştirmek 
istediğini ve bunun için çalıştıklarını söylüyor. Başkan Altınkum, “VİNÇDER olarak 2019’da çok daha özel 
çalışmalara imza atacağız. Fizibilite çalışmalarımızı tamamlıyoruz” diyor.

Göreve geldiğinden bu yana VİNÇDER’de bir dizi çalışmalarla adından söz ettiren 
Vinçder Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkum: 

‘ZOR DÖNEMLERDE BİRLİKTE 
OLMAYI BAŞARIYORUZ, RAHAT 
DÖNEMLERİ YÖNETEMİYORUZ!!!’ 

ZOR DÖNEMLERDE BRLİKTE 
OLMAYI BAŞARIYORUZ, RAHAT 
DÖNEMLERİ YÖNETEMİYORUZ

Zor dönemlerde brlikte olmayı başa-
rıyoruz, rahat dönemleri yönetemiyoruz. 
15 Temmuz darbesinde de 90’lı yıllarda-
ki kriz ortamlarında da aile yapısı olarak 
insanların birbirlerine sarıldıklarını ve 
ülke olarak bunu, bu şekilde aştığımızı 
gördüm. Bizde düşene de bir tekme vu-
rulmaz. Bizim toplumumuzun bu yönü-
nü seviyorum.

VADELERİ KONTROL EDİN, 
PARALARI TAHSİL ETMEYE 
BAKIN

Sektörden VİNÇDER’e gelen ta-
lepler neler oluyor?

Elbette ki bu ortamlarda bizim gibi 
çatı kuruluşlarına hem talep geliyor, hem 
de bizlerin bu anlamda üyelere bilgi akışı 
vermesi gerekiyor. Ekonomik anlamda 
ne yapacağımızı istişare ettik. Vadeleri 
kontrol edin, paraları tahsil etmeye ba-
kın, makina alımlarını yavaşlatın, bütçe-
nizi ona göre ayarlamaya çalışın gibi bir 
deklarasyon yayınladık ve üyelerimize 
gönderdik. Üyelerimizi kriz yönetimi ko-
nusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz.

ÇARKLAR İYİ KÖTÜ DÖNÜYOR
İşlerde düşüş var mı?
Çarklar iyi kötü dönüyor. Yurt dı-

şındaki projelere konsantre olmamız ve 
hizmet ihracatçısı olmamız gerekiyor. 
Hizmet ihracatının katma değeri çok 
yüksek. Bu konuda devlet bizi destekle-
miyor, müteahhitleri destekliyor. VİNÇ-
DER olarak bu konuyu da gündeme al-
dık. Hizmet İhracatçılar Birliği kuruldu. 

VİNÇDER Başkanı Ahmet Altın-
kum hem sektörü hem de spe-
sifik olarak VİNÇDER’i değer-

lendirdik. VİNÇDER’de şu sıralar çok 
hummalı çalışmalar var. Hepsi ve daha 
fazlası Editör Ahmet Doğan’ın bu özel 
haberinde... Okuyunuz göreceksiniz!

VADELERDE KISALMA OLDU
Ülkemizde çok ciddi bir ekonomik 

sıkıntı var. Konuyu vinç sektörü adı-
na değerlendirir misiniz?

Türkiye’nin ekonomik anlamda olum-
suz bir süreçten geçtiği kesin. Bu durum 
elbette ki vinç kiralama sektörünü de et-
kiliyor. Ödemelerin yavaşlaması, doların 
çok yüksek olmasından dolayı fiyatları-
mızın geride kalması gibi nedenler sek-
törümüzü ciddi etkiledi. Ancak son bir 
senede vadeler çok uzamıştı. Arkadaşla-
rımızla yaptığımız istişarelerde bu olayla 
birlikte vadelerin kısaldığını söyleyebili-
riz. Avro ya da dolar borcu olan arkadaş-
larımız ekonomik krizden etkilendi. Yeni 
çıkan ve dövizle olan sözleşmelerle ilgili 
çıkan kanunun altyapısı daha hazır ol-
madığı için bu kanunun bizleri kapsayıp 
kapsamayacağını hep birlikte göreceğiz. 
Bankalarla olan leasing sözleşmelerini 
kapsayacak mı, hangi kurdan değişecek 
gibi bir sürü soru var. Ama bekleme sü-
reci içerisindeyiz. Ekonomi Bakanlığı’nın 
alacağı kararı bekliyoruz.

MESLEKTAŞLARIM ACELE 
ETMEDEN KARAR VERSİNLER

Meslektaşlarınıza bu bağlamda 
neler söylemek istersiniz?

37 sene oldu sektörün içerisindeyim, 
birçok kriz gördüm. 15 seneden beri alış-

kanlık vardı; bazı şeyler rayına oturmuş-
tu. 1990-1991 krizi, 1994-1999 ve 2001 
krizlerini gördüm. Genç arkadaşlarımız 
tabii o krizleri yaşlarından ötürü hatır-
layamayabilir. Ülke olarak krizler kar-
şısında çok dirençli durmayı öğrendik. 
Meslektaşlarıma naçizane tavsiyem çok 
acele etmeden, emin adımlar ile tedbirli 
davranarak, istişara ederek, fevri davran-
madan, her şeyi makul çerçevede düşü-
nüp taşınarak; sağlam ve emin adımlarla 
hareket etmeleri lazım.

AİLESİ YAPISI GÜÇLÜ BİR 
MİLLETİZ

Biz, aile yapısı güçlü bir milletiz. 
Özellikle zor dönemlerde birbirine sarıl-
mayı bilen bir milletiz. Bu krizi Avrupa 
yaşasa batar, kaos olur. Bizim bu krizleri 
aşmamızdaki en büyük nedenlerden biri 
aile bireylerinin birbirlerine yardımcı ol-
malarıdır. 

HABER / VİNÇDER



TEMMUZ-AĞUSTOS 2018  TAŞIMA&KALDIRMA - 23

yoruz. Aslında bu, bizim işimiz değil... 
Ama sektörde bir bilinç oluşturmak için 
bunu yapıyoruz. 

İŞİNİ HAKKIYLA YAPAN 
SEKTÖRDE KALMALI

Yine VİNÇDER’in, etik değerler; 
sosyal ve ticari, ahlaki değerlerin oluş-
turulması açısından bir çalışması da var. 
İşini hakkıyla yapanın, severek yapanın 
sektörde kalması gerektiğine inanıyo-
rum. 

VİNÇDER, SEKTÖRÜN 
ENVANTERİNİ ORTAYA 
KOYACAK

Ayrıca VİNÇDER olarak, sektörün 
envanterinin oluşturulması kapsamın-
da, sektörün ne kadar yatırım yaptığını, 
ne kadar cirosu olduğunu, özgül ağırlı-
ğımız, ekonomik büyüklüğümüz, pazar 
büyüklüğümüz, istihdam gücümüz gibi 
konularda anketler ve araştırmalar ya-
pıyoruz. Bu gücümüzün tanımlanması 
için çok önemli bir çalışmadır.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EN 
ÖNEMLİ VE AYRILMAZ BİR 
PARÇASIYIZ

BİZ KİMİZ?
Öncelikle biz kimiz’i sorgulamak 

ve bunu cevaplamak lazım. VİNÇDER 
olarak Biz Kimiz gündemi altında, sek-
tör sorunlarının da tartışıldığı, sektör 
temsilcileri ile istişare toplantıları çalış-
ması yaptık. Biz, lojistik sektörünün en 
önemli ve ayrılmaz bir parçasıyız. Bunu 
bu çalışmada ispatladık. Biz yükleme-
den, taşımadan, boşaltmadan ve yerine 
yerleştirmeden Lojistik tamamlanamaz. 
Bunu dernek üyelerimiz de içselleşti-
riyor. Biz, basit bir makine kiralayıcısı 
değiliz. Biz, Türkiye’nin ekonomisine 
cansuyu, katma değer sunuyoruz. En 
önemli projelerde;  3. Havalimanı, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale 
Köprüsü, Osmangazi gibi tüm mega 
projelerde bizler varız. Bizim bu anlam-
da kendi kıymetimizi biliyor olmamız 
ve buna göre hareket etmemiz lazım.

Birlikte bu konuyla ilgili olarak mücadele 
edeceğiz. Şu anda Kazakistan’da, Türke-
mistan’da, Özbekistan’da, Dubai’de Türk 
şirketlerimiz bayrağımızı en güzel şekil-
de dalgalandırıyor. Bu hizmet ihracatını 
çoğaltmamız ve makinalarımızı her yere 
yönlendirmemiz lazım. Bu hizmetlerle 
bizler aslında ülkemize çok ciddi kat-
ma değer sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili 
TOBB’a başvurarak, DEİK-TİM gibi ku-
ruluşlarımızda çektiğimiz sıkıntıları an-
latmayı planlıyoruz. 

İSMEK İLE ORTAK ÇALIŞMA
VİNÇDER’in sektörel anlamda bir 

dizi çalışma yaptığını biliyorum. Ko-
nuyu detaylandırır mısınız lütfen?

Şu anda İBB İSMEK’le görüşme-
lerimiz devam ediyor. İSMEK’e 
sunulmak üzere ‘Kalifiye Vinç 
Operatörü Nasıl Yetiştirilir?’, 
240 saatlik teorik ve uygu-
lamalı bir müf-
redat sunduk. 
D e r n e ğ i m i z 
ü y e l e r i n d e n 
ya İSMEK’te 
kalacak ya da 
d e r n e ğ i m i z d e 
kalacak eski bir vinç 
ile bu müfredata start vereceğiz. Müfre-
dat hazırlandı gibi. Çok önemli noktalara 
geldik. Son rotuşlar yapılıyor. Sektörün 
ihtiyacı olan kalifiye operatör yetiştirme 
işini de çözmemiz gerekiyor. 

ÜYELERİMİZİ SİSTEME KATACAK 
BİR YÖNTEM BULACAĞIZ

Bunun yanı sıra VİNÇDER olarak 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile bel-
gelendirerek sistemi bunun üzerinden 
götüreceğiz. Bütün üyelerimizi sisteme 
katacak bir yöntem bulacağız ve bu yön-
temden herkes faydalanacak. Kendi sek-
törümüzde kurumsallaşma yolunda olan 
firmalara bu bağlamda yardımcı olacağız. 

Yine dernek olarak yeni logo tasar-
ladık. Bu yeni logomuz, yeni yüzümüz 
olacak. Ayrıca Transporterk ve lifting ala-
nında uluslararası konferanslarımız ola-
cak. Yeni tekonolojiler, yeni makinalar, 
inovasyonların takip edilmesi, İSG gibi 
alanlarda hem yerli hem yabancı sektö-
rün duayen arkadaşları, mühendisler ko-
nuşmacı olacak. Heavy lifting ve Heavy 
transport konferası oluşturmayı VİNÇ-
DER olarak hedefliyoruz. 2019’da olacak 
bu çalışmanın altyapısını oluşturuyoruz.

Üye sayınızda artış oldu mu?
Ağır nakliyeci arkadaşları bünyemize 

katıyoruz. Derneği İstanbul bazlı değil, 

Türkiye bazlı ve hatta uluslararası bazlı 
bir yapı oluşturmak istiyoruz. Ben, gel-
diğimden beri sektörü birleştirmek, bu 
bölünmüş, parçalı yapıyı toplamak isti-
yorum. Buna ne kadar muvaffak oluruz 
bunu hep beraber göreceğiz. Ama sek-
törümüzdeki bu dağınıklığın daha derli 
toplu olması gerekiyor. Bizim bölünüp 
parçalanmaya değil, birleşmeye ihtiya-
cımız var. Gücü bir araya getirmeye ça-
lışıyoruz. Bu düzlemde ağır nakliyecileri 
de kendi bünyemize toplamaya 

çalışıyoruz. 

HAKSIZ 
REKABET 
TEK BAŞINA 
FİYAT ODAKLI 
DEĞİLDİR!

Fiyatlar hak-
kındaki yoru-
munuzu aktarır 
mısınız?

Haksız rekabeti önlememiz 
lazım. Bu sektörde hak eden-
lerin çalışması lazım. Sektör 
öyle bir hale geldi ki, emek 
sarf etmeden sektöre giril-

meye çalışılıyor. Girişimcilik 
güzel bir şey de, ama ne oldu? 

Pazarın daralmasına neden oldu, haksız 
rekabete neden oldu... Benim baştan beri 
savunduğum şey, herkes kendi mesleğini 
hak etmeli ve hak edenler kendi mesleği-
ni yapmalı. Haksız rekabeti önlemek sa-
dece fiyatla olmaz. Bilgisiz, belgesiz, gü-
vensiz, iş güvenliğine uymadan, yasalara 
uymadan çalışmak, Türk Ticaret Kanu-
nu’na uymadan çalışmak haksız rekabete 
neden oluyor. Makinaların hepsi ciddi 
değer. Bunu sektörün değerini bilenlerin 
yapması lazım. 

KİRALAMACILARI VE ÜRETİCLERİ 
BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

VİNÇDER olarak makina üreticile-
ri ile kiralamacıları bir araya getirip bir 
çalıştay yapacağız. Biz VİNÇDER olarak 
mesela üyelerimizin ihtiyacını giderecek 
bir servis-bakım ağı kurmayı düşünü-

YERLİ ÜRETİM MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASINA ÖNEM VERMELİ
Yerli üreticilere yönelik ne gibi mesajlarınız olacak?
Teleskobik bir vinç üretimi hala gerçekleşmedi. Hidrolik Modüler Trey-

ler hala üretilmedi. Bunları yerli olarak üretmemiz lazım. Alternatif kaldırma 
yöntemlerini kullanan departmanların ve mühendisliklerin oluşturulması 
şart. VİNÇDER olarak üniversite hocalarımızla bunu istişare ediyoruz. Kendi 
iç yapımızı tamamlayıp daha hızlı hareket etmemiz lazım.





MAKİNE PARKURUMUZ
25 Tondan 350 tona kadar mobil vinç
4 tondan 80  tona kadar hiup vinçler
18 metreden 75 metreye kadar sepetli vinçler
Eklemli ve makaslı platformlar
2,5 tondan 13 tona kadar forkliftler
Özel amaçlı kayar kasalı kurtarıcı - 
kamyon - tır

HİZMETLERİMİZ
Sigorta hizmetleri (3. şahıs, makine ve
kanca ucu kırılmaları)
6331 sayılı iş güvenliği kanunlarına 
uygun hizmetler
(düzenli periyodik bakım ve diğer 
hizmetler)
Uzman personel & Operatör kadrosu

KIRIMLI OTOMOTİV İNŞ. VİNÇ NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
İnönü Mahallesi Okkay Sokak No: 22Sefaköy - Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel       : +90 212 655 08 08
Gsm    : +90 530 655 08 08 - +90 533 655 08 08
E-Mail  : kirimli@kirimligrup.com

444 9 008
 WWW.KİRİMLİVİNC.COM.TR 

KIRIMLI
ViNÇ



Hızlı ve güçlü 
servis ağı ile sahada 
her ihtiyacınızda
yanınızda.

FİNANSAL ÇÖZÜMLER
%100 yerli sermaye ile  
avantajlı finansman 
desteğimizden yararlanarak 
ELS Liftlere kolayca sahip olun.

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

Alpen Cam Vinç Kiralama ile “Herşey Çok Kolay”
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ÖZEL HABERLER / RENT RISE

Rent Rise Genel Müdürü Erhan Acar, doğru 
zamanlama ile doğru yatırımı buluşturmanın 

şart olduğunun altını özenle çiziyor.

YATIRIMA 
DEVAM AMA 

ZAMANLAMAYA 
DİKKAT ETMEKTE 

FAYDA VAR

Rent Rise Genel Müdürü Erhan 
Acar ile ülkemizin en önemli 
projelerinden 3. Havalima’nını ve 

sektördeki gelişmeleri ve firmadaki yeni-
likleri konuştuk.

Rent Rise’ın makine filosundan 
bahseder misiniz?

Rent Rise olarak makine filomuz 
1.000 makineye sene başında ulaştı. 
2017’yi sektör olarak aslında iyi geçirdik. 
2018’e kötü başlamamıştık fakat çeşitli 
sebeplerle durgunluk yaşadık, fiyatlarda 
düşme oldu, çalışma oranlarında düşük-
lük oldu. Bazı projelerin ertelen-
mesi bir durgunluğa neden oldu. 
Bu aralar az da olsa hareketlenme 
olduğunu söyleyebilirim.

SEKTÖRÜMÜZ 
3.HAVALİMANI İLE 
KENDİNİ TEST ETTİ

İstanbul 3. Havalimanı pro-
jesinde nasıl yer alıyorsunuz?

3. Havalimanı çok önemli bir 
proje. Dünyadaki sayılı havali-
manlarından biri. Bunun dışında 
çok hızlı ilerleyen bir proje. Belirli 
aralıklarla ziyaret de gerçekleştiri-
yoruz. 29 Ekim’de bitirilmesi plan-
lanıyor. Proje sonuna yaklaşıldı. 
Orada çalışan, emeği geçen herke-
se teşekkür etmek lazım. Herkes 
çok büyük bir özveri ile çalışıyor. 
Platform anlamında da tabii ki 
küçük bir ülkenin platform pazarı 
kadar bir noktaya geldi. Aynı anda 
2500 civarında platform çalıştığını 
tahmin ediyoruz. Bizim 150 civa-
rında makinemiz çalışıyor. Biz, 
orada tabi başından beri varız. 

Havalimanı bitmesine yakın hangarlar 
başladı. Hangarlar da değişik aşamalar-
dan oluşan projelere sahip. Havalimanı 
açıldıktan sonra da bazı çalışmaya devam 
eden platformlar olabilir. Bitse bile ona-
rım, temizlik, hangalarların tesisat yapım 
ve onarımı gibi teknik konularda sürekli 
çalışılacaktır. Bu proje Türkiye kiralama 
sektörü için de operasyonel bir tecrü-
be oldu. Firmalar kendilerini test etmek 
gibi bir şansa sahip oldular. Çok büyük 
ve zorlu bir şantiye. Burada ana yükle-
nicinin yanı sıra bir çok alt firmayla da 

çalıştık. Kiralama hizmetimiz ile ilgili bu 
firmalardan aldığımız olumlu geri bildi-
rimler bizi mutlu ediyor. 

HER ŞEYİYLE TÜRKİYE’YE 
KAZANDIRACAK BİR PROJE

3. Havalimanının önemi nereden 
kaynaklanıyor?

Dünyada uzun uçuş destinasyon-
larında kullanılan belirli hub noktaları 
var. Dubai, Londra, Frankfurt bunlardan 
bazıları. Havacılık sektörü açısından 3. 
Havalimanı da bunların en önemlile-

rinden biri konumunda olacak. 
Bir aktarma noktası, bir hub ola-
bilmek için coğrafi açıdan da çok 
uyumlu. Buraya her inen-kalkan 
uçak, bir yan sanayi yaratmak 
demek. Ekonomiye katkı demek. 
Akaryakıt, yiyecek içecek, konak-
lama başta olmak üzere tüm des-
tek hizmetlerinde istihdam artışı 
demek. İstanbul ve Türkiye için 
çok önemli olan turizm konusun-
da da önemeli katkı sağlayacaktır. 
İstanbul’un zaten var olan turizm 
popüleritesini artıracaktır.

YATIRIMLARIMIZ 
MUTLAKA DEVAM EDECEK

Yatırımları bu konjonktör-
de durdurdunuz mu?

Son dönemlerde yaşanan ani 
kur hareketleri her sektörde oldu-
ğu gibi bizi de önlem almaya itti. 
Fiyatları revize edip, yatırımları 
biraz daha gözden geçirmemize 
neden oldu. Makine siparişlerimiz 
var. Platform sektörü Türkiye’de 
hala marjinal doyum noktasından 
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ru stratejileri uygularsanız, sağlıklı şekilde büyüme yolunu otomatikman 
açmış oluyorsunuz.

YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR
Rent Rise, aynı zamanda bilgi teknolojilerine (BT) 

büyük yatırımlar yapıyor değil mi?
Kendimize özel yaptırdığımız ve birkaç yıldır kullan-

makta olduğumuz yazılımımızı oldukça geliştirdik. İkinci 
bir web tabanlı programı da buna entegre ettik. Kiralama 
ekibimiz teklif, sözleşme, stok inceleme, online takipler 
gibi tüm işlemlerini web üzerinden yanlarındaki bir bil-

gisayar veya akıllı telefon ile yapabiliyor, adeta ofislerini 
yanlarında taşıyorlar. Böylece eskisinden çok daha hızlı ve 

verimli çalışabiliyoruz. Bu sisteme SSH ekibimizi de dahil 
edecek çalışmalarımız var. Bunun da tamamlanması ile kiralama 

ve servis operasyonlarının tam entegrasyonu sağlanmış olacak.

çok uzak. Şu anda toplam 12 bin civarı makine var. O yüzden yatırımlarımız mut-
laka devam edecek. 2019-2020 yatırımlarımızın planlamasını bu aralar gözden ge-
çiriyoruz. Kurdaki hareketliliğin son bulması ile herkes önünü daha net görecektir. 
Önemli olan tek başına Rent Rise olarak değil sektör olarak bütün firmalarla ve hatta 
bileşenelerle büyümek önemlidir.

HER SEKTÖRDE OLDUĞU GİBİ 
BİZİM SEKTÖRÜMÜZDE DE FİYATLAR ARTTI

Fiyatları oturtabildiniz mi?
Her sektörde fiyatlar arttı. Maliyetlerimiz arttığı için biz de kiralama fiyatları-

nı revize ediyoruz. Kendi adımıza fiyatları oturttuğumuzu söyleyebilirim. Finansal 
anlamda uzun ya da orta vadede kimse kendini zora sokmak istemez. Maliyetleri 
fiyatları iyi hesaplayıp ona göre davranmak lazım. Durgun zamanlarda maliyet ve 
gelir dengesi her zamankinden daha da hassas hale gelebiliyor. Doğru zamanda doğ-

YENİ ŞUBELERİMİZ 
OLACAK

Yeni şubeler var mı?
Yeni şubelerimiz olacak. Şu 

anda farklı bölgelerde detaylı çalış-
malar yapıyoruz. Bu çalışmaların 
sonucunda çeşitli yerleri analiz edip 
yakın bir zamanda en az bir şube aç-
mayı planlıyoruz. Bundan sonraki 
süreçte şubelerin sayısını arttırmaya 
daha çok odaklanacağız.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

30.ilan ORJ (23,5x33,5).pdf   1   04/01/18   22:26



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

30.ilan ORJ (23,5x33,5).pdf   1   04/01/18   22:26



�����������������������������������������
����������������������������������
��	��������
����������������
�������������������

Tel: +90 533 666 64 97 
Email: info@arrowplatform.com
Adres: İçmeler Yanyol Tuzla İstanbul

�������������������������������������������
��.



�����������������������������������������
����������������������������������
��	��������
����������������
�������������������

Tel: +90 533 666 64 97 
Email: info@arrowplatform.com
Adres: İçmeler Yanyol Tuzla İstanbul

�������������������������������������������
��.



34 - TAŞIMA&KALDIRMA  TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

HABER /2. CM-EXPO ANTALYA FUARI

2. CM-EXPO Antalya İş, İnşaat 
Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 
6-9 Eylül’de Antalya Anfaş 
Expo Center’da gerçekleştirildi. 
Fuara çok sayıda STK temsilcisi, 
yabancı ülkelerin bakanları ve 
ülkemizden önemli isimler katıldı. 
Açılış ve kurdela kesimi sırasında 
protokolde konuşan isimlerin 
ortak kanısı ‘ülkemize yönelik 
bir ekonomik saldırı olduğu’ 
şeklindeydi ve verilen mesajlar 
netti: Yerli ve milli duruşumuzla 
bunun da üstesinden geleceğiz.

FUARDAN ORTAK SES: YERLİ VE 
MİLLİ DURUŞUMUZU BOZMAYALIM!

Milli ve yerli sanayimizle 
yüzümün akıyla çıktık. Bu 
ekonomik saldırıdan al-
nımızın akıyla çıkacağız. 
İHA’larımızda da SİHA’la-
rımızda da en büyük pay 
özel sektörümüze aittir. 
Dünyada inşaatta ikici 
durumdayız. Ara mallar 
ithal geliyor. Bizim bu 
ara malları halletmemiz 
lazım. Turizmde krizden 
etkilenmiyoruz. Tarım 
ihracatımızı artırmamız 
lazım. Birlik temsilcisi 

arkadaşlarımız özel sektörümüzün dina-
mizmini bizlere aktardı. Ben umutvarım. 
Cumhurbaşkanımızın dedikleri gibi krizi 
fırsata çevireceğiz. Çünkü artık Türkiye, 
kendi sözünü söyleyen bir ülkedir. Yerli 
ve milli duruşumuzu göstermemiz lazım.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI MENDERES 
TÜREL: ANTALYA’YI KONGRE VE 
FUAR MERKEZİ YAPACAĞIZ

Geçen yıl ilki Anfaş’ta gerçekleştiren 
bu fuarın ikincisi ile birlikte olmaktan 
onur duyuyorum. Antalya için kongre ve 
fuarlar çok önemlidir. Belediye olarak bu 
konuda çalışıyoruz. Turizmin 12 aya ya-
yılması lazım. Kongre ve fuar konusunda 

2. CM-EXPO Antalya İş, İnşaat 
Makinaları ve Ekipmanları Fu-
arı 6-9 Eylül’de Antalya Anfaş 

Expo Center’da gerçekleştirildi. Konuş-
macılar, bu fuarla yerli üretimin ve yerli 
ürünlerin geniş ve çok önemşi bir plat-
formda kendine yer bulacağını ifade ede-
rek bu tür yerli fuarların mutlaka destek-
lenmesi gerektiğini ifade ettiler.

ANTALYA VALİSİ MÜNİR 
KARALOĞLU: YERLİ VE MİLLİ 
ÜRÜNLERİN DE FUARLARIN DA 
DESTEKLENMESİ GEREK

Antalya’da 2. kez düzenlediğimiz iş 
ve inşaat makinaları fuarı bizler için çok 
önemlidir. Ülkemiz, bir ekonomik saldırı 
ile karşı karşıyadır. Bundan tek çıkış yolu 
üretmek, üretmek, üretmektir.... Bun-
dan bir diğer çıkış yolu ise yerli ve milli 
ürünleri kullanmamızdan geçer. Yerli 
üreticimizin ihhalatçı firmaların lobisi 
kadar güçlü bir lobisi yoktur. En büyük 
miliyetçilik ülkemizin değerlerine gü-
venmektir. Ülkemizde bir ürün vaarsa ve 
siz onu kullanmıyor, yabancı markalara 
yöneliyorsanız ve sonra da mangalda kül 
bırakmadan milliyetçiyim diyorsanız öyle 
milliyetçilik istemiyoruz. Yerli ürünü kul-
lanmak boynumuzun borcudur. İş ve in-
şaat sanayimiz çok güçlü. Belediyelerimiz, 
müteahhitlerimiz, maden sanayimiz ne 
olur artık yerli makinaları kullanın. Ben, 
bu fuara katılsınlar diye bazı firmaları 3 
defa aradım. Ben, sanki bu fuarın sekre-

teri gibi çalıştım. Yerli üreticileri de yerli 
üreticilere hizmet veren fuar şirketlerinin 
desteklenmesi lazım. Bunlar, bir zincirin 
halkasıdır. Türk sanayisi güçlü olacaksa 
Türk fuarcılığın da güçlü olması gerekiyor.

ANTALYA MİLLETVEKİLİ 
KEMAL ÇELİK: EKONOMİK 
MİLLİYETÇİLİĞİN ÖRNEĞİNİ 
GÖSTERMELİYİZ

Bu toplantı bizim için son derece 
önemli. Türkiye’de bir krizden bahsedi-
lemez ama bir ekonomik saldırı ile kar-
şı karşıyayız. Çok iyi bir devletimiz var. 
Türkiye, terör saldırısına maruz kaldı. 
Fakat biz bunu yerli ve milli askeri si-
lahlarımız ve değerlerimizle bunu aştık. 
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ne tüm sektörlerimiz. 
1980 yılında yaş sebze 
ve meyve ve hafif sa-
nayi ile desteklenmiş. 
Antalya Turizm ve ta-
rım üzerine yani 2 T 
üzerine konumlanıyor. 
Ama bu krizden gör-
dük ki bizim sanayiye 
de ihtiyacımız var. Sa-
nayi geliştirme platfor-
munu oluşturmalıyız. 
Toplam ihracatımızın 

yüzde 60’ı doğaltaş, maden ve yaş sebze 
ve meyve. Antalya lojistik açıdan çok ge-
lişmiş. Bizim bunları çeşitlendirmemiz 
lazım. Antalya hem insan kaynağı hem 
de üretim, tarım ve lojistik gibi alanlarına 
sahip. Bizim bu kısır döngüden kurtul-
mamız lazım. Sanayi platformunun şehir 
kültürüne dahil edilmesi lazım. Sanayi 
yatırımlarının öne çıkması şart.

söylüyorlar. Türkiye 
ekonomisi Arjan-
tin ile kıyaslanamaz. 
Buradan bir ders çı-
karmak lazım, katma 
değeri yüksek sanayi 
ülkesine dönüşmemiz 
lazım. Antalya’nın ik-
limi, lokasyonu güzel. 
Burada imkanlar sağ-
lanırsa biz Antalya’yı 
Makina imalatçıları 
olarak çok önemli bir 
noktaya getiririz.

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR 
BİRLİĞİ BAŞKANI HAKKI 
BAHAR: ANTALYA İHRACATINI 
ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ 

Bu fuar Antalya için çok önemli. 
Birliğimiz 1968 yılında kurulmuş. O 
dönemler çırçır ve pamuk sanayi üzeri-

Antalya oalrak her ne kadar gelişsek de 
daha katedeceğimiz çok yol var. Bele-
diye olarak fuar tanıtımı ve katılımında 
üstümüze düşeni yapıyoruz. Bizim şehre 
yüklemeye çalıştığımız vizyonumuz ve 
misyonumuz tanıtıma desteği gerekti-
riyor. Ülkemiz, ekonomik bir taarruzla 
karşı karşıyadır. Ekonomik savaşla bize 
diz çöktöremeyecekler. Böylesi milli ve 
yerli fuarlarımız bizlere moral veriyor ve 
bizlere diz çöktürmeye çalışanlara en iyi 
dersi veriyor. 

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ 
AHMET ÖZKAYAN: KATMA 
DEĞERİ YÜKSEK SANAYİ 
ÜLKESİNE DÖNÜŞMEMİZ LAZIM

Hepimiz bir ekonomik türbülasn 
içindeyiz. Bunun çok kısa olacağını dü-
şünüyoruz. Uluslararası derecelendirme 
kuruluşları 3-5 ay içerisinde Türkiye eko-
nomisinin gelişeceğini ve güçleneceğini 

ANTALYA FUARI’NDA 
YÜZLER GÜLDÜ

2. CM-EXPO Antalya İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı 
6-9 Eylül’de Antalya Anfaş Expo Center’da gerçekleştirildi. Fuara 

katılımdan memnun olan firma yetkilileri seneye de bu fuara katılmayı 
planladıklarını ifade ettiler.

2. CM-EXPO Antalya İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları 
Fuarı 6-9 Eylül’de Antalya Anfaş Expo Center’da gerçekleştirildi. 
CMESPO (Construction Machinery Exhibition) fuıarında yoğun 
bir katılım vardı.

2. CM-EXPO ANTALYA İŞ, İNŞAAT MAKİNALARI VE 
EKİPMANLARI FUARI

CM-EXPO, ülkemizde faaliyet gösteren üreticilerin ihracat 
stratejilerine bir katkı sunmak, iş geliştirme faaliyetlerini destek-
lemek için Afrika’nın ve Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden alım 

heyetlerini ülkemi-
ze getiriyor. Sadece 
fuar katılımcılarına 
özel yapılacak 2’li iş 
görüşme programı fuarın 2. günü organize edildi. Bu sene He-
def 1000 Afrika’lı alıcı B2B görüşmeleri için Cm Expo Antalya 
İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na bu yıl 1000 kişilik alım heyeti 
gerçekleşti. Afrika’nın 22 ülkesinden fuara katılacak 1000 kişilik 
alım heyeti ile ikili iş görüşmeleri gerçekleşti. 3. Gün İş Makina-
sı Kiralama ve Proje Zirvesi Fuarın 3. Gününde de etkinliklerle 
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yaptık. Gana’dan getirdiğimiz 120 kişi ile 
Türkiye’den getirdiğimiz iş insanlarımızla 
sadece Türkiye-Gana ikili iş görüşmele-
rini forum şeklinde yaptık. Fuarın ikinci 
günü 41 ülkeden getirdiğimiz ziyaretçile-
rimizle Afrika-Asya-Türkiye business to 
business iş forumunu yaptık. Böylelikle 
yerli ve milli imalatçılarımıza destek için 
fuarımızı biraz daha geliştirdik. Fuarımı-
zın geçen yıla oranla 3 ana gövdesi böyle 
oldu diyebiliriz.

YENİLİKLER BİTMEYECEK
Yenilikler olacak mı önümüzdeki 

sene?
Antalya’nın bu fuar için uygun olup 

olmadığı çok konuşuldu. Ama Antalya, 
hem stratejik coğrafi yapısı ile hem de 
hinterlandı ile bu kaygıları çürüttü. Antal-
ya gerek altyapısı, gerek merkezi noktalara 

yakınlığı, gerek ulaşımı açısından bizim 
bu fuarı burada yapmamızın asıl neden-
lerinden birini oluşturdu. Fuarda amiral 
gemisi ihracat olacak. Kiralama sektörü 
olacak, yasal mevzuatlar yine bu fuarda 
olacak. Kamu alımlarının tartışlıldığı bir 
alan bu fuarın diğer saç ayağı olacak. Bu 
yıl fuarda tedarikçi-imalatçı ve yerli üre-
ticinin çok fazla olduğunu görüyoruz. 
Geçen yıla göre belki endüstriyel iş maki-
nacısı anlamında biraz azalma var ama as-
lında çok geniş yelpazede hareket edilmiş 
olması ve fuarın ona göre düzenlenmesi 
ve katma değerin bu şekildeolması iş ma-
kinaları, istif makinaları, inşaat makinala-
rı yani taşıma-kaldırma makinaları diye 
de kategorize edebiliriz. Makinacılara özel 
seneye bir konferanslar geliştirmeyi de 
planlıyoruz. Mesela Kuvety havalimanını 
yapan kişi ile bizim kiralamacılarımızı bir 
araya getirebilir miyiz şu an buna kafa yo-
ruyoruz. Bir de hiç uzanmadığımız Güney 
Amerika ülkeleri gibi ülkelere uzanmak 
istiyoruz. Özbekistan ve Kazakistan’ı ka-
zandırdık. Bu pazarların bizlere katılması 
son derece önemli. Katar’ın, Umman’ın en 
büyük müteahhitlerini buraya getirebi-
lir miyiz sorusunu önümüzdeki sene hep 
birlikte göreceğiz. 

yeni programlar eklendi, İş Makinası kira-
lama ve Projeler Zirvesi ile yerli alıcılar ve 
inşaat şirketleri Antalya’da katılımcılarla 
buluştu.

200 KATILIMCI 10 BİN ZİYARETÇİ
Fuar, çok önemli etkinliklere ve buluş-

malara da sahne oldu. 200 katılımcı 10 bin 
ziyaretçinin katıldığı fuarda, 20 bin met-
rekare stant alanı yer aldı. 22 hedef ülke-
den 1.000 kişilik alım heyeti fuarda dikkat 
çekti.

ANIL UTKU BENGİSU: YERLİ 
ÜRETİMİ DESTEKLEYEN BİR FUAR 
OLDU

Antalya İş Makinaları Fuarı Expo Yet-
kilisi Anıl Utku Bengisu, fuarın yerli üre-
time odaklandığını ve üreticinin önünü 
açmak, onlara katma değer sağlamak için 

planlandığını söyledi ve şunları sözlerine 
ekledi: “Biz, bu fuarı Antalya’da kurgular-
ken, Türkiye’nin ihracatla ilgili kavgasına 
bir destek verebilir miyiz, ihracatçıya zor 
günlerinde döviz girdisi sağlayarak bir 
nefes aldırabilir miyiz düşüncesiyle yola 
çıktık. Geçen sene bu fuarı, bu idealle baş-
lattık.”

Antalya İş Makinaları Fuarı Expo Yet-
kilisi Anıl Utku Bengisu fuarla ilgili merak 
edilen her şeyi dergimize değerlendirdi.

KAMU’DA YERLİ VE MİLLİ 
DÖNÜŞÜM PROJESİ

Fuar’ı okuyucularımıza değerlen-
dirir misiniz?

Biz, bu fuarı Antalya’da kurgularken, 
Türkiye’nin ihracatla ilgili kavgasına bir 
destek verebilir miyiz, ihracatçıya zor 
günlerinde döviz girdisi sağlayarak bir 
nefes aldırabilir miyiz düşüncesiyle yola 
çıktık. Geçen sene bu fuarı, bu idealle baş-
lattık. Bir şeyi sıfırdan, ilki yapmak kolay 
değil. Nasıl bir makinacı ilk makinasını 
satarken zorlandıysa biz de ilk aşamamız-
da bu zorlukları çektik. Sonra daha dene-
yim kazandık. İkinci fuarımızda dersler 
çıkardık. İhracat tarıfından 41 ülkeye 
ulaştık. Kosaova, Özbekistan, Kazakis-

tan, İran, Irak, Filistin, Ürdün gibi ülke-
lerin yanı sıra Kamerun, Etiyopya,Gana, 
Sierelone, Senegal,  Nijer, Somali, Cibuti 
gbi Afrikalı müşterilerimiz var. 41 farklı 
ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu fuarın, 
bu ziyaretçi çalışmasını Ticaret Bakan-
lığı bünyesinde yapıyoruz. Bu işin bir de 
kamu tarafı var. Sektörden böyle bir mesaj 
gelince bize kamu alımlarında Kamu’da 
yerli ve milli dönüşüm projesi adı altında 
bir adım attık. Kamu kullanımlarında ya-
bancı defterlerin kapatılması ve tamamen 
yerli ve milli ürünlerin kullanılması husu-
sunu Antalya Valimize ve Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı’na açtık. Başkan, 
bize ‘kamu’da biz yabancı defterini ka-
pattık’ dedi. Makina İmalatçıları Dernek 
Federasyonu MAKFET ile kamuda milli 
ve yerli dönüşüm çerçevesinde ortak bir 
kamu alımları zirvesi, kamuda milli ve 

yerli dönüşüm mottosu Kamu Vadisi pro-
jesini ortaya koyduk.

ÜRETİCİLER VE KAMU KESİMİ 
BİRBİRİNİ TANIYACAK

Nedir bu Kamu Vadisi projesi?
Kamuda iş makinası, inşaat makinası 

alanında alım yapan kurum ve kuruluş-
lardan temsilcileri, yerli ve milli üretim 
yapan kurumlarımızla buluşturarak bir 
zirve şeklinde iki oturumluk şekilde ima-
latçıların ve kamu alımı yapanların birbir-
lerini iki ayrı oturumda Davos düzeninde 
olduğu gibi... Birinci oturumda üreticiler, 
kamuda alım yapanları, ikinci oturumda 
da kamuda alım yapanlar üreticilerimizi 
dinleyip bilgilenme şansına sahip ola-
cak. DMO ile Konya’daki üreticimiz bir 
araya geliyor bizim bu sistemimizle. Eti 
Maden’le birebir Ankara’daki bir üretici-
miz, Kamu İhale Kurumu ile Sakarya’da-
ki imalatçımız oturup bir bilgi, deneyim 
ve kamu alımları ile fikir alışverişi ve iş 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak. 
İkinci farklılığımız da kamu alımları zir-
vesiydi. Üçüncü bir farklılık bir ülkeye 
özgü bir çalışma, DEİK’le ve MÜSİAD 
Genel Merkezi’nde ifade ettik. Fuarın 
üçüncü gününde Türkiye-Gana İş forumu 

HABER /2. CM-EXPO ANTALYA FUARI
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HABER / ALPEN CAM

CAM UZMANIYIZ, KALİTEDEN 
ÖDÜN VERMİYORUZ
Son dönem Alpen Cam Montaj Fir-

ması’nın hizmetlerini Ersin Turan 
ile konuştuk. Turan, sektörde 6331 

sayılı iş güvenliğinin yönetmenliğinin 
uygulanması ve yüksek binalarının olma-
sı, inşaat sektörü, sporkompleksleri, özel 
alanda olması gereken, dış cephe camları 
kursun geçirmez camlarını ve her türlü 
cam montajını yaptıklarını belirtti. Turan, 
bu camların yüksekte olmasının, bazıla-

rının farklı özellik göstermesinin, kurşun 
geçirmez camlar gibi, hizmetleri verirken 
özel kompanatlı vakumlu ekipmanlar ve 
sektöre son beş yıldır yaptıkları yatırımları 
olan marka olan jekko 527, 1040 örümcek, 
smartlift örümcek platformlarla bu hiz-
metleri verdiklerini söyledi. 

CAM UZMANIYIZ
Cam işini 20 yıldır yaptıklarını belir-

ten Turan, sektörde artık bir cam uzmanı 
olduklarını sözlerine ekledi. Cam uzmanı 
markası ile yola çıktıklarını belirten Tu-
ran, “Bu konu ile iliği olarak web sitemiz 
www.camuzmani.com olarak kurumsal 
kimliğimiz yeniledik. Özellikle, cam işi 
çok riskli bir iş. Şakaya gelmez. En ufak 
bir hata kabul etmeyen bir çalışma. Bu 
çalışmalar hafife alınarak  yapıldığında  
ölümcül kazalar olabiliyor. Ehliyetli, za-
manında cam ile uğrasan kişilerin bu işle-
ri yapması gerekiyor” dedi. Firma olarak 
sigortalı iş yaptıklarını, bu iş için olmazsa 
olmazın sigorta olduğunun altına çizdi. 
Tur Asist firması ile çalıştıklarını söyle-

yen Turan, “Cam işinde kalite ve güven-
liğe son derece önem verilmesi gereken  
bir iş. Marmaris’teki Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Konuk Evi’nin kurşun geçirmez 
dış cephe camlarını, Koç Müzesi’ne ait 
“Ultrasnan Tirefle”güneşin zararlı ışın-
larını geri yansıtma özelliği camlarının 
montajlarını yaptık. Yine alışveriş mer-
kezlerinden bahsedersek Emar AVM’nin 
cephe camları, mağazacam larını, Akasya 
AVM’nin 5 metreye 315 cm 12+12 ext-
reclear camlarını taktık. İstanbul Avrupa 
yakasındaki Mac Lift camlarını, özellikle 
Erzurum’da avımçatı cam montajlarını 
1040 ve 527  jekko marka örümcek  plat-
formları, 608 smartlift vakumlu vinçleri 
ile tekfur sarayının Edirnekapı camlarını 
emniyetli bir şekilde taktık. Yine par-
kımızda bulunan 7.5 tonluk çift kırma 
dorukan marka vinç de bulunmakta-
dır. Sektöre kiralama hizmeti veriyoruz. 
Son dönemde önemli yatırımlara imza 
atacaktık. Kur artışı, ekeonomik sıkıntı 
buna neden oldu.  Kurun düşmesinden 
sonra 2019 yılında bu yatırımları  düşü-
neceğiz” dedi.

Alpen Cam Montaj Vinç Kiralama 
Genel Müdürü Ersin Turan, kaliteden 

ödün vermeden cama hayat 
verdiklerini ve uzmanlıklarıyla 
fark yarattıklarını söyledi.

Arrow Platform İstanbul Platform Yetkilisi Murat 
Arıyurt, müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını itinayla 
karşıladıklarını belirtti.

MÜŞTERİLERİMİZİN HER TÜRLÜ 
İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

hazır platformları satıyoruz. Böylece 
proje ve diğer yıllık anlaşma ihtiyacını 
karşılıyoruz. Sektöre satış hizmeti ver-
diğimiz gibi her türlü piyasa işleri olan 
inşaat sektörüne boya, montaj, temizlik, 
PVC işi, tesisat klima işlerine kiralama  
hizmetlerini vermekteyiz” dedi. Son ola-
rak Arıyurt, kısa bir zaman sonra önemli 
yatırımlar yapacaklarını  sözlerine ekledi.

Sepetli platform sektöründe hem ki-
ralama hem de  satışını yapan Arrow  

Platform’un yetkilisi Murat Arıyurt, sek-
törün yabancısı olmadığını; 15 yıla yakın 
tersanelerde kumlama ve boyama araç-
larının operatörlüğünü yaptığını belirtti. 
2015 yılından beri Tuzla-Pendik-Kaynar-
ca bölgesinde Anadolu yakasına kirala-
ma hizmetlerini verdiği belirten Arıyurt, 
ayrıca sepetli platform makine üretici-
lerine yaptırdığı makinalarının da satı-
şını yapıyor. Sektörün Tuzla ve Aandolu 

yakasında  özellikle ENS Platform’dan 1 
adet  ÖZAK  Platform’dan 4 adet, BERVA 
Platform’dam 2  adet sepetli platformlar 
yaptırdıklarını ifade eden Arıyurt, “Ama-
cımız yerli ve milli üretim üzerinden 
gidip kaliteli ürünü parkımıza katmak. 
Bunları  kiralama firmalarına sipariş üze-
ri satıyoruz.  Özelllikle bazı firmaların 
acil projeleri oluyor. Üretici firmaya gitti-
ğinde bir bekleme süresi oluyor. Özellkle 
bu bekleme süresini beklemek istemeyen 
firmalara 25 mereden 45 metreye kadar 
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“Operatörlüğü gençlere iyi anlatmamız ve bu mesleği özendirmemiz lazım” diyen Zenginler Platform Vinç 
Kiralama Genel Müdürü Mustafa Zengin, daha bilinçli operatörlerin olması gerektiğini söylüyor.

OPERATÖRLÜĞÜ İYİ ANLATMAMIZ 
VE ÖZENDİRMEMİZ LAZIM

sun benim olduğu kadar sektö-
rümüz adına da bir şanstır. Ben, 
makinalarımı gitgide büyütmek is-
tiyorum. Müşteri yapıma göre, işin 
durumuna göre büyük makinalar 
da alacağız ya da kiralayacağız.

AB NORMLARINA 
UYUYORUZ

İş güvenliği, sigiorta konu-
larında neler demek istersiniz?

Sigorta konusu çok önemli. 
İşimiz çok ağır. Herhangi bir kaza 
esnasında sektörümüz çok cid-
di bedeller ödüyor. Makinaları-

mız, çalışanlarımız A’dan Z’ye periyoduk 
konttollerimiz gibi konulara büyük önem 
veriyoruz. Arık AB kriterlerine ya da 
normlarına uygun davranıyoruz dersek 
abartmamış oluruz. Artık çok şey eskisi 
gibi değil. Formaliteler hem çok fazla hem 
de kontroller çok sıkı. Denetimlerin olma-
sı sektörümüz adına iyi bir şeydir. Ben de 
firma olarak bu konularda çok hassasım.

BİZDE YOK YOK
Cephe temizliği de yapıyorsunuz 

değil mi?
Ben Ay Platform’da çalışırken de dış 

cephe temizliği işi alırdım. Şimdi hala 
bu işi yürütüyorum. Kimyasalla temiz-
lik yapıyoruz. İşimizi önemsiyoruz. Bu 
bakımdan farklıyız ve gittiğimiz her yer-
de de büyük takdir topluyoruz. Müşteri 
memnuniyeti son derece önemlidir bi-
zim için. Çelik konstriksiyon, sıva, boya, 
pimaş değişimi, hiaplarda konteyner 
taşıma, demir taşıma ve bütün taşıma 
işlerinde de varız. Kartal bölgesindeyiz. 
Bu bölgei biraz geniş bir bölge... 18 met-
reden 90 metreye kadar platformlarla 
çalışıyoruz. Bize bir makine talebi gel-
diğinde her türlü makineyi bu çevrede 
buluyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun benim müşterim bende bir makine 
istediğinde bulur gönderirim. Bizde yok 
yok... Müşteri veli nimetimizdir. Müşteri-
ye ‘yok’ diyemeyiz. Dolar, mazot istediği 
kdar yükselsin bizim fiyatlarımız aynıdır, 
fiyatlarımız değişmedi.

Zenginler Platform Vinç Kira-
lama Genel Müdürü Mustafa 
Zengin, operatörlükten kendi 

işyerine kuran genç bir müteşebbis. 
Sektörün kalbinde, çekirdeğinden ye-
tişen Mustafa Zengin’le hem opera-
törlüğü hem de sektörde gelinen son 
noktayı değerlendirdik.

Mustafa Zengin kimdir, sizi ta-
nıyabilir miyiz?

1981 Tokat doğumluyum. 2006 yı-
lında Ay Platform Yusuf  Tursun Bey’in 
yanında görev aldım, 2011’e kadar Yu-
suf Bey’in yanında yetiştim. 2014 yılın-
da kendi işimi kurdum. Ufak ufak işle-
rimi geliltirerek bugünlere geldik.

Operatörlükten kendi işyerinize 
geçiş yaptınız. Kıyaslayarak değer-
lendirir misiniz?

Bizim sektörde operatörler genelde 
biraz laylaylom çalışıyor. Ama operatör 
bunu anlamıyor. Biz de zamanında bu 
yollardan geçtik. Hala daha işine önem 
vermeyen bu bilinçte olmayan isanlar var.

OPERATÖRLÜK CİDDİ BİR 
MESLEKTİR, ALTIN BİLEZİKTİR

Operatör yetişmiyor, bu konudaki 
görüşleriniz nelerdir?

Bizim zamanımızda da operatör sı-
kıntısı vardı, hala bu sıkıntı var. Sektör 

büyüdükçe operatör yetişmiyor ne hik-
metse. Operatörlük belki zor ama ileri-
sini düşünmek lazım. Mesela güvenlik 
işini operatörlüğe tercih ediyorlar. Oysa 
operatörlük çok ciddi bir meslektir. Sa-
nat altın bileziktir derler. Köyden gelen 
arkadaşlara, mahallemdeki gençlere çok 
tavriyelerde bulundum ama maalesef 
operatör yetiştiremeyoruz.

Ben, firmamı ilk kurduğumda çok sı-
kıntı çektim. Allah razı olsun Yusuf Tur-
sun Bey’in bana çok emeği geçti. Kendi 
ağabeyim nasılsa Yusuf Bey de öyledir. 
Beni çok idare etti. Ağabeyimin yapma-
dığını kendisi yaptı. Bana yol gösterdi. 
Bizim sektörümüzde böyle insanlara, 
böyle duayenlere ihtiyaç var. Yusuf Tur-
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MAKALE / EKONOMİ

USD NEDEN 
BU KADAR 
YÜKSELDİ? 

TAM DA SEÇIM DÖNEMINI ATLATTIK HUZURA 
ERDIK DERKEN USD/TRY PARITESINDEN 
GÖZLERIMIZI ALAMAZ OLDUK. AKŞAM DOLAR 
ILE YATIP, SABAH ACABA KAÇ OLDU DIYEREK 
GÖZÜMÜZÜ YINE DOLAR ILE AÇAR OLDUK.

NESLİHAN AYDANER
Yatırım Danışmanı-Ekonomist
neslihanaydaner@mynet.com

Tam da seçim dönemini atlattık huzura erdik derken 
Usd/Try paritesinden gözlerimizi alamaz olduk. Ak-
şam dolar ile yatıp, sabah acaba kaç oldu diyerek gö-

zümüzü yine dolar ile açar olduk. Usd’nin  ateş misali ortalığı 
yaktığı bir gerçek. Peki bu yükseliş nereye kadar gider? Aca-
ba dolar almalı mıyım? Buradan da alınmaz ki canım! Biraz 
gevşesin ondan sonra alırız! Ben vatan haini değilim ki USD 
ile işim olmaz! Bu cümleleri son zamanlarda pek fazla duyar 
olduk. Objektif bir bakış açısı ile konuyu ele almaya özen gös-
tereceğim. İlk etapta şu duruma değinmek isterim ki doların 
yapmış olduğu ralli tamamiyle öngörülemeyen dış kaynaklı 
siyasi oyunların bir yansımasıdır. Bu oyunda defansta maa-
lesef ki yetersiz kaldığımız bir gerçek. Papaz Brunson davası 
ve ABD başkanı Donald Trump’un Türkiye’den yapılacak çe-
lik ve alüminyum ithalatında, gümrük vergilerini iki katına 
çıkarması Türk Lirası üzerinde ciddi anlamda baskı unsuru 
yarattı. Bu gibi olayların ardı sıra peş peşe gelmesi ise Usd/
Try paritesinde rekor seviyeleri görmemize neden oldu. Peki 
bu olayların hiç yaşanmamış olduğunu varsayalım o zaman 
kurun olması gereken seviye ne olmalıydı?

YAPISAL REFORMUN 
BİR AN EVVEL 
YAPILMASI GEREK

Merkez bankasının yıl sonu 
beklenti anketi sonuçları bir önceki 
anket döneminde 4.83 TL idi. Usd/
Try paritesinde rahat bir nefes alabil-
memiz için ilk etapta 6 TL’nin altını 
görmemiz gerekiyor. Sonrasında ise 
herhangi bir olumsuz gelişmenin 
olmaması durumunda kur 5.50 TL 
seviyelerine kadar gevşeyebilir. Do-
ların maksimum bu seviyelerde kalıcı olması gerekiyor, bu se-
peple devletin gerekli mercilerinin bir an önce yapısal reform-
lar yapması gerekiyor. Bunu kira ödemelerinde yaptı, artık 
usd para biriminden sözleşme yapılamayacak. Döviz tevdiat 
hesaplarına uygulanan stopajlar ise kısmi oranda artırıldı. TL 
türünden mevduatlar için ise azaltım söz konusu. Bu uygula-
malar yeterli mi? Kesinlikle değil, devletin yetkili mercilerinin 
son altı ay içerinde mevduat hesaplarında yüklü miktarda dö-
viz alım satımı yapanları mercek altına alması ve gereken ce-
zai yaptırımı uygulaması gerekmektedir. Çünkü yapılan hem 

manipülasyon hem de  sebepsiz yere zenginleşme kategorisi-
ne  girdiğinden  bu durumu fırsata çeviren şirket ve şahıslar 
en kısa sürede cezalandırılmalıdır ki olası bir durumda yine 
sahnede yer almasınlar. Ülkemizde döviz üzerinden yapılan 
tüm alım ve satımlarada ayrıca ciddi sınırlamalar getirilmeli. 
Örneğin: Bankada 100 bin usd mal varlığı olan biri yerli para-
yı tercih etmeyip yabancı para üzerinden tasarruf ettiğinden, 
bankadaki döviz kaynaklı mal varlığı üzerinden ek bir vergi 
ödemeli.Türk Lirası’nın değerini koruma kanunu gereği bu tip 
yaptırımlar uygulanabilmelidir. Ayrıca anaparamızın değerini 
korumak için  enflasyonla mücadeleyi de unutmamak gere-
kir. Merkez bankası para politikası kurulunun, bir hafta vadeli 
repo ihale faiz oranının %17.75 ‘den %24 ‘e yükseltmesine ka-

rar  vermesi, döviz kurları üzerin-
de geçiçi bir baskı unsuru yaratmış 
iken enflasyonun ise yukarı yönlü 
tetiklenmesine sebep olmaktadır.
Merkez bankası kendi özerk yapısı 
içerinde bu kararı alırken,devlet 
tarafından yapısal reformlarla bu 
kararın  destekleniyor olması dö-
viz tarafında uzun soluklu rahat 
nefes almamızı sağlayacaktır. Ya-
pısal reformları yaparken işe  ön-
celikle enflasyonla başa çıkmanın 
yolları aranarak başlanmalıdır. 

Enflayonla başa çıkmanın en etkili yolu ise üretimi teşvik et-
mektir. İlk etapta tarım ve hayvancılık alanında ciddi teşvikler 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar maalesef 
ki ülkemizin  lokomotifi inşaat sektörü olarak görüldü. Reel 
anlamda üretim yapılmadığı için  temel gıda ürünlerinin dahi 
büyük bir çoğunluğunu ithal eder duruma geldik. Böyle gi-
derse çok yakında tamamiyle dışarıya tam bağımlı bir ülke 
haline geleceğiz. Bu gidişata dur demek ise kendi elimizde 
olan ve uygun çözümler yaratan yapısal reformları biran önce 
hayata geçirmekten geçiyor.
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Çavuşoğlu Vinç Genel Müdürü Hasan Çavuşoğlu, borçlanmaların TL ile 
olması gerektiğini ifade ediyor. ‘Kriz yok’ diyen Çavuşoğlu, dövizdeki 
artışın böyle olacağının 2012’den belli olduğunu da söylüyor.

‘KRİZ YOK, İŞ ÇOK, 
İŞ BEĞENMİYORUZ!’

Çavuşoğlu Vinç, bu sektöre 1990 se-
nesinde 4 kardeşle birlikte başlıyor, 

“2008 senesinde krizin olduğu 
zamanlar bu bölgede işler yo-
ğun olduğu için İzmit’e geldik. 
Geçici geldik ama bu gölgede 
sanayinin yoğun olması ile 
İzmit-Gebze-Kocaeli lokasyo-
nunda hizmet veriyoruz” diyen 
Çavuşoğlu Vinç Genel Müdü-
rü Hasan Çavuşoğlu makina 
olarak makaslı platformlara 
girmediklerini; sadece mobilde 
biraz tecrübelenmek istedikle-
rini ama bunun olmadığını, 
Hiapta yetkinleştiklerini ve uz-
manlaştıklarının altını çiziyor.
Makinalarınızı tanıtır mısınız?

Şu anda 160 tonluk mobil iki adet Te-
rex D Max makinamız var. Bunun dışın-
da Hidrokon’un 75 tonluk, 55 tonluk, 30 
tonluk Hiapları var. 1.5 senedir yatırımları 
durdurduk. Kontrollü bir şekilde çalışma-
ya devam ediyoruz.

YATIRIMLARA DENGESİZ 
YÜKLENİYORUZ

Yatırımlara çok dengesiz, aşırı yükle-
niyoruz. İşler biraz yoğunlaşıyor hemen 
makina yatırımına gidiyoruz. Arz-talep 
dengesini gözetmemiz lazım. Avro-Dolar 
paritesi üzerinden ödemeler var. Makaslı 
platformlar hep ithal. Daha çok yerli üreti-
me ve TL’ye yönelmemiz lazım. Yerli üre-

tim bilinci olmamız lazım. Dışa bağımlı-
lığı azaltmamız lazım. Bu bizim elimizde. 

Şu anda Türkiye’de kaliteli 
makina yapan birçok firma 
var. Yüzde 70 yerli makina 
almamız lazım. Yurt içindeki 
makinalara yönelmemiz ve 
yerliyi korumamız gerekiyor.

Sepetli düşünüyor mu-
sunuz?

Şu anda iş kollarında bir 
çok firma 1 metreden 2 met-
reden sonra iş güvenliği için 
araç üstü sepete çok yöneldi. 
Biz, o anlamda yatırım yap-
madık. Yapılması gerekiyor. 
Potansiyel çok, iş çok. Ama 

yatırımların bilinçli yapılması lazım.

OPERATÖR YETİŞMİYOR AMA 
SORUNLARI BÜYÜYOR

Operatör sorunu hakkındaki dü-
şüncelerinizi alabilir miyiz?

Operatör sorunu ciddi bir sorun. A fir-
masından  giren B firmasına giriyor. Ope-
ratörler de artık çok lüksleşti. Operatörler, 
şu şantiyede kalmam, burada kalmam de-
meye başladı. Bunu nasıl engelleriz bunu 
çözmek lazım. Operatör yetişmiyor ama 
sorunları da bir o kadar büyüyor. 

Mevzuatlarda Orta Düzey Yönetici 
gibi konularda sıkıntılar nelerdir?

Prosedürler eskiden daha basitti. Şofö-
rü üstüne koyardık, makineyi işe gönde-
rirdik. Şimdi bir sürü evrak isteniyor. Biz, 
belki kızıyoruz ama bu prosedürlerin, iş-
lemlerin, belgelerin olması lazım. O pro-
södürleri, iş kanunu ile çıkan ne varsa AB 
kriterlerine göre uymamız lazım.

Sigorta konusunda ne diyeceksiniz?
3. şahıs sigortaları çok yüksek. Yapan 

var yaptırmayan var. Gerekli mi? Yüzde 
yüz gerekli... Ama durumu olan firmalar 
ancak yaptırabiliyor. Çünkü çok maliyetli.

İnşaat şantiyelerinde ne gibi sıkın-
tılar yaşanıyor?

Vincin gittiği her yerde sıkıntı var. 
Gönderdiğimiz her yerde personellerimiz 
eğitimlerini almış oluyor. Kurumsallaşmış 
firmalar bütün evrakları, iş sağlığı evrak-

HABER / ÇAVUŞOĞLU VİNÇ

larını istiyor. Ama şantiyenin içine girilince 
hemen bir amatörlük göze çarpıyor. Mese-
la şantiye alanında kimin ne yaptığı belli 
değil... Makinaları, operatörleri şantiyede 
yönlendirenler çok bilinçsiz... Şantiyenin 
içinde kocaman bir amatörlük var. Evrak 
isterken iyi, güzel ama pratiğe gelince koca 
bir balon. Biz, vinçten anlayan, formenlik 
yapmış, bilinçli kişilerin şantiyede olmasını 
talep ediyoruz. Bu sorunu bu şekilde aşıyo-
ruz. İkili iletişim çok önemli. Bunu ancak 
ikili iletişimle aşabiliyoruz. Artık şanti-
yelerde de bunlarla alakalı makineyi yön-
lendirecek kişilerin olması, eğitimli, dona-
nımlı personellerle yol alınması gerekiyor. 
Buralarda yetki tamamıyla operatöre aittir. 
Biz, bunu anlatıyoruz.

BANA GÖRE KRİZ YOK
Kriz hakkındaki düşüncelerinizi ak-

tarır mısınız?
Bana göre kriz yok. Niye yok? Sayın 

başkanımız 2012 senesinde döviz getirisi 
olmayan dövizle borçlanmasın dedi. Türki-
ye’de TL ile işlerin yapılması gerekiyor. Bü-
yümekte olan bir ülkede her türlü savaşla ve 
yaptırımla da karşı karşıyayız. Türk milleti 
olarak da biraz aç gözlüyüz. 5 makina ile 
yapacağımız bir işi 10 makinaya çıkarıyo-
ruz. Borçlanma TL bazında, yatırım TL 
bazında olmalı. Borçlandığımız rakamı bil-
memiz lazım. Türkiye’de işsizlik yok. İş be-
ğenmeme var. Akıllı yatırım yapmak lazım. 
Ayağını yorganına göre uzatmak lazım. 
Avro-Dolar bazında yatırımları kesinlikle 
önermiyorum. Leasing ve kredilerin buna 
göre alınması lazım. Bunu herkes biliyor. 
Bunun bu şekilde olacağını da 2012’den 
beri herkes biliyordu. Ülke büyüyor. Çalışı-
yoruz. Eğer borçlarımız TL bazında olsaydı 
hiçbir sıkıntı olmazdı. Biz, mesela personel 
bulamıyoruz. İş beğenmeyen vinç firmaları 
var. İş yok diyen yanlış açıdan bakıyordur. 
Şu anda herkes borçlu. Herkes borcunu 
ödemenin derdinde...
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        Adres:
22 (1122) Cad. 

 
 TEL:
 0312 395 38 98
 0535 650 38 92

ARAÇ TAŞIMA SİGORTASI İLE İŞİNİZ YARIM KALMASIN !

Ankara  ve civar bölgelerinde her türlü  iş makinası 
-paltform -örümcek platform-manlift -hafif iş makinası 

-nakliyesi ve taşımacılığı  hizmetleri verilmektedir

www.yorulmazyolyardim.com



52 - TAŞIMA&KALDIRMA  TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

Boğaziçi Platform sadece makine yapmıyor. Her makinede insana 
dair şeyleri de işliyor. Geçmişi dikkate alıyor geleceğe taşınacak 
her şeyi de bilimle buluşturup halkın, sektörün hizmetine sunuyor.

BOĞAZİÇİ PLATFORM’DAN SEPET TİPİ KÖPRÜ 
ÜSTÜ MUAYENE, KONTROL, TAMİR ARACI

olarak kullanıcısına sunar.
FULL AKSESUARLI: Köprü muayene aracına 

entegre edilmiş farklı kullanım konfigürasyonuyla 
birlikte kullanıcı amacına göre farklı ve çeşitli kul-
lanım kolaylığına sahiptir.

DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARINA GÖRE 
YÜKSEK PERFORMANS: Yüksek sıcaklıklarda, 
düşük sıcaklıklarda, yüksek nem ve diğer sert do-
ğal ortamlarda mükemmel bir performans sağlar. 
2000 metre yükseklikte, -20C ve +50C arası ortam 
sıcaklığında, bağıl nem oranı %98 iken ve rüzgar 
hızı seviyesi 6’ya çıkmış iken araç tam randımanlı 
çalışır.

İYİ OPERASYON PERFORMANSI:ithal edil-
miş kablosuz uzaktan kumandasıyla (Almanya 
NBB marka) ürün desteklenmiş ve kontrol mesa-
fesi azami 100 metredir.

ARACIN YAPISI VE FONKSİYONEL 
ÖZELLİKLERİ ANA MEKANİZMA:

Bu mekanizma geri çekilebilir yapılıdır, telesko-
pik hidrolik silindirlerin kaldırılmasından oluşur,

• Hidrolik silindirler, iç bilezik, dış kılıf ve di-
ğer bileşenlerden oluşur,

• Hidrolik boru çalışmasından emin olmak 
için hidrolik kilit ile donatılmış hidrolik silindir 
kaldırma sistemi mevcuttur,

• Eğer kaza olursa ana mekanizma ve buna 
bağlı mekanizmalar yere düşmezler,

• Gerilmeyi azaltmak için denge valfleri ile 
donatılmış teleskobik hidrolik silindir aktiftir; bu 
sayede ana mekanizma geri çekilir ve uzar, kaza 
durumunda otomatik kilitlenme olur,

İç manşon ve dış kovan, yüksek mukavemetli 
çelik levha, yüksek mukavemetli emniyet faktörü 
ile kaynaklanmıştır, bu sayede ana gövde emniyet 
faktörü için kaldırma güvenliği sağlanmıştır,

İKİNCİ MEKANİZMA
Bu ikinci mekanizma, yüksek mukavemetli 

çelik levha ve tel ile birbirine kaynaklanmıştır,
• Teleskopik yapı sayesinde, kullanıcısına gü-

zel görünüm ve kullanım hafifliği sağlanarak ça-
lışma esnasında araca yeterli itiş ve kuvvet sağlar,

• Teleskopik, geri çekilebilir özelliği sayesinde 
tek silindir kullanılması 2400mm’ye uzar,

• Bu sayede üçüncü mekanizmaya destek sağ-
lanır,

• 2 adet hidrolik silindir sayesinde üçüncü me-
kanizma için kaldırma kontrolü sağlanır,

• Üçüncü teleskopik mekanizması, dış man-
şon, orta kol ve iç manşondan oluşur,

• Bu sistemler yüksek mukavemetli çelik mal-
zemelerden ve gelişmiş kaynak işleminden geçiri-
lerek hafiflik sağlanmıştır.

Sepet tipi köprü üstü muayene, kontrol, tamir aracı, en son teknolojiy-
le üretilen kamyon tipi operasyon aracıdır. Aracın modern görünüşü, 
bütünsel olarak işlevselliği, kolay kullanımı, güvenirliği ve fonksiyonel 

özellikleri sayesinde kullanıcısına avantaj sunmaktadır. Araç farklı köprü üstü 
kullanımı için en uygun araç olma özelliğine sahiptir. Ürün, Güney Kore’de 
üretilen köprü bakım platformudur. Araçlı-araçsız olarak satışı yapılmaktadır. 
Boğaziçi Platform, bu ürünün Türkiye distribütörü olduğu gibi, Kıbrıs, Avru-
pa, Ortadoğu ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyetleri’nin distribütörlüğünü de 
yapmaktadır.

ARACIN AVANTAJLARI VE GELİŞTİRİLEN ÖZELLİKLERİ
SABİTLEME TEKNOLOJİSİ VE ZENGİN DONANIM: Geliştirici tasarı-

mı birçok patentle korunmaktadır. Senelik 60 adet üretimi ile zengin bir pro-
fesyonel üretim deneyimi sunar ve araç performansı birinci sınıf seviyesinde-
dir.Şase optimizasyonu müşteri isteğine göre yerel marka olarak hazırlanabilir.

DEVAMLI VE GÜVENİLİR PERFORMANS: Araç elektrik aksanı, hid-
rolik sistemler ve mekanik aksesuarlar Avrupa menşelidir. Araç çatı iskeleti 
yurt dışından ithal edilmiş ve yüksek güçte kaynak kablosu kullanılarak kay-
naklanmıştır.

GÜÇLÜ YÜKLEME KAPASİTESİ: Platform yükleme kapasitesi azami 
250 Kg’dır.

ÇOK İŞLEVSEL KULLANIM ÖZELLİĞİ: Azami horizontal uzunluk 18 
metre, köprü üstü azami kaldırma 5.2 metre ve azami ses bariyer geçişi 4.3 
metredir.

YÜKSEK ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ:Köprü altında çalışırken fanı aynı 
zamanda kontrol edilir. Bunun için desteklenmiş tekerlek sistemi ve transfer 
kutusu patentine sahip kendi yazılım programına sahiptir. Dakikada 10 metre 
çalıştırma hızına sahiptir.

GÜÇLÜ İLETİŞİM FONKSİYONLARI: Çok kanallı görüntülü intercom 
sistemi, platform hareket izleme kamerası, geriye sarılmış video kamera izle-
me ve diğer görsel kullanım fonksiyonları sayesinde temiz bir iletişimi görsel 

HABER / BOĞAZİÇİ PLATFORM

Erhan Avşar/Boğaziçi Platform Makine Mühendislik Genel Müdürü
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Fatih Vinç Satınalma ve Teknik Servis Müdürü Bilal Çelik, Liftser olarak eğitim ve teknik altyapı çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini ifade ediyor.

LİFTSER OLARAK İLERİYE BAKIYOR 
ULUSLARARASI DÜŞÜNÜYORUZ

Satış sonrası hizmetin son derece önemli 
olduğunu ifade eden Fatih Vinç Satı-
nalma ve Teknik Servis Müdürü Bilal 

Çelik ile firmada yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdik.

Fatih Vinç Lifser’in başına siz geçti-
niz. Ne zaman başladınız?

Yaklaşık 4 aydır başladım. Fatih Vinç’in 
satınalma kısmındaydım daha önce.

ADET ARTINCA TEKNİK SERVİSİN 
KENDİNİ YENİLEMESİ GEREKİYOR

Sizi tanıyabilir miyiz?
Aksaraylıyım. Elektrik-Elektronik Mü-

hendisi’yim. Fatih Vinç’te satınalma müdürü 
olarak başladım. Daha sonra Lifser’de 4 aylık 
zamanda Teknik Servis Müdürü olarak gö-
rev yapmaya başladım. Fatih Vinç, büyük bir 
firma. Kendisine ait binin üzerinde makinesi 
var. Lifser de bunun teknik servis kısmıyla 
ilgilienen bir şirketi. Lifser, Fatih Vinç’in ha-
ricinde de başka şirketlere hizmet veriyor. 
Platform sektörü sürekli gelişiyor. Garanti 
sürelerinin bitiminde teknik desteğe ihtiyaç 
oluyor. Lifser, işte tam da burada devreye 
giriyor. Fatih Vinç’in makine sayısı adetli ol-
duğu için Lifser, Fatih Vinç’e hizmet veriyor. 
Platform sektörü ülkemizde hala emekleme 
safhasında. Ege, Marmara, Akdeniz hari-
cinde Doğu Anadolu’da firmalar yeni yeni 
platform ile tanışıyor. Makine adedi artınca 
teknik servisin kendini yenilemesi gerekiyor. 
Lifser olarak bu düzlemde biz de kendimizi 
yeniliyoruz. Gerek personel, özellikle çırak 
konusunda elemanlara donanım kazandırı-
yoruz. Şema okuma ve bilgisayar kullanma 
gibi konularda elemenlarımızı yetiştirmeye 
çalışıyoruz.

Kiralama firmasının zatış sonrası hiz-
met vermesini anlatır mısınız?

Türkiye’e Fatih Vinç olarak Lifser’in 6 
tane şubesi bulunuyor. İstanbul, Çerkezköy, 
İzmir, Ankara, Eskişehir gibi lokasyonlarda 
Lifser var. Ana kalemlerde, merkezi yerler-
de bizim servis noktalarımız var. Arızaya 
yerinde müdahale edebiliyoruz. Zamanı kı-
saltarak iş verimliliğini sağlıyoruz. Makine 
adedinden ziyade makine çeşitliliği olarak 
her markadan bizim çeşitlilik adedimiz var. 
Marka bazında daha deneyimliyi bu bakım-

dan. Teknik elemanlarımız haliyle bu noktada daha donanımlı hale geliyor. İlerle-
yen süreçlerde şube artırımı, ekip, personel, donanım ve altyapı konularını daha 
geliştireceğiz. Mobil sistem ve bilgisayar ortamında arızaya anında müdahele edi-
yor olacağız.

YETİŞMİŞ ELEMAN SIKINTISI ÇEKİYORUZ
Teknik eleman, ara eleman sorunu çekiyor musunuz?
Çekmiyoruz desek yaalan olur. Sektörde yetişmiş, yetişecek eleman sıkıntısı 

çekiyoruz. Gebze, İstanbul’a yakın olduğu için bulunduğumuz yer itibarıyla biraz 
da bu zoruluğu yaşıyoruz. İç Anadolu’da olsaydık belki de bu durum olmazdı. Bu-
rada yaşayan insanlarla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Buraya gelen arkadaşlar 
staj gözüyle bakıyorlar bu olaya. Meslek lisesindeki gençlerin hepsi okumak istiyor. 
Okuyamayacak durumdaki insanların daha bilinçli tercih yapması lazım.

HABER / FATİH VİNÇ LİFTSER

SON KULLANICININ EĞİTİLMESİ GEREK!
Makinayı kullanacaklar makinayı ne kadar tanıyor?
Son kullanıcı, kiralayan arkadaşların eğitilmesi gerekiyor. Bizden zaman za-

man talepleri oluyor eğitimle alakalı. İş başlamadan önce buraya gelip eğitim al-
maları gerekiyor. Ama iş öyle bir noktaya geliyor ki makinayı kiralıyorlar, kira-
ladıktan sonra makinayı öğrenmeye çalışıyorlar. Makinaları hor kullanıyorlar. 
Çünkü makinaların pahalı araçlar olduğunun bilincinde değiller. Kullandıkları 
joestikin önemi hakkında bilgi sahibi değiller. Bunlar inşaat sahasında kulla-
nıldığı için sanki önemsizmiş gibi algılıyorlar. Platformcular da bu hor kulla-
nımları müşteriye yansıtmak istemiyorlar, müşteriyi kaçırmamak için. Küçük 
arızalara ufak dokunuşlar yapılsa, yağına-suyuna düzenli bakılsa kiralayanlar 
tarafından, bilinçsiz kullanım olmasa, donanımlı-eğitimli, ehil personeller olsa 
makinaların ömrü uzar ve arıza olmaz. Lifser olarak ileriye doğru bakıyoruz. 
Uluslararası bazda düşünüyoruz. Gerekli donanımı elde etmeye çalışıyoruz. 
Eğitime önem veriyor, ekipmanları artırıyoruz. Çıtayı yükselteceğiz. İlerleyen 
süreçlerde yaptıklarımız daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

SİZ HAYAL EDİN 
HİDROYAVUZ 
GERÇEKLEŞTİRSİN



SİZ HAYAL EDİN 
HİDROYAVUZ 
GERÇEKLEŞTİRSİN



Şevkat Vinç Genel Müdür Yardımcısı Serkan Dursun, işlerine sürekli yatırım yaptıklarını belirtiyor. En kaliteli 
hizmeti sunmayı kendilerine prensip edindiklerini söyleyen Dursun, profesyonel çözüm hizmetleriyle tam not 
aldıklarını belirtiyor.

BU İŞİ ATALARIMIZDAN TORUNLARIMIZA 
MİRAS BIRAKMAK İÇİN DEVRALDIK

Şevkat Vinç Makine Nakliyat Limited Şirketi, 1987 yılın-
dan bugüne kadar her türlü indirme, bindirme tahmil, 
tahliye, çatı, ytong montaj işleri, nakliye, sepetli vinç ile 

cam silme, fabrika boyama işleri, İSKİ, boru, döşeme, ekipli 
makine taşıma işlerini itina ile yapıyor. Firma, uzman kaliteli 
personel kadrosu, gelişmiş en son teknolojiyle 24 saat müşteri-
lerinin hizmetinde.

SEKTÖRÜN GENÇ YÖNETİCİSİ SERKAN DURSUN 
KAPTANLIĞINDA İLERLİYOR

Şevkat Vinç Makine İnşaat Demir Çelik Nakliye Gıda Te-
mizlik Turizm Sa-
nayi Ticaret Limi-
ted Şirketi Genel 
Müdür Yardımcısı 
Serkan Dursun, 
“Vinç sektörünün 

ilklerinden olan babam Selahattin Dursun 1980’li yıllarda çekici 
ile Doğu Vinç olarak sektöre giriyorlar.  Amcalarım ve babam 
uzun yıllar birlikte bu işi sürdürdüler. Bizler ve yeğenlerimin de 
büyümesiyle babam ve amcalarım kendi çocuklarıyla yola devam 
etmeye karar verdiler. 2004 yılında babam, ben ve kardeşlerimle 
Şevkat Vinç’i kurarak yola devam ettik. Her gün biraz daha işle-
rimizi ilerleterek bu güne kadar geldik.

VİNÇ SEKTÖRÜ BÜYÜDÜKÇE SORUNLAR DA 
BÜYÜYOR

1 adet 220 tonluk mobil 3 adet 30 tonluk hiyap ve 1 adet 80 
tonluk hiyap vincimiz var. Vinç sektörü  gün geçtikçe hızla  iler-
liyor. Vinççi ve vinç sayısı her gün artıyor. Bununla beraber so-
runlar da artıyor. Vinç kiralama ücretleri, iş güvenliği sorunları, 
operatör sorunları gibi sorunlar oluşuyor. Bu sorunların çözü-
mü öncelikle VİNÇDER’in resmileşmesinden ve resmi kurarlara 
bağlı bir sistem oturtulmasından geçer diye düşünüyorum. Ki-

ralama fiyatlarının 
operatör maaşları-
nın belirli fiyatlar-
da olması yapılan 
vinçlerin belirli sı-
tandartlara kavuş-
ması gibi özelikle 
operatör sorunun 
çok olduğunu du-
yuyorum. Her ne 
kadar ben bu soru-
nu yaşamasam da 
el atılması gereken 
bir sorun olduğu-
nu ortada” dedi.

HABER / ŞEVKAT VİNÇ
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Eskiden büyüklerimiz, ‘Bir araç alacaksan asfaltın kenarına git, orada hangi araç daha çok geçiyorsa 
onu al’ diye bize öğütte bulunurdu diyen Kumsal Hafriyat ve Vinç Genel Müdürü Mustafa Kumsal, “Bizim 
oralarda ‘Avradı kendine, malı ele alacaksın’ diye bir tabir vardır. Biz de Uzmanlar Platform’u tercih ederken 
büyüklerimizin bu öğütlerini kendimize ışık edindik” yorumunu kullanıyor.

AVRADI 
KENDİNE, 
MALI ELE 

ALACAKSIN!

Güvenlik sistemleri hakkındaki 
düşüncelerinizi aktarır mısınız?

Günümüzde artık her şey güvenlikle 
alakalı. Bu araçlarda moment kontrol, 
herhangi bir olayda yük kesme, otomas-
yon gibi her türlü teknik donanımlar 
mevcut. Her işte olduğu gibi bizim işi-
mizde de güvenlik olmazsa olmaz ve bi-
rincil önceliktir. Artık günümüzde zaten 
bu araçların ilk ve temel koşulu ‘güvenlik’ 
oluyor. Güvenlik sistemleri konusunda 
makinalarımızın bu denli ilerlemesi biz-
leri son derece sevindiriyor.

MİSAFİRLE HIRSIZIN NE ZAMAN 
GELECEĞİ BELLİ OLMAZ

Bundan sonraki alımlarınızda tercih 
sebebiniz ve yatırımlarınız olacak mı?

Biz, makinayı alalım kapımızın önün-
de yatsın anlayışında değiliz. Misafirle 
hırsızın ne zaman geleceği belli olmaz 
anlayışı ile hareket ediyor ve aldığımız 
makinaların sahada, şantiyelerde çalış-
masını istiyoruz. Şantiyelerde çalışan 
makinalarımız az geldiği, yetmediği za-
manlarda yine yeni yeniden yatırıma 
elbette ki devam edeceğiz. Ortamdaki 
genel ihtiyaç durumuna göre yatırımlara 
devam edeceğiz.

Mersin firması olan Kumsal Hafri-
yat ve Vinç, bu işi ikinci nesildir 

devam ettiren 34 yıllık bir işletme. Ça-
lışmalarında müşteri memnuniyetini 
baz aldıklarını ifade eden Kumsal Haf-
riyat ve Vinç Genel Müdürü Mustafa 
Kumsal dergimize çok özel açıkla-
malarda bulundu.

Firmanızı okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?

Babam Adem Kumsal, Niğ-
de’den Mersin’e 1980-82 yılları ara-
sında geliyor. İlk başladıklarında 
kamyon olmadığı için traktörle 
bu işe başlıyorlar. Traktör römor-
ku, kasasında bu işi götürmüşler. 
Daha sonra iş makşnası sektörüne 
karar kılmışlar. Oradaki çalışma 
arkadaşların önerisi burada be-
lirleyici oluyor. 1980’li yıllarda iş 
makşnası, ekipmanı zaten yok. 1984 
yılında Mastaş İzmir-Ödemiş’te trak-
tör kepçelere montaj yapılan makina-
lar vardı. 1984’te onlardan alıyorlar 
ve sektöre ilk olarak adım atıyorlar. O 
dönemlerde zaten hiçbir şey yok. Daha 
sonra ikinci makina, üçüncü makine 
derken 1995 yılında otomatik CS dedi-
ğimiz Bekoloader modele geçiş yaptık. 
İhtşyaca göre ekipman ve makina aldık. 
2000’li yıllarda exavatör türü makina-
lar aldık. Yanında nakliye dahil oldu-
ğu için kamyon aldık. 2010’lu yıllarda 
sektörümüz inşaat olduğu için herke-
simi kapsıyor ve biz vinç işine girdik. 
2011’de ilk makinamızı yaptırdık. Şu 
anda 2018’de Uzmanlar Platform’da 7. 
makinamızı 30 metrelik teleskop araç 
üstü sepetli platform alıyoruz.

‘AVRADI KENDİNE, MALI ELE 
ALACAKSIN!’

Uzmanlar Platform’u tercih sebebi-
niz nedir?

1990 ve 2000 yılları arasında büyükleri-
miz bize, ‘bir araç alacağın zaman asfaltın 

kenarına otur. Hangi araç çok geçiyorsa onu 
al’ diye öğütte bulunurlardı. Bizim oralarda 
amiyane tabirle ‘avradı kendine, malı ele 
alacaksın’ derler. Biz de piyasada sorduğu-
muzda platformda liderin Uzman olduğu-
nu söylediler. Burada referansımız piyasa-
dır. Malın kalitesi, servisi, hizmeti gibi satış 
sonrası hizmetlerin yaygın olması bizim 
tercih nedenlerimizden biri oldu.

TESLİMAT / UZMANLAR PLATFORM

UCUZ ETİN SUYU KARA OLUR
Fiyat konusuna nasıl bakıyorsunuz?
Ucuz etin suyu kara olurmuş derler. Her ucuz mala artık günümüzde insalar 

kuşkuyla bakıyor. Ucuzdan ziyade kalite çok önemli. Firmanın piyasada bilinir 
olması, size sunduğu hizmetler, ikinci el değeri, marka bilinirliği gibi bir sürü 
etmen burada belirleyici olabiliyor. Cumhuriyet altınını kuyumcuda istediğiniz 
zaman bozdurduğunuz gibi bu araçları da ikinci el de aynı şekilde zarar etmeden 
satabiliyorsunuz.
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‘Yerli ve milli’ söylemlerin 
sadece böylesi kritik 
konjonktörlerde değil, 
bir devlet ilkesi olarak 
kullanılması gerektiğini ifade 
eden Uzmanlar Platform 
Satış Pazarlama Koordinatörü  
Serhan Günaydın, firma olarak 
üretimi ‘milli bir mesele’ 
olarak gördüklerini belirtiyor.

UZMANLAR PLATFORM OLARAK 
ÜRETİMİ VE İHRACATI MİLLİ BİR 
MESELE OLARAK GÖRÜYORUZ

de iki adet  ürünlerimizi ihraç edeceğiz.  
İhracatımız çoğunlukla 10 metre ila 30 
metre arası makinalar üzerinden, midi-
büs üstü, araç üstü sepetli platformlar-
dan oluşmaktadır. Son zamanlarda 37-45 
metre platformların da yurt dşına ihra-

catını gerçekleştırdık. Makinalaıımız, tüm 
emniyet sistemlerine haizdir. 37  üzerinde 
alan kontrol sistemlerini kullanmaktayız. 

Standartlara uygun maki-
nalar yapmaktayız. CE işa-
reti, ISO 9001, 9002 TSE, 
yerli üretim belgelerimiz 
vardır. Ans idediğimiz 
dünyaca onaylanan “An-
si”üretim belgesi için baş-
vurduk. Bu, çok önmeli 
bir belge... Bunun için bir-
çok daha farklı standart-
lara dayalı sistemlerden 
oluşmaktadır. üretimi çe-
lik malzemeyi demox 700 
ve 900 sac malzeme kul-
lanıyoruz. Hidrolik kopo-
netlerimiz İtalyan ,elektrik 
sistemlerinde Almanların 
iki büyük markasını tercih 
ediyoruz. Sepetli platform, 
insan taşıyan platformlar-
dır. Hayati önem taşıyan, 
bu ürünlerde zincir apa-
ratlarını kemdimiz imal 

ediyoruz. Işıl işlemden geçirilmiş dişlileri 
ovalama tekniği açılmış, özel malzeme kul-
lanıyoruz.

MARKA AĞIRLIĞIMIZ VAR
Satış pazarlamada bir sıkıntımız yok. 

Çünkü marka ağırlığımız var. İkinci el sek-
törü bizim makinalarda çok avantajlı. Bu-
nun yanısıra teknik servis hizmetimiz de 
farkımızı ortaya koyuyor. Servis hizmetini 
de ilerleyen zamanlarda fabrikadan bağım-
sız bir şekilde gerçekleştireceğiz. 20119’da 
bunlar gelişmiş olacak. Şu anda Türkiye 
piyasasında yüksek metrajlı makinalarda 
oldukça iyi bir konuma geldik.”

Uzmanlar Platform Satış Pazarlama 
Koordinatörü  Serhan Günaydın ile 

son dönem ihracatı konuştuk. Uzmanlar 
Platform’un sürekli bir inovasyon ve yatı-
rım peşinde olduğunu ifad eden Günaydın 
şunları söyledi: “53 metre olarak telesko-
bik kırmalının prototipini mayıs ayında 
bitirdik. Testleri ve saha çalışmalarını da 
başarılı olarak tamaladık. Sektörümüzde  
metraj 50 ve üsü sepetli platformlar ge-
nellikle yurt dışından ithal ediliyordu. İç 
piyasada bu makinalara talep gelince yerli 
üretim olarak makinayı başarılı bir şekilde 
yaptık. Amacımız iç piyasada bu makinayı 
vermekti. Fakat biz de bu  53 metre sepetli 
paltformun Kazakistan’a ihracatını yaptık. 
Kazakistan’da rafineride ve inşaat şanti-
ye ortamında çelik küllerde çalışacak. 53 
metre sepetli platformun özellikleri emsal 
yabancı markalarda bulunan tüm kompo-
natlar montajı yapılmıştır. Tedariğini dün-
ya devleri  markaların kullandığı ekipma-
lar kullnılmıştır. Bu ekipmaların üzerinde 
hangi ekipman varsa bizim makinamızda 
da aynısı mevcut. 

TAMAMEN YERLİ YAZILIM
Uzmanlar Platform olarak sadadece 

makine değil, yazılım ve teknoloji konula-
rına da çok büyük önem veriyoruz. Ülke-
mizin artık teknolojik ürünler ve yazılım 
ihraç etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ma-
kinamızın en önmeli özelliklerinden biri 
tamamen yerli yazılım ile teknolojik alt ya-
pısının yerli ve milli olmasıdır.

SEPETİN ÖZELLİKLERİ
Sepetin özellikleri alimunyum açılı ve 

sepet rüzgar gülü, orijinal ekran, yük tar-

tımları ve emniyet yüksek metraj güvenliği 
hassiyetleri başarıyla yapılmıştır.

İHRACAT, BİR MEMLEKET 
MESELESİDİR

Son dönemlerde ül-
kemizde hemen herkesin 
dilinde bir ‘kriz, kaos, pi-
yasada sıkışıklık, işlerin is-
tenilen düzeyde olmaması’ 
gibi kavramlar var. Bizler 
Uzmanlar Platform Ailesi 
olarak ülkesine, milletine 
diğer tüm hyerli ve milli fir-
malarımız gibi aşığız. Bizler 
işimizi aşkla, şevkle yapıyo-
ruz. Son dönemlerde de bu 
konuya daha hassaslaştık 
ve ihracatımızı daha da ar-
tırmak için kolları sıvadık. 
Krizden kurtulmamızın ve 
ülkemize yönelik alçakça 
uygulanan ekonomik sava-
şı kazanmamızın en büyük 
etkeni ihracat olacaktır. 
Üreteceğiz... Daha çok üre-
teceğiz, durmaksızın ürete-
ceğiz. Gelecek, güzel günler için üreteceğiz. 
Kendi ürünlerimizin ihracat yolunun açıl-
ması ülkemiz adına bir şanstır. Ülkeye bir 
cent fazladan ihraç girdisinde bulunan her-
kesin desteklenmesi şarttır. Uzmanlar Plat-
form çalışanları olarak gece gündüz çalışıp 
yerli imalatı gerçekleştirdik. 

YENİ YILDA 25-30 ÜLKEYE 
İHRCAT YAPACAĞIZ

Şu anda ihracatımızı 16-17 ülkeye çı-
kardık. Ortadoğu, Kuzey Afrika ,Türk 
Cumhuriyetleri, Asya ülkelerine yakın 
zamanda ihracat gerçekleştirdik. Yeni yıla 
kadar hedefemiz 25-26 ülkey ihracat yap-
mak... Yakın zamanda Avrupa’da iki ülkeye 

YERLİ İMALAT / UZMANLAR PLATFORM 
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Yerli üretimin ülke ekonomisi ve geleceği için son derece kritik olduğunu 
ifade eden Heda Lift Genel Müdürü Selim Uzuntaş, Ar-Ge çalışmaları ve 
ihracat odaklı yaklaşımlarıyla yarını planladıklarının altını çiziyor.

YENİLİKÇİ, KALİTELİ VE REKABETÇİ 
ÜRÜNLERİMİZLE YARINI PLANLIYORUZ

destek bekliyoruz. KOSGEB’ten destek 
bekliyoruz. Bu zamana kadar bir destek 
görmedik. Kısmet olursa bu zamandan 
sonra destek alacağız. Şu zamana kendi 
öz sermayemizle geldik.

FUARLAR TANIŞMA VE 
KAYNAŞMA ALANLARIDIR

İhracata yönelik fuarlarda bulu-
nuyorsunuz. Fuarlar size ne katıyor?

Makinalarımız hem yurt içinde hem 
yurt dışında daha fazla tanınıyor. İhracat 
yapmamız daha kolaylaşıyor. Tanınırlık 
ve bilinirliğimiz artıyor. Fuarlar kaynaş-
ma ve tanışma noktasıdır. Çin ürünleri 
ile baş edemiyoruz. Maliyetlerimiz yük-
sek kalıyor Çin ürünlerine oranla. Çin’in 
dışında bir problemimiz yok. Bu zamana 
kadar 150’nin üzerinde makina sattık. 
Toplam, 280 makinemiz var. Makine sat-
maktan daha önemlisi de satış sonrası 
hizmettir. Satış sonrası hizmetimiz, satı-
şımızdan daha kaliteli ve ön plandadır. 
Teknşk servis ve yedekparça anlamında 
hiçbir müşterimizi üzmedik. Tüm müş-
terilerimizden tam not alıyoruz. 7/24 
hizmet sağlıyoruz. Bu konuda iddialıyız. 
Hem kendi makinalarımız hem de dost-
larımızın da ihtiyaçlarını gideriyor, onla-
ra da yardımcı oluyoruz. 

Son dönemlerde yerli üre-
timin sıklıkla konuşuldu-
ğunu hepimiz duyuyoruz. 

Net Medya olarak sadece sıkış-
tığımızda değil, her zaman yerli 
malı’nın kullanılması gerektiği-
ne inanıyoruz. Konuyu Heda Lift 
Genel Müdürü Selim Uzuntaş ile 
değerlendirdik.

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ 
FARK YARATACAK

Kısaca firmanızı ve çalışma-
larınızı anlatır mısınız?

Heda Lift, 200 yılında kurulan 
bir firma. İnşaat, çelik konstrük-
siyon, kiralama ve son olarak da 
makine imalatı oldu. Bu zamana 
kadar ihracat yapmadık. Makina 
imalatında da bu yıl nasip olursa 
ihracatımızı yapacağız. Görüşme-
lerimiz çeşitli ülkelerle sürüyor. 

Eğer anlaşabilirsek bu yıl ihracat ola-
cak. Ar-Ge çalışmalarımız var. 4*4 akülü 
makaslı platform üzerinde yoğunlaştık. 
Kısmet olursa 2018’de onu da tamamla-
mış olacağız. Bu, arazi şartlarına uygun, 
kapalı engebeli arazilerde de kullanılabi-
lecek; karbondioksit salgılamadan temiz 
çevreye uygun çalışabilecek, sera bölge-
lerine uygun olacak bir ürün. İstanbul 
bölgesinde bunu sergiledik. Eksiklikle-
rimizi tamamlıyoruz. Bunun yanı sıra 18 
metre makaslı platform üreteceği. Onun  
da Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Yurt için-
de ve yurt dışında talep edilen makineler 
bunlar.

DEVLETTEN KREDİ DESTEĞİ 
BEKLİYORUZ

İhracatla ilgili yerli piyasada ne-
ler yapmayı düşünüyorsunuz?

İhracatı hem Türkiye ekonomisi için 
hem ürünlerde daha fazla gelişim için 
önemsiyoruz. Herkesin sermayesi yok. 
Hele şu zamanda sermaye bulmak çok 
zor. Burada özel sektörün önünü açacak 
temel etken devletin ekonomik politika-
sıdır. Devletten kredilerin daha uygun 
hale getirilmesini, kredilerdeki fazile-
rin düşük seviyeye çekilmesini ve ko-
laylaştırılmasını bekliyoruz. Devletten 

YERLİ İMALAT / HEDA LİFT
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ELS Lift, 14-15 Eylül tarihlerinde Almanya ev sahipliğinde 
gerçekleşen ve sektörün en büyük buluşma adreslerinden biri 
olarak nitelendirilen Platformer’sDays Fuarı’nda, Ar-Ge çalışmaları 
sonucu geliştirdiği yenilikçi ürünlerini ‘Türk markası’gururuyla 
dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sundu.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜME 
HEDEFLİYORUZ

2 gün süren etkinliğin, ELS LIFT adına 
son derece verimli geçtiğini kaydeden ELS 
LIFT Genel Müdürü Kerem Bayrak, ileri 
teknolojiyle geliştirdikleri ürünlerin ve-
rimlilik ve katma değer yönünden benzer-
lerine kıyasla önemli farklılıklar yarattığını 
kaydetti.İnovatif üretim gücünü, küresel 
ölçekteki yaygın servis hizmeti ile destek-
leyerek, bu sene de %30 büyüme hedefle-
diklerini vurgulayan Bayrak, geliştirdikleri 
nitelikli ürünlerle, ülkemizin bu alanda da 
öne çıkması adına çalışmalarını kararlı bir 
şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bursa’da2008 yılından bu yana, 
Türkiye’nin personel yükseltici 

platform sektöründe global ölçek-
te önemli çalışmalara imza atan ELS 
Lift, dünyanın dört bir yanındadüzen-
lenen ve sektörün en büyük organi-
zasyonlarında yer almayı sürdürüyor. 
ELS Lift; Avrupa’daki en önemli açık 
hava kaldırma ekipmanları etkinlikle-
rindenbiri kabul edilen, Almanya’nın 
Hohenroda kentinin ev sahipliğini 
yaptığı Platformer’sDays etkinliğine 
Türkiye’den katılım gösteren tek firma 
bu senede ELS Lift olurken, Almanya 
distribütörü Kunze Grup’un standın-
da ziyaretçilerini ağırladı.

YENİ DİKEY YÜKSELTİCİ LİFTİ 
SAHNEYE ÇIKARDI

Sektörün en önemli etkinliklerinden 
biri olan organizasyonda, ELS Liftyeni dikey 
yükseltici platform VM6’yıkullanıcısına ta-
nıttı.Son zamanlarda ülkemizde de kullanım 
alanlarının gittikçe artış gösterdiğiLow Level 
Access (Hafif&Alçak Tip Personel Yükselti-
ci Platformlar) ürün grubunda da yer alan 
VM6 ürünümüz, 6 metre çalışma yüksekliği 
sunarak, kompakt tasarımı sayesinde yer iş-
gal etmez.Sunduğu tam yükseklikte çalışma 
imkânının yanı sıra elektrikli sürüş sistemi 
ile kullanıcıya verimlilik sağlar. Aynı zaman-
da bu üründe 50 cm balkon uzatması da 
standart olarak sunulmaktadır.

YERLİ İMALAT / ELS LİFT

Masif Makina Genel Müdür Hasan İmre, Masif olarak şu an sadece 
dizele odaklandıklarını ve Türkiye’nin buradaki açığını kapatarak 

ekonomiye can suyu vereceklerini söylüyor. İmre, Ar-Ge çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini ve teknoloji ihraç etme hedefinde olduklarını 

da sözlerine ekliyor. 

DİZELİN İLK PROTOTİPİ 
2019’DA...

Makinanın teknolojik özellikleri 
hakkındaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Makinanın yenilikleri bizleri sevindi-
ren başlıca hususlardan biri. Biz bu maki-
nayı çok titiz bir saha çalışmasını planla-
yarak gerçekleştirdik. Masif ’in mekaniksel 
problemleri en aza indirgenmiş durumda. 
Elektronik olarak yine bazı problemler 
var. Biz, direkt olarak sök-taklı bir şekilde 
hedefledik. Özellikle estetiği sanat ve tek-
noloji ile buluştırmak istedik. Basit ama 
mühendislik kokan bir makina oldu. Akü 
daha uzun çaışıyor, daha kısa doluyor. 12 
ve 14 metrede çok rahat uyguluyoruz. Di-
zelde şu anda Ar-Ge ekibimizle yaptığımız 
ne olmalı, ne olmamalı?

Antalya Expo Center İş Makinaları 
Fuarı’nda konuşma imkanı buldu-

ğumuz Makine Mühendisi Masif Makina 
Genel Müdür Hasan İmre dergimize çok 
önemşi değerlendirmelerde bulundu.

Masif Makina’yı ve sizin firmayla 
olan iletişimizi anlatır mısınız?

Masif Makina 2014 yılında Ar-Ge’ye 
başlamış, 2016 yılında da seri üretime 
başlamış bir firma. Ben, bu aileye 2016 
yılında katıldım. Masif Makina ile yakla-
şık olarak 2.5 yıldır birlikteliğimiz var. Bu 
süre zarfında makinaları bilmiyorduk. 

Benimle birlikte yaklaşık 8 aylık bir Ar-
Ge süreci yaşadık. Tamamiyla copy pas-
te değil, kendi mühendisliğimizi yapıp 
güzel bir makine oluşturmaya çalıştık. 
Şu anda hala bu makineyi geliştiriyoruz. 
Bu makina yıllar geçse dahi gelişebilecek 
bir makine. Şunu gördük ki; basit, güzel 
ve kaliteli bir makine yaptığınız andan 
itibaren ilerleyemeyeceğiniz, makinayı 
satamayacağınız bir alan yok. Ama bir 
ilke edinmek lazım. Biz Ar-Ge ekibizimi 
eklemlilerle, dizellerle daha da genişlet-
mek ve çığır açmak hedefindeyiz. Benim 
en büyük çocukluk hayalim teknoloji 
satmaktı. Makinadan ziyade bilgi satmak 
çok önemlidir. Masif ’i incelediğiniz-
de CE belgelerini, yerli malı belgelerini, 
özellikle makaslı platform sektöründeki 
panteni çok rahat bir şekilde görebiliriz.

HASAN İMRE: ‘MASİF MAKİNA OLARAK DİZEL’E 
ODAKLANDIK, 2019 BİZİM YILIMIZ OLACAK!’

ELS LİFT, ALMANYA PLATFORMER’SDAYS 
ETKİNLİĞİNE KATILDI
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“Türkiye’de ilk kurtarmayı yaptım. Tamircilikten gelen bir kişiydim. 
Eski bir aracın üzerine ilk kurtarma aracını yaptım. Demirleri kestim 
kaynakla  kurtarma aracını yaptım. Bu araba ile yıllarca  çok fazla 
kurtarma işlerininin hizmetini verdik.”

SEKTÖRÜN DUAYENLERİNDEN PALA REMZİ:  BİZ SORDUK, O YANITLADI

Sektörün duayen isimlerinden Doğu Vinç’in Genel Müdürü  
sektörün duayenlerinden “Remzi Dursun “ sektörün tanı-

dığı lakabı ile Pala Remzi ile konuştuk...
1980 yılından beri 30 sene önce  oto kurtarma sektörü ile 

işe başlayan Pala Remzi lakaplı Remzi Dursun, tüm kazalarda, 
kurtarmalarda önemli rol oynamış. Çünkü o zaman çok faz-
la bir kurtarıcı yok. Gerisini Pala Remzi’den dinleyelim: “İşe 
ilk başaldığımızda boş zamanımız yoktu, iş çok fazlaydı. Oto 
kurtarmanın içinde ‘makine taşmalarına üç ayakçı’ olarak ma-
kinaları taşıdık. O zaman vinç yoktu... 

TÜRKİYE’DE İLK KURTARMAYI YAPTIM
Türkiye’de ilk kurtarmayı yaptım. Tamircilikten gelen bir 

kişiydim. Eski bir aracın üzerine ilk kurtarma aracını yaptım. 
Demirleri kestim kaynakla  kurtarma aracını yaptım. Bu ara-
ba ile yıllarca  çok fazla kurtarma işlerininin hizmetini ver-
dik. 2000-2005 yılları arasında oto kurtarma sektörü devam 

ederken biraz daha yenilikçi hale 
gelmek için vinç sektörüne geçiş yap-
tık. İnşaat sektörü  lokomotif sektörü 
alt yapı üst yapı çalışmaları projeleri 
başlayınca, iki adet telekobikli beherr 
marka 90 tonluk ltm 1090 mobil vin-
cimiz, 3 adet 35-30 tonluk hidrokon, 
Acar Kombasan marka,35 ton Mer-
san, 25 ton Keleş Marka vinçlerimiz 
makine parkımızda bulunmaktadır.
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Cengaver Vinç Genel Müdürü Metin Güleç, “Diğer 
küçük makinalara göre 500 tonluk makinamız Avrupa 
yakasında tek. Ağır sanayiye, tersanelere, yenilenebilir 
enerji santrallerine, termik ve rüzgar santrallerine hitap 
ediyoruz. İnşaat sektörüne de çalışıyoruz” diyor.

METİN GÜLEÇ: EKONOMİK SAVAŞI ELBİRLİĞİ İLE 
YENECEĞİZ, 3. HAVALİMANI ÜLKEMİZ ADINA BİR ŞANS!

EKONOMİK SAVAŞI BİRLİKTE 
YENECEĞİZ

Şantiyenin haricinde tersanelerde 
gemi devirme, gövde ve yük işlerinde 
kullanılıyor. Rüzgar enerjisinde bakım 
ve montaj kısmında tercih ediliyor. Ül-
kemizin genel durumu malum. Bunu 
ekonomik savaş olarak okumak lazım. 
Bu durumu hep beraber aşacağız. Yatı-
rımlarımız döviz endeksli olduğu için 
kur artışı sektörü ve üreticileri hepimi-
zi etkiledi. Umudumuz kurun gerilere 
gelmesi ve yatırımların yeniden hayat 
bulması.

Firma olarak yenilik ve rekabetçi-
likten yana olduklarını ifade eden 

Cengaver Vinç Genel Müdürü Metin 
Güleç, “3. Havalimanı, hem sektörü-
müz hem de ülkemiz için çok önem-
li. Adeta bizler için bir şans... Bura-
dan herkes faydalanmaya çalışıyor. 
Böylesi projeler ülkemizin büyümesi 
için esas olmalı. Makinamız, 2009 
model. Terex AC 500-2 versiyonu. 
Makimanımız 56 metre ana boma 
sahip. 90 metre flay bomu var. Ma-
kinanızın genel durumu yaşına göre 
genel durumu gayet iyi. Ekonomi-
mizin durumu malum. İnşallah bu 
durumları hep beraber aşacağız. So-
nuçta bu makinalarımız milli servet. 
Bu milli servete hep beraber sahip 
çıkmalıyız” diyor.

AVRUPA 
YAKASI’NDA TEK

Diğer küçük makinala-
ra göre 500 tonluk makina-
mız Avrupa yakasında tek. 
Ağır sanayiye, tersanelere hitap ediyoruz. 
Yenilenebilir enerji santrallerine, termik ve 
rüzgar santrallerine hitap ediyoruz. İnşaat 
sektörüne de çalışıyoruz. Ufak makinaların 
yapamadığını bu makina ile yapmaya çalışı-
yoruz. 56 metre ana bomlu, 90 metre de flay 
bomlu; toplamda 145 metre mesafe, irtifaya 
yükseliyor. 145 metrede 10 ton yğk alma ka-
pasitesine sahip. Çok ciddi bir rakamdır bu... 
Avrupa Yakası’nda ilk defa Cengaver Vinç 
markası ve güvencesiyle sektördeki yerini 
aldı. Bu makinayı sadece Avrupa yakasıyla 
sınırlamamak lazım. Türkiye’nin her tarafını 
ve yurt dışını dolaşabilecek bir makina...

PROJE HABERİ / CENGAVER VİNÇ
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PLATFORM DAYS 
HAMBURG’DA DÜZENLENDİ

Sektöründe öncü firmaların katılım gerçekleştirdiği et-
kinliğe Türkiye’nin önde kuruluşları da ilgi gösterdi. 

Etkinlikte Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan kendinden 
yürüyüşlü makaslı platformlarının üretimini yapan ELS 
Lift en yeni ürünleri ile göz doldurdu. Platform kaldırma 
ekipmanları sektörünün her yıl düzenli olarak yaptığı bu 
etkinliklerde Avrupa’nın bu endüstriye vermiş olduğu kat-
ma değeri göstermek amacıyla sektörde bulunan firmalar 
en yeni ürünleri ile sahaya çıktı.  

Etkinlik de Üzücü Kaza
İsveç Çelik Ödülü yarışmasında  jürinin finalist olarak 

seçtiği CTE MP 32.19 platformunu test etmek amacıyla 
üzerine çıkan iki operatör 10 metre yükseklikten düştü. 
Olay yerine ilk yardım ekiplerinin anında müdahalesi ile 
hastahaneye kaldırılan  operatörler, kazadan hafif yaralar 
ile kurtuldu. Yetkililer kazanın bomlarda meydana gelen 
kırılmadan dolayı  gerçekleştiğini  belirtti.

Her yıl düzenlenen Platform Days etkinliği 14-15 Eylül 
tarihlerinde Hamburg Hohenroda’ da gerçekleşti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’yı 14. Karayolları Bölge 
Müdürü Turgay Çolak ziyaret etti. Ziyarette, 18 Mart 2017 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
temelleri atılan ve Çanakkale’ye yapılan en büyük ve en 
gözde yatırım olan “1915 Çanakkale Köprüsü” ele alındı.

1915 ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜ’NÜN 
TEMELLERİ YÜKSELİYOR

14. Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak, yapımı hızla 
sürdürülen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığın-
da dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü 
unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili Vali 
Orhan Tavlı’ya bilgi verdi. 1915 Çanakkale Köprüsü projesi 
kapsamında, kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edile-
ceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson 
imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin otura-
cağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey 

kulede, 165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet, 
2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. 1915 
Çanakkale Köprüsünün Güney Kulede başlanan çalışmalarda 
bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın 
çakılacağı kuzey kulede ise 157 adet kazık çakıldı. 1915 Çanak-
kale Köprüsü, 770’er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 
bin 563 metre uzunluğunda olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü-
nün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş 
uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

PROJE HABERİ / ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

SEKTÖREL ETKİNLİKLER

KAZAKİSTANLI 
GAZETECİLER SANKO’DA
Kazakistanlı Gazeteciler bölge illerine yönelik program-

ları kapsamında Gaziantep’te SANKO Holding Onur-
sal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu ziyaret etti. Türk Dili 
Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve 
yönetim kurulu üyelerinin ziyaretine, SANKO Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Adı-
yaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan 
ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay 
da katıldı. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin 
Türkiye olduğunu anımsatan Joyamergen, “Türkiye bizim 
için çok önemli. Meslektaşlarımızla işbirliğini geliştirerek 
iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sunmak is-
tiyoruz. Bu amaçla geldik. Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa 
ve Mardin’de ziyaretlerde bulunacağız” dedi. Televizyoncu, 
radyocu ve gazeteci olmak üzere 8 basın mensubuyla geldik-
lerini kaydeden Joyamergen, “Türkiye’yi bire bir tanımaya 
çalışıyoruz. Gözlemlerimizi Kazakistan’da meslektaşlarımı-
za aktaracağız” diye konuştu. 
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MAKALE / YORUM

EKONOMİK 
ÇALKANTININ 
AYAK SESLERİ
SÜLEYMAN DİLSİZ
Mali Müşavir-Sektörel Danışman
suleymandilsiz12@gmail.com

Aslında her şey 2017’nin 2.çeyreğinden sonra eko-
nomi uzmanları, üst düzey banka ve finans ku-
rumlarının sözcüleri tarafından dillendirilmeye 

başlanmıştı bile. 2018 yılında karanlık ve zorlu bir sürecin 
ülkemiz ekonomisini beklediği yönünde hemfikirlerdi. Yani 
adım adım geliyordu bu süreç. Zaten 17/25 Aralık, 15 Tem-
muz darbe girişimleri ile alabora olmaktan son anda dön-
müş, bütün kurumları ile beraber içerden haince kuşatılmış 
olan ülkemiz ABD-AB ile yaşanılan zorlu süreçler yetmez-
miş gibi bir de sınır komşusu olan Suriye’de ki savaşın müda-
hili olmuştu. Akabinde yeni bir yönetim sistemi için yapılan 
referandum, yeni kabine, yeni bir bürokratik düzen için sar-
fedilen yapılanma süreçleri ile beraber cephe iyice genişledi. 
İçerde ise yatırımlar, kararnameler, yeni projeler ve yabancı 
sermayenin cazibe merkezi olabilmek adına adımlar atılı-
yordu.

EN ÇABUK VE KOLAY YOL SEÇİLDİ
Bu süre zarfında ekonomimiz inşaat sektöründe ki ya-

tırımlarla beraber bir ivme 
kazandı. En çabuk ve kolay yol 
seçildi. Yüzlerce kaleme etki 
eden ve geri dönüşü en hız-
lı olan inşaat sektörüne hem 
devlet hem özel finans ku-
rumlarının desteği ile projeler 
ardı ardına hayata geçirilmeye 
başlandı.Yalnız burda ki en 
büyük eksikliklerden bir tane-
si de bugün cari açık endek-
sinin yükselmesine direk etki 
eden kayıt dışı hareketlilikti. 
Ülkemizde ki en büyük kayıt 
dışının olduğu inşaat sektörü istihdam, enflasyon ve büyü-
me rakamlarımıza olumlu etkiler yapmış gibi görünsede bu 
çalkalanmadan ilk önce payına düşeni almış ve şirketler bir 
bir zorlu viraja girmişlerdir. Amerika ile yaşanan CIA ajanı 
Rahip Brunson krizinin hemen ardından USD ve Euro tarihi 
zirveye ulaşmış, MB tarafından yapılan müdahaleler ,siyasi 
argümanlar devreye girmiş olmasına rağmen ekonomimiz 
ve özellikle sektörümüz ciddi yaralar almıştır.

BU SÜRECİ ATLATMAK MÜMKÜN
Yatırımın ve yenilenmenin mutlak olduğu sektörümüz ya-

bancı para ile borçlanıp kur riskini almış olması yetmezmiş 
gibi bir de yükselen faiz oranları, finansal kaynak bulmakta-
ki sıkıntılar, yüksek maliyet rakamları, tahsilat süreçlerinde 

yaşanan vade ve olumsuz geri 
dönüşlerle de karşı karşıyadır. 
Yaşanılan kayıpların kısa süre-
de amorti edilebilirliği zor gibi 
gözükse de alınacak ekonomik 
önlemler ile bu süreci atlata-
bilmek mümkün. Bir çok et-
keni olan bu sürecin en büyük 
öğretilerinden biri de;parayı 
kazanmak kadar onu yöne-
tebilmenin dersi alınmalıdır. 
Maliyet analizlerinizi çok çok 
iyi yapın,kısa vade de sizlere 
fayda sağlayacakmış gibi gözü-

ken yatırımlardan uzak durun. Mümkün mertebe vadelerinizi 
kısaltmaya ve satış stratejilerinizi nakit üzerine kurmaya gay-
ret gösterin derim naçizane. İlave olarak da sektörde birlik ve 
mütabakatınsağlanması, kenetlenebilmek bu sürecin aşılma-
sındaki en önemli etken olacaktır. Ülke olarak yaşadığımız bu 
zorlu süreçten çıkmak, güven ve istikrar ortamının yeniden 
tesis edilmesi hepimizin ortak temennisidir.    



TKU_43_SAYI.indd   77 02.10.2017   15:35



www.telef oncular .com.tr

HİZMETLERİMİZ

CNC LAZER KESİMKUMLAMA

CNC OKSİJEN KESİMCNC PLAZMA KESİM

CNC ABKANT  BÜKÜMCNC GİYOTİN SOĞUK KESİM

TALAŞLI İMALATSİLİNDİR BÜKÜM

PAKETLEME / SEVKİYATKAYNAK AĞZI AÇMA / KAYNAK

Fevzi Çakmak Mh. 10730 Sk. No : 4/1 Karatay/KONYA         Tel: +90 332 346 39 39    Fax: +90 332 39 44 info@telefoncular.com.tr

41 YILDIR

apıyoruz

METALLE
buluştu

Y



www.telef oncular .com.tr

HİZMETLERİMİZ

CNC LAZER KESİMKUMLAMA

CNC OKSİJEN KESİMCNC PLAZMA KESİM

CNC ABKANT  BÜKÜMCNC GİYOTİN SOĞUK KESİM

TALAŞLI İMALATSİLİNDİR BÜKÜM

PAKETLEME / SEVKİYATKAYNAK AĞZI AÇMA / KAYNAK

Fevzi Çakmak Mh. 10730 Sk. No : 4/1 Karatay/KONYA         Tel: +90 332 346 39 39    Fax: +90 332 39 44 info@telefoncular.com.tr

41 YILDIR

apıyoruz

METALLE
buluştu

Y



84 - TAŞIMA&KALDIRMA  TEMMUZ-AĞUSTOS 2018

Borusan Cat iş makinalarının komple bakım ve 
servislerinin yanı sıra komponent yenilemesi 
yapılan Revizyon Merkezleri’nin üçüncüsünü 
Ankara’da hizmete sundu.  

TÜRKİYE’NİN 5 BÖLGESİNE 
530 MİLYON $ DEĞERİNDE 13 
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ 
SANTRALİ KURUYOR

BORUSAN CAT’İN ÜÇÜNCÜ 
REVİZYON MERKEZİ ANKARA’DA 

ANT YAPI LİDERLİĞİ 
BIRAKMIYOR

‘GYODER GÖSTERGE’ TÜRKİYE 
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ 2018-2. 
ÇEYREK RAPORU YAYINLANDI 

Akfen Yenilenebilir Enerji, 13 
yeşil enerji projesi için Tür-

kiye’nin en büyük rüzgar ve gü-
neş kredisini aldı. Aralık 2017’de 
gelecek 2 yıl için farklı sektörler-
de 6.2 milyar liralık (1.6 milyar 
dolar) yatırım paketi açıklayan 
Akfen Holding, yatırımlarına ara 
vermeden devam ediyor. Akfen, 
Akfen Yenilenebilir Enerji şir-
keti çatısı altında tamamı yerli 
kaynaklardan oluşan 13 rüzgar 
ve güneş santrali yapacak. Top-
lam 530 milyon dolar olan sant-
ral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını Akfen Holding 
kendi öz kaynaklarıyla karşılarken, 363 milyon dolarlık kredi 
yerli ve yabancı 6 banka tarafından sağlanıyor. Bu Türkiye’de 
tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi 
olarak öne çıkıyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın, önceden açıklanan yatırım paketinin önemli 
kısmını kendi öz kaynaklarıyla yapacaklarının altını çizdi.

Borusan Cat yatırımlarına devam ediyor. 
Borusan Cat hizmet ve servis kalitesini, 

müşteri memnuniyetini yepyeni boyutlara 
taşıyan Revizyon Merkezleri’nin üçüncü-
sünü Ankara’da hizmete soktu. 8 Ağustos 
2018’de açılan tesis 4000 m² toplam kapalı 
servis alanı, 2000 m² kapalı depo alanı ve 
3500 m² servis açık alanına sahip. Servis ve 
depo alanında100 çalışan görev yapıyor.

“MÜŞTERİLERİMİZİN UZUN 
VADELİ İŞ ORTAĞI OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Yeni Revizyon Merkezi’nin açılışında bir konuşma yapan 
Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Fuat Murat şunları söy-
ledi: “Borusan Cat bugün Türkiye’de ve faaliyette bulundu-
ğu diğer pazarlardaki güçlü konumunu sadece iş makinası 
satarak değil, satış sırasında ve sonrasında sunduğu komple 
servis ve hizmet anlayışı ile kazanmıştır. 

Bugüne kadar Avrupa’nın 
en yüksek binası unva-

nını alan OKO Towers, Soçi 
Olimpiyat Köyü ve inşaatına 
devam edilen Domodedovo 
Havaalanı Terminal 2 binası 
olmak üzere Rusya’da önem-
li işlere imza atan Ant Yapı, 
Moskova’da 1905 metro istas-
yonuna yakın, toplam 40 bin 
metrekare büyüklüğünde, 
Action 44 Otel- Ofis projesini 
hayata geçiriyor. Ant Yapı’nın 
Rusya’da modern mimari ve 
ileri mühendislik sistemleri 
ile inşa edeceği A sınıfı yeni 
projesinde; Shell&Core ofis, 
otel binası, kongre merkezi, 
otopark, restoran ve kafeler 
yer alıyor. Action 44 Otel- 
Ofis projesi; yer altında 3 
katlı otopark, 11 katlı ofis ve 
4 katlı otel binası olmak üze-
re toplam 15 kattan oluşuyor. 
Rusya’daki yeni projeyle ilgili 

olarak Ant Yapı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Okay, 
“Ant Yapı olarak şu an yurt 
dışında başta Rusya olmak 
üzere Türki Cumhuriyetler, 
İngiltere ve yakın zamanda 
Amerika’da faaliyet gösteri-
yoruz. Moskova’da yeni baş-
ladığımız Action 44 Otel-O-
fis projesinin yatırım değeri 
ise 57.500.000 USD. Mimari 
tasarımı açıdan bizi heyecan-
landıran bu projeyi 2020 yı-
lının sonunda teslim etmeyi 
planlıyoruz. Bununla birlikte 
biri İngiltere’de diğeri Ameri-
ka’da olmak üzere yeni pro-
jelerimize başladık” şeklinde 
konuştu.

GYODER BAŞKANI YETGİN: 
“DAHA ÇOK ÇALIŞACAK, 
ÜRETMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ” 

Türkiye’nin Gayrimen-
kul Platformu GYODER, 
gayrimenkul sektörünün alt 
segmentlerini üçer aylık dö-
nemler halinde irdelediği, 
‘GYODER Gösterge’ Türkiye 
Gayrimenkul Sektörü 2018-2. 
Çeyrek Raporu’nu yayınladı. 
GYODER’in, Türk Ekonomi 
Bankası (TEB) katkılarıyla 
hazırladığı raporda; konut 
satışlarının bir önceki çeyrek 
döneme göre %12,6’lık bir ar-

tış göstererek 342 bin 155 adet seviyesinde gerçekleştiği vur-
gulandı. Bu dönem hayata geçirilen %0,98 faizli konut kredisi 
ve indirim kampanyalarının sektörde ivme yarattığı belirtilen 
raporda, yaşanan kur artışının yabancıların konut alımında 
olumlu etki yarattığına dikkat çekildi. 

SEKTÖRDEN HABERLER



TEMMUZ-AĞUSTOS 2018  TAŞIMA&KALDIRMA - 85

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
listesinde bu yıl da 86. sırada yer alarak ilk 10 Türk 
firmasından biri olan Ant Yapı, Rusya’nın Moskova 
şehrinde, otel-ofis projesine başlıyor.

İZMİR’İN EN UZUN TÜNELİNİ 
KORDSA GÜÇLENDİRİYOR

BERNA TUNCEL’E STFA YATIRIM 
HOLDİNG’TE YENİ GÖREV

KOTO HEYETİ ANTALYA’DAN 
VERİMLİ DÖNDÜ

TANAP PROJESİ NEHİR ISLAHI VE 
EROZYON KORUMA İŞLERİNDE, 
TEKNO MACCAFERRI’NİN GABİON 
SİSTEMİ KULLANILDI

Toplam 7 km’lik tünel 
uzunluğuyla İzmir’in en 

uzun karayolu tüneli olan 
Buca-Bornova Tüneli’nin in-
şaatında, yaşamı güçlendir-
me misyonuyla yaşamın her 
köşesine dokunan güçlendir-
me lideri Kordsa tarafından 
üretilen KraTos sentetik fiber 
donatıları kullanılacak. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, Buca 
trafiğini rahatlatmak ama-

cıyla hizmete aldığı ve yoğun 
trafik olması beklenen tünel 
için yüksek deformasyona 
maruz kalan püskürtme be-
ton uygulamasında sağladığı 
uzun süreli durabilite, koroz-
yona karşı dayanım ve yüksek 
beton tokluğunun yanında 
zamandan sağladığı tasarruf 
sebebiyle proje yapım süre-
sini kısaltan KraTos’u tercih 
etti.

Enerya İnsan Kay-
nakları Direktörü ola-
rak görev yapan Berna 
Tuncel, STFA Yatırım 
Holding Strateji ve İnsan 
Kaynakları Başkanlığı 
sorumluluklarını da dev-
raldı. 2014 yılından bu 
yana Enerya Enerji İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü 
görevini yürüten Berna 
Tuncel, Enerya’daki rolü 
uhdesinde kalarak 1 Ey-
lül 2018 itibariyle STFA 
Yatırım Holding Strateji 
ve İnsan Kaynakları Baş-
kanlığı görevinin sorum-
luluklarını da üstlendi. 
Yapılan açıklamada, 
STFA Yatırım Holding 
bünyesindeki Holding, İn-
şaat, Makine ve Enerji İnsan 
Kaynakları Müdürlüklerinin 
Berna Tuncel’e raporlama ya-

pacağı belirtildi. STFA Hol-
ding Strateji ve İnsan Kay-
nakları Başkanlığı görevini 
daha önce Berna Öztınaz yü-
rütüyordu.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberin-
deki 3. Meslek Komitesi heyeti, Antalya’ya adeta çıkarma 

yaptı. Heyet, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya TSO 
Başkanı Davut Çetin ile bir araya gelirken, fuar ziyaretleri de 
gerçekleştirdi. İnşaatı Tamamlayıcı Faaliyetler ve Yapı Koope-
ratifleri Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 3. Meslek 
Komitesi’nin CM EXPO 2’nci İş Makinaları Ekipmanları Fu-
arı için Antalya’ya giden Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, 3. Meslek Komitesi’nden 
Meclis Üyeleri Faruk Bostan, Cemil Altınkaya, Komite Üyesi 
Mustafa Duysak ve işadamları Cemil Akyıldız, Cavit Bacaksız 
ile Ali Canayakın, ilde birçok görüşme gerçekleştirdi.

30 yılı aşkın süredir Türkiye inşaat sektörüne sunduğu 
çift bükümlü tel ağ türevi ve geosentetik ürünlerini kul-

lanarak inşaat, hidrolik, geoteknik, ulaştırma, kıyı liman 
mühendisliği ve maden sektörlerinde çözüm üreten Tek-
no Maccaferri, Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan 
çıkarılacak doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de 
Avrupa’ya taşıyacak. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hat-
tı Projesi (TANAP) kapsamında yapım işleri Tekfen İnşaat 
tarafından ve yapım işleri Divrik İnşaat tarafından üstle-
nilen Lot 3 kısmında yer 
alan nehir ıslahı ve eroz-
yon kontrol işlerine Tekno 
Maccaferri tarafından da 
gabion sistemi tedarik edil-
di. Otoyollar, demiryolları, 
havaalanları ve endüstriyel 
altyapılar için gerekli is-
tinat yapısı uygulamaları, 
kaya ve taş düşmesine karşı 
koruma uygulamaları.
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin hazırladığı 
Temmuz 2018 rüzgar istatistik verileri yayımlandı. 
Rapora göre Türkiye’nin toplam rüzgar kurulu gücü 
yedi bin MW’ı aştı.

ZORLU ENERJİ’DEN 
KAZAKİSTAN’A 50 MW 
GÜNEŞ YATIRIMI 

TÜRKİYE VE GÜNEY 
KORE MÜTEAHHİTLERİ 
GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

TÜRKİYE’NİN RÜZGAR KURULU 
GÜCÜ YEDİ BİN MW OLDU

‘HAMMADDE STOKÇULARI’ 
ÜRETİM VE İHRACATA DARBE 
VURUYOR

Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) ve Güney 

Kore Müteahhitler Birliği 
(CAK), imzaladıkları mu-
tabakat zaptı ile güçlerini 
birleştirdi. Hedef; yaklaşık 
500 milyar ABD doları bü-
yüklüğündeki dünya inşaat 
pazarındaki paylarını artır-
mak için üçüncü ülkelerde 
işbirliği yapmak… TMB 
Başkanı Mithat Yenigün, çe-
şitli projelerde ortak çalışma 
tecrübesine sahip olan iki 
ülke müteahhitlik firmala-
rının, imzalanan mutaba-
kat zaptıyla ilişkilerde ivme 
yaratacak yeni bir döneme 
adım attığını kaydetti. CAK 
Başkanı Joo Hyun Yoo ise 
Kore ve Türk müteahhitlik 

firmalarının işbirliğine bü-
yük önem verdiklerini ve 
bu işbirliğinin uluslararası 
pazarda her iki ülkenin sa-
hip olduğu güçlü konumu 
kuvvetlendireceğini belirtti. 
Türk inşaat sektörünün önde 
gelen firmalarını temsil eden 
Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB), Güney Kore Mü-
teahhitler Birliği (CAK) ile 
önemli bir işbirliği mutaba-
kat zaptına imza attı.

Yılın ilk yarısına ait rüz-
gar verilerinin bulun-

duğu raporda, ikincil rüzgar 
alanları olarak belirtilen Gü-
neydoğu Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde rüzgar 
yatırımlarının hızlandığı gö-
rülüyor. Rapora göre bu yılın 
ilk altı ayında gerçekleşen 
kurulu güç miktarı 140 MW 
olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rüzgar ener-
jisinde işletmeye geçen santrallerde düşüş görülse de, inşası 
devam eden santrallerde artış olduğu gözlemlendi. 

Rapora ilişkin görüşlerini dile getiren TÜREB Başkanı 
Mustafa Serdar Ataseven, son yıllarda dünyadaki siyasi ve 
ekonomiksel dalgalanmalara rağmen Türkiye’deki rüzgar sek-
törünün yoluna devam ettiğini vurguladı. Yatırımların artma-
sı için girişimcilere yönelik sürdürülebilir, net, şeffaf ve uygu-
lanabilirliği yüksek çözümlerin sunulması gerektiğine dikkat 
çeken Ataseven, finansal istikrara olan inancın güçlendirilme-
si yönünde adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ekonomisi-
nin kalbi olan me-

tal sektöründe ‘döviz 
fırsatçıları’ türedi. Son 
dönemde kurda yaşa-
nan dalgalanmayı fırsat 
bilerek ürün stoklayan 
‘hammadde tedarikçile-
ri’ üretici ve ihracatçıyı 
zor durumda bırakıyor. 
Otomotivden kalıpçı-
lığa, beyaz eşyadan sa-
vunma sanayine kadar 
üretim yapılan her alanda 
stokçuluğun başladığını 
söyleyen Takım Tezgahları 
Sanayici ve İşadamları Der-
neği (TİAD) Başkanı Hakan 
Aydoğdu “Son 2 haftadır 
sektörümüzde üretim yapan 
şirketler hammadde sıkıntısı 

çekiyor. Bazı ithalatçı firma-
ların stokçuluk yaptığını du-
yuyoruz. Örneğin fren diski 
üretecek olan bir şirket dö-
küm malzeme (hammadde) 
bulamıyor. Bu durum, üretim 
ve ihracatın kalbi konumun-
da bulunan sektörlere büyük 
zarar veriyor” dedi.

SEKTÖRDEN HABERLER

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cum-
huriyeti Ticaret Bakanlığı, Kazakh Invest ve DEİK ta-

rafından Ankara’da organize edilen “Türkiye – Kazakistan 
Yatırım Forumu” kapsamında, Zorlu Enerji ile Kazakistan 
Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölgesi Valiliği arasında, Tür-
kiye ve Kazakistan’ın karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilme-
si ve yatırımların artırılması amacıyla Kazakistan’da 50 MW 
Solar Enerji Santrali projesi için iyi niyet anlaşması imzaladı. 
Kazakistan’ın 2050 yılına yönelik ekonomi hedefleri doğrul-
tusunda yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Ankara JW Marriot 
Otel’de, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı 
Askar Mamin, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Mozumbayev ve 
DEİK Türk- Kazak İş Konseyi Başkanı Mert Sarı’nın katılı-
mıyla “Türkiye – Kazakistan Yatırım Forumu” düzenlendi.
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