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M erhaba;
Yine içeriğinin dopdolu olmasına çalıştığımız yeni sayımızla karşınızdayız. Her sayımızda 
olduğu gibi bu sayımızda da özel röportajlarla, uzman görüşleriyle, akademik makalelerle, 
katıldığımız fuar, organizasyon ve toplantılarla sektörün nabzını tutup, fotoğrafını 
çekmeye çalıştık.
***
 Türkiye Müteahhitler Birliği, 2019 yılı 3. çeyrek makro ekonomik veriler ve yorumların 
yer aldığı kapsamlı inşaat sektörü analizini açıkladı: “2019 yılı beklenenden zor geçiyor”.
Analizide çarpıcı bilgi ve değerlendirmelere yer verildi. “İnşaat sektörü, son 5 çeyrekte 
daralmayı sürdürdü. Sektörde mali yapılarda bozulma, finansman sıkıntısı ve talep 
daralması ile oluşan arz - talep dengesizliğinin etkisi devam etti.” Yine raporda “200’ü aşkın 
alt sektöre talep yaratarak ekonominin lokomotifi olma özelliği taşıyan inşaat sektörü, son 
5 çeyrekte daralmayı sürdürmüştür. Sektörde mali yapılarda bozulma, finansman sıkıntısı 
ve talep daralması ile oluşan arz - talep dengesizliğinin etkisi geçtiğimiz dönemde de 
devam etmiştir” ifadelerine yer verildi. 
Raporda diğer bazı önemli başlıklar da şöyle:
İstihdam kaybı 493 bin kişi: İnşaat sektöründeki daralma ve yaşanan sorunların 
bir sonucu olarak, istihdamda ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. TÜİK’in Haziran 2019 
verilerine göre; geçen yıla kıyasla sektördeki istihdam kaybı 493 bin kişi olmuştur. 
Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) sektörde tamamlanmaya yakın projelere finansman 
desteğiyle durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılacağının açıklanması bu 
çerçevede önemlidir.
224 milyar TL kredi açıldı: Müteahhitlik firmalarının finansman sıkıntısı artmaya 
devam etmektedir. BDDK verilerine göre; Haziran sonu itibariyle inşaat sektörüne açılan 
nakdi kredi hacmi 224 milyar TL düzeyine erişmiş, takipteki kredi hacmi 15 milyar TL 
olmuş ve kredilerin takibe dönüşüm oranı (tüm sektörler ortalaması olan yüzde 4,57’nin 
üzerinde) yüzde 6,69 olarak kaydedilmiştir. BDDK, Mart ayı verilerinde ise 
sektörel kredilerin takibe dönüşüm oranını %6,11 olarak açıklamıştır.
Geleceğe dönük olumlu sinyaller başladı: Tüm bu gelişmelerle 
birlikte, ekonomi yönetiminin son dönemde gerek makro 
ekonomiyi gerek sektörü canlandırmaya yönelik attığı 
adımların etkisiyle geleceğe yönelik olumlu sinyaller 
alınmaya başlanmıştır.
Güven endeksi yükseliyor: Sektördeki mevcut 
durumu ve beklentileri ortaya koyan TÜİK İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi yılın ikinci yarısından 
itibaren yukarı yönlü bir 
seyir izlemeye başlamıştır. Tüketici, reel kesim ve 
sektörel güven endekslerini kapsayan Ekonomik 
Güven Endeksi’ndeki düşüşe rağmen İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi, Eylül ayında yüzde 8,3 
oranında artışla 60,1’e yükselmiştir.
Konutta dipten dönüşün işaretleri dikkat çekiyor: Konut alanında 2018 yılı 
ikinci yarısında başlayan durgunluk, teşvik ve kampanyalar ile düşen faizler başta olmak 
üzere piyasayı canlandırmak üzere atılan adımlara rağmen 2019 yılının ilk yarısında 
geride bırakılamamıştır. Yılın ikinci yarısında ise konut satışlarında dipten dönüşün 
işaretleri dikkat çekmektedir.
***
Proje lojistiği ve hizmet ihracatı gibi konulara ağırlık vereceğimiz gelecek sayıda görüşmek 
dileğiyle…

Yayımlayan
nmr net medya reklamcılık

nmr nEt mEdya adına imtiyaz SaHiBi

Yazı İşleri Müdürü
H. metin şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Genel Yayın Yönetmeni&Haber 
Müdürü

nihat ilbeyoğlu

İngilizce Çevirmen
Eren altun

Reklam Görsel Tasarım
cemal ocak - net medya

grafi k.netmedya@gmail.com

Görsel Tasarım
arzu Erten yıldız - atölye reklam

Web Master Sorumlusu
yağmur akdoğan

yagmur@netmedyareklamcilik.com

Muhasebe
Serkan altunbaş

muhasebe@netmedyareklamcilik.com

Halkla İlişkiler
Elif şendil

elif@netmedyareklamcilik.com

Baskı
doğa Basım
0212 407 09 00

Basım tarihi: Kasım - aralık 2019

dağıtım  
Etkin dağıtım

ptt Kargo

gazetemiz Basın ahlak yasası’na uymayı taahhüt 
eder, yayınlanan reklamlar, makale ve yazılardan 

sahipleri sorumludur. taşıma & Kaldırma üniteleri 
gazetesi Ulusal, yaygın süreli yayındır, iki ayda bir 
yayımlanır. gazetede yer alan yazı ve fotoğrafl ar 

kaynak göstererek dahi kullanılamaz.

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

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

Sokak no: 1a/11 match plaza gEBzE /
KocaEli 

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

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

www.tasimakaldirmauniteleri.com
Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

EDİTÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.comwww.tasimakaldirmauniteleri.com

Metin 
ŞENDİL
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KAPAK İLANLAR
Ön KapaK Sol üSt- HBa aKü

Ön KapaK Sağ üSt- ElFatEK

Ön KapaK alt - acarlar

Ön KapaK orta - HidroKon

Ön KapaK orta - EnErgy lıFt

Ön KapaK içi- FatiH Vinç

arKa KapaK içi- yiğit aKü

arKa KapaK - 

İÇ SAYFALAR
1- FatiH Vinç

3- HBa aKü

5- Urcan Vinç

6- nUclEar powEr plantS Expo

7- tVH 

8- tiBEt

9- altıntaş

12/13- aydın Vinç

15- HaSKan platForm

17- mağdEnli

18- ElFatEK

19- ayHanlar platForm

21- tUran oto

23- Boğaziçi FUarcılıK

25- ErtEK cam

27- gmK Vinç

29- Kırımlı Vinç

31- taşdanlar

33- KÖSEoğlU ElEKtromotor

35- nEwKon HidroliK

37- alpEn cam

39- zEnginlEr Vinç

41- yorUlmaz yol yardım

43- yiğit aKü

45- zEnKar Vinç

46/47 KonaKoğlU

48- EnErgy lıFt 

İÇİNDEKİLER
TERCİHLİ ANONSLAR

REKLAM İNDEKSİ

AKT ve ATD ’Den Birleşme KArArı

YılDırım: “YeKA -1 BAşArı 
HiKâYesi OlmAK ZOrunDA”

Tuncer: 3. nüKleer sAnTrAller 
FuArı BüYüK FırsATlAr sunAcAK

HAulOTTe’ın PulseO 
ATAĞı

TurAn FınDıK: DevleT DesTeĞi 
AlABilirseK Her Tür Güçlü mO 
TOru üreTeBiliriZ

nüKleer sAnTrAl ve PrOJe ve 
AĞır TAşımAcılıK OrTAKlıĞı ve 
eKOnOmiK eTKileri

BOĞAZiçi FuArcılıK AFriKA 
PAZArı’nA
YOĞunlAşmış DurumDA

eleKTriKli mO TOrlArın sArım, 
BAKım, TAmir ve imAlAT ADresi; 
KöseOĞlu eleKTrOmOTOr

sAnAYi üreTimi nAsıl ArTAr?

20

44

16

22

2422

26

3444

Zirvedeki Gücünüz...
 Yerli Vinç Üretiminde Fark Yaratacak Marka

Fatih Sultan Mehmet Bulv. Yurt Sk.No:315 Kazan / Ankara
ercostimex.com | ercvinc.com | erchidrolik.com

444 96 94

Yük Kadırma Diyagramı
115 YKL 6+4
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TVH YEDEK PARÇA TİCARET A.Ş. – EUROPE • HEAD OFFICE 
Ömerli mah. Hadımköy-İstanbul Cad. No 176 • 34555 Arnavutköy/İstanbul • Türkiye
GPS 41° 11' 8.97" N, 28° 62' 7.03" E • T +90 212 67 14 884 • F +90 212 67 14 882
tvhturkiye@tvh.com • www.tvh.com.tr

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

Bizi Keşfedin www.tvh.com

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

www.nuclearpowerplantsexpo.com

NPPES 2020
NUCLEAR NUCLEAR NUCLEAR 
POWER PLANTS 
EXPO & SUMMIT

Sponsorship/Exhibition Reservation
Ebru ŞAHİN Meliha TAÇGIN 
E: ebru@inpps.com E: meliha@inpps.com 
T: +90 536 660 21 66 T: +90 555 762 87 91

On Behalf Of The Organizing Committee
Koray TUNCER

E: koray@inpps.com
T: +90 533 405 56 71
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Bu sayımızın 1Konu 1Konuk köşesinde uluslararası nakliyeciler Derneği (unD) strateji ve iş Geliştirme Baş-
kanı nejat Fatih şener’i ağırladık. şener, lojistiğin önemine dair önemli açıklamalarda bulunurken, sektör 
adına güç birliğinin önemine işaret etti. 

BİR KONU BİR KONUK 
NEJAT FATİH ŞENER

ÖZEL
DOSYA

Temel anlamda lojistikle ticaret 
arasında nasıl bir ilişki veya pa-
ralellik bulunmaktadır?

Gelişmiş ülkelerde, ticaretin dev-
lerinin olduğu ülkelerde dev 
lojistikçilerin de olması tesadüf 

değildir. Bu sektör; kalkındıran, büyü-
ten, destek veren bir sektördür. Özetle 
1 koyup 5 alınacak bir sektördür. Biz 
bunu görmez, ihracat nasılsa bir şekilde 
taşınır dersek ihracatın da ülkenin de 
rekabetçiliğini öldürürüz. Bölgemizin 
en büyük ticaret ülkesi olan Almanya’nın 
durumuna bakarsak sektörün ne kadar 
hayati ve geliştirici bir sektör olduğunu 
çok daha iyi anlayabiliriz. Almanya’nın 
en büyük ilk 4 sektörü içerisinde lojistik 
vardır. Otomotiv, Kimya ve elektronik 
sektörlerinden sonra gelen lojistik esa-
sında bu sektörlerin gelişmesini sağla-
yan en önemli güç oldu. Dünyanın en 
büyük otomotiv ihracatçısı Almanya, bu 
başarıyı lojistik sektöründen aldığı güç 
gerçekleştirmiştir. Büyük bir tedarik zin-
ciri süreci gerektiren otomotiv ve kimya 
sektörlerinin global bir dev haline gel-
mesini, Almanya’nın global dev lojistik 
firmaları sağladı. Tedarik zincirini elinde 
tutan dünya ticaretini de kontrol eder. 
Üretim ve teknoloji gücünüz ne kadar 
üstün olursa olsun, lojistik altyapınızı da 
üstün kılmazsanız sadece kendi içinizde 
kalırsınız ve uluslararası rekabeti sağla-
yamazsanız.

Birçok sektörde olduğu gibi 
lojistik sektöründe de köklü 
değişim ve dönüşümler yaşan-
makta. Konu hakkında neler 
söylersiniz?
Dünyada lojistik sektörü büyük bir dö-
nüşüm yaşıyor. Lojistik hizmetlerin şekli 
ve alanı artık eskisinden çok daha fazla 
ve stratejik görülüyor. Firmalar taşıma 
ve lojistik faaliyetlerinin yanı sıra; pa-
zarlama, satış, raporlama ve danışmanlık 
hizmetlerini de veriyorlar. Devasa bir 
alanda bu kadar görev ve sorumluluk 
üstelenen firmaların büyük bir organi-
zasyon yeteneğine sahip olmaları gereki-
yor. Bunun için; yetişmiş insan gücüne, 
teknolojiye, sağlam bir altyapıya ihtiyaç 
var. Ama hepsinden önemlisi ihracatçı 
firmalarla lojistikçiler arasında güçlü bir 
işbirliğine ihtiyaç var.

İlgili kuruluşlardan, uluslarara-
sı taşımacılık sektörüne ne gibi 
destekler beklemektesiniz?
Ülkemizin hizmet İhracatçısı sektör-
leri içerisinde reel ekonomiyi taşıması 
yönüyle en lokomotif gücü olan ulus-
lararası taşımacılığın, gerekli teşviklere 
kavuşturulması önceliklidir. Zira bütün 
sektörlerin taşıyıcısı olan sektörümüzün 
geliştirilmesi, desteklenmesi ve yatırım 
gücünün artırılması ülkemizin geleceği 
için inanılmaz bir öneme sahiptir.

Lojistik ve taşımacılık sektörü hızlı bir 
dönüşüm sürecinde. Ülkeler lojistik 
maliyetleri düşürmek ve taşımacılığı 
hızlandırmak için yatırımlar yapıyorlar. 
Küresel ticarette rekabet üstünlüğü elde 
etmek için en efektif argüman olan lojis-
tik üzerinde verimlilik artışı sağlamaya 
çalışıyorlar. Bu noktada ülkemizin de, 
belirlenen hedeflere ulaşması ve eko-
nomik büyümenin sağlaması lojistikte 
sağlayacağı performans ile doğru oran-
tılıdır…

Metin Şendil
Yazı İşleri Müdürü

Şener: Güçlü İŞbİrlİğİ Şart

“Lojistik aslında her şeydir”
Uluslararası karayolu taşımacılığı 

sektörümüz ülkemiz ihracatına ve ih-
racatçısına büyük destek veriyor. Ülke 
rekabetçiliğinin artmasının itici gücü 
olan lojistik sektörü sunduğu hizmet-
ler ve vadettiği gelişim ile firmaları-
mızın önünü açıcı bir misyonu yerine 
getirmektedir. 

Lojistik sektörü sadece ihracatçı-
ya hizmet eden bir sektör değil aynı 
zamanda kendisi de hizmet ihracatı 
yapan bir sektördür. Ülkemiz hizmet 
ihracatında turizmden sonra ikinci sı-
rada yer alan lojistik sektörümüz 17,6 
milyar dolarlık hizmet ihraç ediyor. 

Hizmet ihracatını artırmak için 
kurulan HİB (Hizmet İhracatçıları 
Birliği) lojistik sektörünün önünü 
açacak önemli bir gelişme oldu. Top-
lam hizmet ihracatının yüzde 30’unu 
gerçekleştiren ve hizmet ihracatını 
ülke hedefleri ile paralel olacak şekil-
de artırmayı amaçlayan bu sektörün 
eli, birliğin kurulması ile birlikte artık 
çok daha güçlü.
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Ürettikleri transpaletler hakkında oku-
yucularımızı bilgilendiren Kaleli,”Trans-
paletlerimiz akülüdür ve taşıma kapa-
siteleri 1,5 -2,5ton arası değişmektedir. 
Yerden 120mm’ye kadar yükselebiliyor. 
Antrepolarda, kapalı alanlarda kulla-
nılan ürünlerimiz motorundan sacına 
kadar tamamen yerli üretimdir. 4 ayrı 
modelimiz bulunmakta. Bunların dışın-
da önemli bir yedek parça üretim mikta-
rına ve potansiyeline de sahibiz. Müşte-
rilerimize ihtiyaç duyduğu anda nerede 

olurlarsa olsunlar saatler sonra bu yedek 
parçaları ulaştırabiliyoruz” ifadelerini 
kullandı.  
Ürettikleri transpaletlerin önemli bir ih-
racat ayağının bulunduğuna işaret eden 
Kaleli konu hakkında şunları dile getirdi: 
“Ayda yaklaşık 50 adet transpalet ihraç 
ediyoruz. 2tane Hollandalı partnerimiz 
bulunmakta. Bu partnerlerimiz Hollan-
da’ya gönderdiğimiz ürünlerimizin hem 
Hollanda içinde hem de dışında satışları-
nı gerçekleştiriyor. Türkiye satışlarımıza

 

da yeni yoğunlaştık diye-
bilirim. Buna rağmen çok 
kısa bir süre içerisinde 
10’a yakın ürün satmayı 
başardık. Bunu ilerleyen 
süreçte çok daha fazla ge-
liştirip yerli pazarda söz 

sahibi olmak istiyoruz.”

Akülü transpalet üretimine yerli imzası atan ve bu anlamda milli ekonomimize önemli bir 
katma değer katan mOPAr GT’nin Genel müdürü mahmut Kaleli’yle konuştuk.

akülü transpalet üretİmİnİn Yerlİ 
adresİ; mOpar Gt

“Yerli Pazarda Söz Sahibi Olacağız”
“Yerli piyasada kapalı alanlarda ge-

nellikle 3-4 Alman markalı transpalet 
kullanılmakta. Bu gerçeği tespit ettikten 
sonra yaklaşık1,5 yıl önce yerli tarans-
palet üretimi fikrini hayata geçirdik. 
Gelinen noktada çok önemli ve olumlu 
geri dönüşler alıyoruz. Bu bizi oldukça 
gururlandırıyor. Makinalarımız kalitesi 
açısından bu Alman markalarıyla boy 
ölçüşebilecek niteliğe sahiptir. Buna 
rağmen fiyat konusunda oldukça alıcı-
lara önemli avantajlar sunabiliyoruz.”

ÖZEL HABERLER / 

ÖZEL
RÖPORTAJ
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Personel Yükseltici Platformlar yüksek-
te güvenli bir şekilde çalışmamız adına 
kullanımı her geçen gün artan araçlardır. 
Çalışma yerine ve şekline göre çeşitli tip 
ve ebatlarda bulunan bu platformları gü-
venli şekilde kullanımında dikkat edilme-
si gereken birçok nokta bulunmaktadır. 
Operatörler platformu kullanmak için 
uygun bir şekilde eğitilmediğinde, kazalar 
meydana gelebilir. Bunlardan bazıları cid-
di yaralanmalara neden olurken, diğerleri 
bir veya daha fazla kişinin ölümüne yol 
açabilir. Personel Yükseltici Platformala-
rın kullanımı sırasında karşılaşılan kaza-
ları 5 maddede özetleyebiliriz.

1- Yüksek Gerilim Hattı Çarpılma:
Bu tarz kazalar, yüksekte çalışırken, Yük-
sek Gerilim Hattına çalışanın kendisinin 
veya platformun teması sonucu meydana 
gelebilir.  Bu tarz kazaları önlemek için 
öncelikle çalışılacak alanın etrafı güven-
lik çemberine alınması gerekir. Çalışma 
yapacak kişiler yalıtımlı baretler, uygun iş 

ayakkabıları, lastik eldivenler ve diğer ko-
ruyucu giysilerini giymeleri gerekir. 

2- Yüksekten Düşme:
Bu tarz kazalar genellikle Personel Yük-
seltici Platforma vinç, başka bir araç veya 
bir cisim çarpması sonucu meydana gelir. 
Operatör düşme sonucu meydana gele-
bilecek kazalara karşı gerekli önlemlerin 
alındığından emin olmalıdır.
- Platform biniş kapıları kapalı olmalı
- Emniyet kemeri giyilmiş olmalı ve plat-
forma tutturulmalı
- Çalışma sırasında korkuluklara yaslanıl-
mamalı ve üzerlerine çıkılmamalı.
Bomlu platformlarda düşme sebebi genel-
likle yüksekte çalışma iken, makaslı plat-
formlarda düz zeminde kullanılmaması 
olarak görülebiliyor. 

3- Bomlu platformların Devrilmesi:
Personel Yükseltici Platformun devrilme-
si bomlu ve makaslı platformlarda sıklıkla 
görülen kazalardandır. Bu tarz kazaların 
olmaması için operatörler asla:
- Kaldırma kapasitesini aşmamalı
- İş sahasında bir yerden başka bir yere gi-
derken sepeti yukarıda kullanmamalı
- Düzgün ve sağlam olmayan zeminlerde 
makineyi kullanmamalı

- Rüzgarlı havalarda makine yükseltilme-
meli

4- Sıkışma:
Operatörün sepet ile bir cisim arasında 
sıkışması sonucu meydana gelen kazalar-
dır. İşe başlamadan önce operatör tarafın-
dan çalışma sahası risk analizi yapılmalı-
dır. Platform üzerinde herhangi bir cisme 
takılabilecek parça / ekipman bulunma-
masına dikkat edilmesi gerekir. Çalışma 
sırasında her daim çevre kontrolü yapıl-
ması önemlidir. 

5- Dış Etmenler:
Çökme, kopma veya serbest durumda bu-
lunan malzemelerin çarpması sonucunda 
kazalar meydana gelebilir. Operatör çalış-
ma öncesinde saha hakkında bilgiye sahip 
olmalı ve riskleri gözden geçirmelidir. İç 
mekanlarda makaslı makineler ile çalış-
ma sırasında tavan vinci çarpması sonucu 
devrilme en yaygın örneklerdendir .

Tüm bu kazaları önlemek adına operatör-
ler platform kullanımı hakkında çok iyi 
şekilde eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 
Kullanım öncesinde alınacak tedbirler ile 
kazalar minimize edilerek güvenli bir bi-
çimde çalışma yapılabilir. 

Köklü tecrübemizi yeni nesil teknolojiy-
le harmanlayıp ERC VİNÇ imzasını at-
tığımız ürünlerle pazarın gururu olmaya 
devam ediyoruz. Kurumsal kimliğimizle, 
müşteri memnuniyeti esasımızdan ödün 
vermeden Ankara’dan tüm ülkeye güve-
nin simgesi olduk. İşinde uzman Ar-Ge 
ve Ür-Ge departmanımızla siz değerli 
müşterilere spesifik ürünler sunmaktan 
oldukça mutluyuz. Her türlü siparişinizi 
cevaplandıracak alt yapımız ve kurumsal 

kimliğimizin haklı gururunu yaşamak-
tayız. Siz değerli müşterilerimizin mem-
nuniyeti adına satış sonrası servis hizmet 
ve destekleri konusunda 7x24 çalışma 
prensibine sahibiz. Mobil ekiplerimiz ve 
donanımlı servis araçlarımız ile sizlere 
sunduğumuz ürünlerimizi periyodik 

olarak kontrol edip, servis taleplerini-
ze rekor sürelerde cevap vermekteyiz. 
Sunduğumuz hizmet dâhilinde kalite ve 
güven anlayışı ile hareket etmek, esasla-
rımızdandır ve bundan da asla taviz ver-
memekteyiz. Kalite, güven ve verim için; 
ERC VİNÇ…

ÖZEL HABERLER / 

persOnel Yükseltİcİ platfOrmlar 
ve kullanımları

erc vİnç; kalİteYe atılan İmZa

MAKALE / EMRAH GÜNGÖR
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Birleşme kararı alınan toplantıda der-
nek yetkilileri ortak çatıda birleşmenin 
temel ilkesini, mevcut derneklerin ve 
bunlara üye meslek mensupları arasın-
da var olan dayanışmayı en üst seviyeye 
çıkarmak şeklinde açıkladı.

Gecede konuşma yapan AKT Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkum 
“Ağır Taşıma ve Kaldırma Sektörü’n-
deki STK’ları ziyaret ediyoruz. Ortak 
çatı ile Türkiye’de ve uluslararası alanda 
sektörümüzü daha da geliştirip, kamu 
nezdinde ilgili sektörleri temsil etme-
nin sorumluluğunun daha da bilincinde 
olacağız” dedi. Sektörü temsil eden bir 
STK olarak en büyük amaçlarının tüm 
sektörü tek çatı altında birleştirmek 
olduğunun altını çizen Altunkum, der-
neğin aktif çalışması için üyelerden des-
tek istedi ve sektördeki bütün STK’lara 
“Birleşerek büyür parçalanarak küçülü-
rüz” şeklinde ortak çağrıda bulundu.
ATD Genel Başkanı Ahmet Fahri Yağlı 
da, AKTD’den gelen bu teklife karşılık-
sız katkıda bulunacağını ifade ederken, 
“Özel amaç ve çıkarlardan uzak kalaca-

ğız. Ben değil biz olmalıyız” şeklinde 
konuştu.

UND İcra Kurulu Başkanı ve AKT’nin 
kurumsal danışmanı Fatih Şener dü-
zenlenen toplantıda  “Yok Edici Reka-
bet Ortamında Başarı İçin İnsan Odaklı 
Yönetim” konulu kısa bir sunum yaptı. 
Şener sunumun ardından “STK’ların et-
kili olmaları ancak  başta diğer STK’lar 
olmak üzere ilgili kamu kurumları  ve 
özel sektörle iş birliği yapmalarıyla 
mümkündür” dedi.
Alınan Prensip Kararlar:
•	 Ağır Taşıma ve Kaldırma Sektör 

STK ları birleşme için ortak tak-
vim belirlendi.

•	 Ağır ve Havaleli yük taşımacılı-
ğında faaliyet gösteren firmalara 
operasyonlarının daha verimli, 
hızlı, kaliteli yapabilmeleri için 
her türlü oluşuma öncülük etmek.

•	 Sektörel birlikteliğin gücünden 
yararlanma

•	 Sektörde sözleşme standartları-
nın belirlenmesi için çalışmalar 
yapmak.

•	Ağır Nakliye sektö-
ründe olmazsa olmaz 
olan destek araçları-
nın (öncü, kılavuz) , 
gelişen teknoloji ve 
ihtiyaç çerçevesinde 
standartlarını oluş-
turmak ve ileriye ta-
şımak,
•	Mevzuat ve sektöre 
etkilerine ilişkin dü-
zenli bilgilendirme
•	Kamu bildirimleri-
ni ve sektörel gelişme-

leri düzenli elektronik bültenler 
aracılığıyla güncel takip etme

•	 Üyelerin İş Paylaşma ve İç İşlerde 
Tercih edilecek sistem oluşturma

•	 Üyelerin ESTA aracılığıyla Avru-
pa lojistik sektöründeki gelişme-
leri takip etme

•	 Sektörel sorunların masaya yatı-
rıldığı Çalışma Gruplarına katı-
labilme

•	 STK yayınlarından edinme
•	 Ulusal ve uluslararası çeşitli plat-

formlarda yeni iş birlikleri kurma
•	 Ulusal ve uluslararası kurumlarla 

yapılan iş birlikleri kapsamında 
sağlanan avantajlardan ve indi-
rimlerden faydalanma

•	 Mesleki Eğitimlere indirimli fi-
yatlar üzerinden katılabilme

•	 Web sayfasında İnsan Kaynakları 
sayfasında personel arayış ilanla-
rını ücretsiz yayınlama

•	 AKT Sigorta ve Hukuk Danış-
manlarından indirimli tarifeler 
üzerinden hizmet alabilme

ÖZEL HABERLER / AKT

Ağır kaldırma ve taşıma sektörünün önemli temsilcileri olan AKTD (Ağır Yük Kaldırma ve 
Taşımacılar Derneği) ve ATD (Ağır Taşımacılar Derneği), sektörel anlamda üyelerine daha iyi 
hizmet verebilmek adına birleşme kararı aldı. ilk olarak 04 eylül 2019 tarihinde ATD Genel 
merkezi’nde buluşan dernekler, üzerinde mutabık kaldıkları şartları netleştirerek 19 ekim 
2019 tarihinde birleşmeyi gerçekleştirdi.

sArP ınTermODAl’in Genel müdür Yardımcılığı görevine özgür Arıkan atandı. Arıkan son olarak cevA 
lojistik’te uluslararası Kara nakliye Operasyonları ve satın Alma Grup müdürlüğü görevini yürütüyordu.

akt ve atd’den bİrleŞme kararı

sarp ıntermOdal Yönetİmİne Güçlü transfer

ÖZEL
RÖPORTAJ

SARP INTERMODAL, filo ve ekipman 
havuzuyla birlikte yönetici kadrosunu 
da güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin 
Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 
lojistik sektöründe 16 yıllık tecrübesi bu-

lunan Özgür Arıkan atandı. İstanbul Üni-
versitesi İşletme Fakültesi’nden mezun 
olan Arıkan, üniversite öğrenimi sonrası 
iki yıl İngiltere Bournemouth’da dil eğiti-
mi aldı. Koç Üniversitesi Liderlik ve Ge-

lişim sertifikası bulunan Arıkan, ayrıca 
ÜDY3 – (Uluslararası Eşya - Kargo Taşı-
macılığı Üst Düzey Yönetici Yetki Belgesi) 
ve IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılı-
ğı Birliği) belgelerine sahip.
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Boğaziçi Fuarcı-
lık’ın 2019 yılında 
8. yaşına girdiğini 
kaydeden Bengisu, 
“Bu yıla, Özbekis-
tan’da bir yapı-in-
şaat fuarı yaparak 
başladık. Türki-

ye’nin ihracatçılarını o bölgeye taşıdık. Fu-
ara 52 tane Türk şirketi katıldı.  Özbekistan 
pazarı çok hızlı bir gelişim ivmesi kazanmış 
durumda. Son dönemde birçok Türk şirketi 
burada ofis açtı. Rusya ve Çin’den sonra bu-
rada Türkiye iş anlamında 3.büyük partner 
durumunda” şeklinde konuştu.
2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarına 
devam eden Bengisu konu hakkında şunla-
rı dile getirdi: “Özbekistan’dan sonra Fildişi 
Sahilleri’nde bir fuar gerçekleştirdik. Bu fuar 

bir Türk şirketinin burada gerçekleştirdiği ilk 
inşaat fuarı oldu. Bu fuarda 29 Türk firması 
vardı. Fildişi Sahilleri, Batı Afrika Ekonomik 
Topluluğu’nun en kuvvetli üyesi. Nüfus ve 
ekonomi bakımından istatistikleri en güçlü 
ülkesi. Togo, Senegal, Nijerya, Mali, Benin, 
Gine’yle birlikte ortak bir pazarları ve para 
birimleri var,  gümrüksüz, serbest ticaret 
anlaşmaları bulunmakta. Temmuz ayında 
Nijerya Abuja’da bir fuar gerçekleştirdik. Bu 
çok etkili bir fuar oldu. Fuarın açılışını Dev-
let erkânıyla birlikte gerçekleştirdik. Bu fuara 
Türkiye’den 19 firmayı götürdük. Yine der-
ginizin de basın sponsoru olduğu bir Afrika 
Zirvesi gerçekleştirdik. Bu zirveyi Türkiye 
Afrika inşaat buluşması adına yaptık. Zirveyi 
MÜSİAD, PLATFORMDER ve İMSAD’la 
birlikte gerçekleştirdik. Afrika’dan bu zirve-
ye 280 firmayı davet ettik. Türkiye’den de 60 

üreticimiz katıldı. Yakın bir zamanda Etiyop-
ya’da olacağız. Burada inşaat malzemelerine 
ilişkin 7 yıldır sürekli gerçekleştirdiğimiz fu-
arımızı yapacağız. 200’ün üstünde firmayla 
bu fuara gideceğiz. 5-7 Kasım’da da tamamen 
bize ait olan bir fuarı Gana’da gerçekleştire-
ceğiz. Kasım ayının sonunda da Kazakistan 
Astana fuarımız var.”
Dünyanın hemen her yerinde ekonominin 
çok ciddi problemleri olduğuna ve fuarcılık 
sektörünün de doğal olarak bu problemler-
den direkt olarak etkilendiğine işaret eden 
Bengisu, “Genel olarak fuarlar veri ve per-
formans bakımından geriye doğru giderken 
Boğaziçi Fuarcılık olarak bir atak başlattık. 
Fuarları bire bir eşleştirme yöntemiyle daha 
da hareketli kılmaya çalıştık ve bunda da ba-
şarılı olduk” dedi. 

ÖZEL HABERLER / BOĞAZİÇİ FUARCILIK HABERİ

Köklü tecrübesi ve onlarca ülkede yapılan başarılı yapı inşaat fuar organizasyonların haklı gururuyla 
faaliyetlerine devam eden Boğaziçi Fuarcılık, özellikle Afrika pazarına yerli üreticileri sokarak ülke ekonomisine 
de daha şimdiden hatırı sayılır bir katma değer kazandırmış durumda. Boğaziçi Fuarcılık Genel müdürü Anıl utku 
Bengisu’yla firması ve son dönem faaliyetleri hakkında konuştuk.

bOğaZİçİ fuarcılık afrİka paZarı’na 
YOğunlaŞmıŞ durumda 

ÖZEL
RÖPORTAJ

Boğaziçi Fuarcılık Genel Koordinatörü 
Esra Sezgin 
Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle ilgili uzun 
süredir yoğun bir çalışma sergiledik. Birçok 
Afrika ülkesinde ziyaretçi çalışması yaptık. 
Bu çalışmaların bazılarını ülkelerde bulunan 
acentelerimiz aracılığıyla bazılarını da direkt 
ziyaretçi taleplerini alarak gerçekleştirdik. 
Böyle bir etkinliği ilk kez gerçekleştirdik. 
Emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim. 
Gana, Etiyopya, Nijerya, Kamerun, Burun-
di, Senegal gibi birçok ülkeden ziyaretçi 
ağırlayıp Türk üreticileriyle görüştürdük. 
Önümüzdeki yıl bu etkinliğimize devam 
edeceğiz. Bilindiği üzere Afrika ülkeleri hızlı 
gelişmekte olan ve büyük fırsatlar barındıran  
ülkeler. Maalesef buralara gitmekte tereddüt 
eden üreticilerimiz bulunmakta. Bu etkin-
liğimizle beraber bu tereddüdü de ortadan 
kaldırdığımıza inanıyorum. Etkinliğe katılan 
firmaların memnuniyeti de bunu gösteriyor 
zaten. Firma yetkilileri 5-10 ülkeye gitmek 
yerine burada yapılan 2 günlük etkinlikle 
beraber birçok ülke firmasıyla bire bir görüş-
me imkânı yakaladılar. Yani biz bir nevi, yerli 
firmalarımızın incelemesi adına bir Afrika 
fotoğrafı çektik diyebilirim.
Gala Sahne Mekanik Sistemleri Proje Ko-
ordinatörü İnanç Sayın 
Bu etkinlik bizim sektörümüze direkt olarak 
hitap etmese de bizim için faydalı bir orga-
nizasyon oldu diyebilirim. Yaptığımız işe ilgi 
duyup bunu Afrika Pazarı’nda sunabilecek-
lerini dillendiren firma yetkilileriyle tanıştık. 
Pek çok ülkeyi temsil eden yaklaşık 300civarı 
bir müteahhit topluluğu vardı organizasyon-
da. Bu topluluğun bizleri ziyaret etmesi tabi 

ki çok güzel. Afrika Pazarı ülkemiz için ger-
çekten çok önemli potansiyel barındıran bir 
pazar. Seneye bu fuarın hem daha kalabalık 
hem de daha etkili olacağını düşünüyorum. 
Bu yüzden gerçekleşirse seneye de bu orga-
nizasyona katılacağız.
Külça Çelik Kapı Genel Müdürü Mustafa 
Tanç 
Kayseri’de üretim yapan bir firmayız. Şirke-
timizde 70 kişiyi istihdam etmekteyiz. Önce-
likle böyle organizasyondan ötürü Boğaziçi 
Fuar’a şükranlarımı sunuyorum. Bizim açı-
mızdan oldukça verimli geçen bir etkinlik 
oldu. Gelen ziyaretçiler hedef ülke pazarla-
rımızda yer alan ülkelerdendi. 1998 yılından 
beridir ihracat yapan bir firmayız. İhracat 
potansiyelimizi daha da artırmak adına bu 
tip organizasyonlara katılıyoruz ve bunun 
olumlu yansımalarını da görüyoruz. Seneye 
tekrar katılacağımızı belirtmek isterim.
Orçelik Ofis Mobilyaları Satış Müdürü 
Onur Şima 
1979 yılında kurulmuş, sektörünün lider 
firmalarından biriyiz. Yoğun ihracat yapan 
bir firmayız. Buna rağmen Afrika Pazarı’na 
bugüne kadar çok fazla eğilmemiştik. Bu se-
neyle birlikte artık bu pazara da yoğunlaştık. 
Bu sebeple bu organizasyon bizim için çok 
önemliydi. Daha önceden hiç iletişimimiz 
olmayan ülkelerle iletişime geçtik. Bizim için 
gayet verimli bir organizasyon oldu. Seneye 
gerçekleşirse organizasyona tekrar katılacağız.
Trakya Cam Sanayi A.Ş. /Burak Demirer 
Biz maalesef bu organizasyondan bir verim 
alamadık. Katılımcı sayısı istediğimiz yo-
ğunlukta değildi. Bunun yanı sıra katılımcı-
lar bizim karşı tarafa bilgi geçirebileceğimiz 

düzeyde değildi. Daha ziyade komisyoncu 
olan katılımcılarla karşılaştık. Bu eksiklikler 
giderildiği taktirde seneye bu organizasyona 
katılabiliriz.
Ebitt Teknolloji /Bilkur Baş
Bire bir görüşmelerin yapıldığı bu organi-
zasyonlar çoğu zaman katılmak için oldukça 
maliyet gerektiren büyük fuarlardan daha 
verimli geçiyor. Bu organizasyonda birçok 
firmayla net kontak kurduk ve bunların da iş 
anlamında daha sonra olumlu sonuçlanaca-
ğından eminim.
Aluç Ahşap Yapı ve Yapı Malzemeleri
Bu organizasyona çok büyük beklentiler içe-
risinde katılmadık. Buna rağmen 10-12 fir-
mayla olumlu görüşmelerimiz oldu. Yani or-
ganizasyon bizim için verimli geçti. Afrika’ya 
seyahat etmeden firmalarla bağlantı kurmuş 
olduk. Bu anlamıyla bu tip organizasyonları 
çok önemli buluyorum.
Mehmet Ali Erer 404 Yapıştırıcı
Kimyasal ürünler üreten bir firmayız. Bu 
organizasyonda epeyce bir müşteri temsil-
cileriyle görüştük. Bunların birçoğundan da 
olumlu dönüşler aldık. Bu fuar sayesinde 
Uganda, Gana gibi ülkelere adım atıp ihracat 
yapacağız büyük bir ihtimalle. Bu yüzden bi-
zim için verimli geçen ve beklediğimizi bul-
duğumuz bir etkinlik oldu.

03-04 eylül günleri arasında Boğaziçi Fuarcılık, imsAD ve müsiAD tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye-Afrika inşaat ikili iş Görüşmeleri Zirvesi’nde katılımcıların görüşlerini aldık.
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tuncer: 3. nükleer santraller fuarı büYük 
fırsatlar sunacak

Yıldırım: “Yeka-1 baŞarı HİkâYesİ Olmak ZOrunda”

2020 yılının Mart ayında gerçekleşecek 
olan Nükleer Santraller Fuarı hakkında 
konuşan Tuncer şunları dile getirdi: “3. 
Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer 
Santraller Zirvesi Türk firmalarının viz-
yonunu geliştirip önemli iş fırsatları yaka-
laması bakımından çok önemli bir fırsat 
barındırmakta.”
Savunma, enerji, radar, nükleer sanayi 
gibi alanların Türk firmalarının teknolojik 
kabiliyetlerini geliştirebilecekleri alanlar 
olduğunu kaydeden Tuncer: “Bu neden-
le spesifik konularda yabancı firmaların 
da katıldığı butik platformlar kuruyoruz. 
Hem bir vatandaş hem de bir girişimci 
olarak Türkiye’nin savunma sanayisinde 
yaptığı hamlelerden gurur duymaktayım. 
Savunma sanayimizde yerlilik oranımız 

%70’in üstüne çıkmış durumda. Enerji 
sektörümüz de böyle. Devletimizin viz-
yonerliğinde çok büyük potansiyeller 
barındırıyor içinde. Yaptığımız fuar sa-
dece Türkiye’deki projeleri kapsamıyor. 
Ortadoğu ve Afrika’da uzun dönemde 
yapılacak birçok nükleer enerji santra-
li var. Türk firmaları bu nükleer enerji 
santrallerinden nasıl iş alabilir soru-
sunun cevabı fuarımızın uzun soluklu 
amaçlarında birini oluşturmakta” ifa-
delerini kullandı.  
Türkiye’nin ihracat faaliyetlerinin yarı-
sından fazlasını NATO ülkelerine ger-
çekleştirdiğini belirten Tuncer “Son dö-
nemde dünyadaki ekonomik gerginlik 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere de 
yansıdı. Bu yansımadan dolayı da sa-

nayici otomatik olarak ihracata yönelmek 
istiyor. Bir nükleer enerji santrali yaklaşık 
70 yıl hizmet vereceği için bu sektörde iş 
yapan firmalar kendilerini bir adım önde 
konumlandırıyor. Hem savunma hem de 
enerji alanlarındaki etkinliklerimizin hep-
si böylesi yüksek katma değerli işlere vesi-
le olurken hem kendini büyütüyor hem de 
ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor” 
dedi.

 Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve 5 
Kasım’da başlayan 8. Türkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi’nin ikinci günü de 
hız kesmeden devam ediyor. Enerji 
İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya 
Aydın’ın moderatörlüğünde yapılan 
günün ilk oturumunda, “İlk YEKA 
Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite 
Tahsis Modelleri” başlığı altında rüz-
garda Türkiye’nin ilk YEKA projesinde 
son durum ve kapasite tahsisinde atıl-
ması gereken adımlar ele alındı. TÜ-
REB Başkanı ve Kalyon Enerji CEO’su 
Hakan Yıldırım, Siemens Gamesa Re-
newable Energy Türkiye CEO’su Ebru 
öÇiçekliyurt, Enercon Türkiye Genel 
Müdürü Arif Günyar ve Enerjisa Üre-
tim Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
Bilgin’in konuşmacı olduğu oturumda; 

sektörün mevcut durumu, Türkiye’nin 
ilk rüzgar türbin fabrikasıyla ilgili ge-
lişmeler, sektörde yerelleşmenin nasıl 
artırılabileceği ve yatırım gereklilikleri 
detaylı biçimde tartışıldı.

NÜKLEER ENERJİ / NÜKLEER SANTRALLER FUARI

Başarıyla gerçekleşen 2’inci uluslararası Askeri radar ve sınır Güvenliği Zirvesi’nde içerik partnerlerinden 
biri olan ınPPs expo’nun Genel müdürü Koray Tuncer, okuyucularımız için yaptığı özel açıklamalarda nükleer 
enerjinin önemine değinirken, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 3. nükleer santraller Fuarı ve 7. nükleer 
santraller Zirvesi’nin barındırdığı fırsatlara dikkat çekti.

Türkiye rüzgar enerjisi Birliği (TüreB) tarafından “rüzgar enerjisi, memleket meselesi” mottosuyla 
düzenlenen 8. Türkiye rüzgar enerjisi Kongresi’nin ikinci günü, ilk YeKA projesinde mevcut durum ve 
rüzgarda kapasite tahsisinde atılması gereken adımların tartışıldığı bir oturumla başladı.

Koray Tuncer
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nükleer santral ve prOJe ve ağır taŞımacılık 
Ortaklığı ve ekOnOmİk etkİlerİ

MAKALE / ÖZHAN GÖRÇÜN

Proje ve Ağır Taşıma ile Nükleer tesislerin 
kurulumu ve parçalarının taşınması Tesis ve 
İnşaat taşımacılığının içinde yer almaktadır. 
Bölünebilir yüklerin parça parça Nükleer 
Santralin kurulacağı alana taşınması tesisin 
kurulacağı alana kurulumu ve çalıştırılması 
süreçlerini kapsamaktadır.

Şekil :1 İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi  

Nükleer maddelerin taşınması sırasında 
uyulması gereken kuralları (taşıma, ambalaj-
lama gibi) esas olarak belirleyen Uluslar arası 
Atom Enerji Ajansı tarafından 1961 yılında 
çıkarılan ve 2005 yılında güncelleştirilen “ 
Safe Transport of Radioative Material Regu-
lations TS-R-1” kurallarıdır. Ayrıca Transport 
of Dangerous Goods (UN, 2007), Dangerous 
Goods Code (IMDG Code, 2007), Safe Car-
riage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, 
Plutonium and High-Level Radioactive Was-
tes on Board Ships (IMO & INF Code, 2000), 
Technical Instructions for The Safe Transport 
of Dangerous Goods by Air (ICAO 2007 – 
2008), Dangerous Goods Regulations (IATA, 
DGR 2008), International Carriage of Dan-
gerous Goods by Road (UN / ECE & ADR, 
2007), International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail (OTIF & RID, 2007), Inter-
national Carriage of Dangerous Goods by 
Inland Waterways (UN/ECE & ADN, 2007), 
SOLAS, MARPOL gibi uluslararası konvan-
siyonlar, nükleer maddelerin taşınması için 
kuralları belirlemektedir. 
Nükleer santralden çeşitli atıklar ve kullanıl-
mış yakıt (spent fuel) oluşur. TAEK (Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu) verilerine göre 1.000 
MW tipik ve modern bir reaktörden 800 ton 
/ yıl düşük ve orta aktiviteli atık ve 25 – 27 ton 
/ yıl yüksek aktiviteli kullanılmış yakıt ortaya 
çıkar. Bu atıkların imhası veya saklanması 
veya yeniden işlenmesi için gerekli tesislere 
taşınması yine özel amaçlı taşıma kapları ve 
özel amaçlı taşıma araçları yine uluslararası 
kurallara uygun olarak gerçekleştirilir. Kul-
lanılmış yakıtlardan tekrar yanabilecek uran-
yum ve plutonyum alınması sonrasında ka-
lan yüksek radyoaktiviteye sahip olduğundan 
camlaştırılarak depolanır. Camlaştırılan bu 
maddeler, korozyona dayanıklı kaplar (kur-
şun veya beton) içinde jeolojik olarak uygun 
koşullarda yerin 600 – 1.000 m altında beton 
zırhlı galerilerde saklanır. 1000 MW gücün-
deki reaktörde kullanılan 27 ton uranyum ya-
kıtının (24 tonu zenginleştirilmiş) tek seferde 
taşınması için 4 – 5 adet kamyon kullanılır. 
Proje ve Ağır Taşıma firmasının Ağır ve ha-

cimli yükün taşınması için işveren firmayla 
temasa geçerek teklif vermesi ile süreç baş-
lamaktadır. Taşıtan firma ile taşıtacak fir-
ma arasında anlaşma sonrası yükün teknik 
çizimleri (Hacim ve Ağırlık bilgileri dahil ) 
hazırlanmaktadır. Proje taşımacılığında, A 
noktasından B noktasına herhangi bir yükün 
taşınması gerektiğinde taşınacak yükün tarih 
aralıkları, yükün cinsi, ağırlığı, güzergâhın 
üzerindeki alt yapı ve üst yapı birimlerinin 
belirlenerek, teknik çalışmanın hazırlanması 
gerekmektedir.
Taşıyıcı firmaya verilen bilgiler doğrultusun-
da fizibilite çalışması gerçekleştirilir. Taşıyıcı 
firmanın operasyon bölümünde bulunan 
yetkili şefler tarafından fizibilite çalışması 
sırasında öncelikle firmanın kullandığı harita 
programından yararlanılarak mümkün oldu-
ğunca nüfusun yoğun olarak konuşlanma-
dığı şehir merkezinin dışındaki alanlardan 
geçmesi planlanan bir güzergâh oluşturulur. 
Bu güzergâhın oluşturulmasından sonra ta-
şıma operasyonunda kullanılacak araçların 
tespiti gerçekleştirilir. Yükü taşıyacak dorse 
belirlenirken overload, tilting ve Radius gibi 
mühendislik bilgilerin gerekli olduğu ileri 
mühendislik hesapların yapıldığı bir prog-
ramdan yararlanılarak yükün tonajına göre 
kaç axe line kullanılarak taşıma işleminin 
gerçekleşeceği ve yine aynı şekilde yükün 
tonajına ve kaç axe line kullanılacağı belirlen-
dikten sonra kaç adet çekici veyahut kulla-
nılacaksa kendinden tahrik modüler taşıyıcı 
için gerekli olacak power pack unity adını 
verdiğimiz cihaz kullanılacağı belirlenir. 
Araç tespiti gerçekleştirilirken Sektörün bir 
diğer zorluğu gün yüzüne çıkmaktadır. Her 
ne kadar temelinde basit bir lojistik operasyo-
nu olarak gözüken bu operasyonun, yapılan 
her taşıma için kullanılacak araçların bazen 
sadece o operasyona özel üretilmesi gerekti-
ğini bu durumun ise maliyet artışını neden 
olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı çok özel 
yüklerin inşa edilmeden önce taşıma plan-
larının yapıldığı ve bu süreç doğrultusunda 
yapılacak en ufak bir yanlış hesaplamanın 
geri dönüşümü olmayacağından dolayı son 
derece ciddiyet ve yoğunlaşma isteyen bir 
sektördür.
Nükleer Santrallerin taşıma operasyonların-
da Taşıma yolu büyük ve ağır santral ekip-
manlarının sahaya taşınabilmesi için uygun 
taşıma olanaklarının mevcudiyeti tercih edi-
len bir faktördür.
Akkuyu NGS tasarımı, nükleer yakıtın NGS 
sahası içinde elleçlemesi için, nükleer yakıt 
depolama ve elleçleme sistemleri kompleksi 
içermektedir. Bu kompleks, taze yakıtın NGS 
sahasına iletiminden Rusya’ya işlenmesi için 
sevkiyatına kadar tüm yakıt elleçleme döngü-
sünü sağlamaktadır. Özellikle: 
• Kabul, giriş denetimi ve taze nükleer yakıtın 
depolanması;

• Nükleer yakıtın tesis içi taşıması;
• Reaktör korunda yeniden nükleer yakıt 
yüklemesi;
• Reaktör binasında kullanılmış nükleer yakıt 
depolanması;
• Kullanılmış nükleer yakıtın, depolama tesi-
sinde depolanması;
• Nükleer yakıt sayımı ve kontrolü;
• Geri dönüşüm için kullanılmış nükleer ya-
kıtın sevkiyatı

Nükleer santralin kuruluş aşamasında Teda-
rik Zinciri ve Lojistik perspektifi açısından 
belli başlı sorun alanları bulunmaktadır. 
• Nükleer santralden elde edilecek elektrik 
enerjisinin ülke sathına dağılımında kullanı-
lacak Tedarik Zincirinin kurulumu bununla 
beraber nükleer santral inşaat için gereken 
makine ve donanım parçalarını taşıyacak 
Proje ve Ağır nakliyat firması veya firmaları-
nın bulunması gerekmektedir.
• Nükleer yakıtın temini, taşınması, depo-
lanması, gümrükleme süreçlerinde liman 
ve gümrük kapılarından hangi işlemlerden 
geçerek nükleer santrallere getirileceği çok 
hassas planlanması gerekmektedir.
• Ülke içinde nükleer yakıt kaynakları olan 
Yozgat, Manisa, Aydın, Çanakkale, Sivas, 
Diyarbakır ve Kayseri’den temin süreçlerinin 
planlaması gerekmektedir.
• Ortaya çıkan atık ve kullanılmış yakıtlar 
nasıl imha edilecek ve / veya nasıl depolana-
caktır?
• Kullanılmış yakıtlar, yeniden işleme tesisle-
rine nasıl ve kim tarafından taşınacaktır?
• Bu çalışmaları kim yapacak? nükleer sant-
rali işletecek firma mı Yoksa uzman bir lojis-
tik firması mı?
• Lojistik uzmanlarının eğitimi nasıl olacak-
tır? Ne tür niteliklere sahip lojistik çalışanları 
ve uzmanları gerekir?
• Bu zincirin akışının durmadan sağlanması 
için operasyonel risk yönetimi nasıl olmalı-
dır?
• Taşıma kapların (yakıt ve kullanılmış yakıt 
için) ve ambalajların yönetimi nasıl olacaktır?
• Tesisin günlük kullanımı için gerekli malze-
melerin lojistiği nasıl sağlanacaktır?
Sonuç olarak ülke ekonomisinin gelişmesi 
için ihtiyaç duyulan temel enerji kaynağı olan 
elektriğin sağlanmasında Nükleer kaynaklar 
tüm dünyada kullanılmaktadır. Ülkemiz 
ucuz ve güvenli enerjiyi hem hane halkının 
hemde endüstrinin kullanılması için nükleer 
santrallerin kurulması gerekmektedir. Nük-
leer santrallerin kuruluşu, nükleer yakıtın 
taşınması ve sonrasında ortaya çıkan atığın 
ve yakıtların nasıl imha edileceğinin Proje 
ve Ağır taşıma firmalarının yüksek oranda 
işbirliği ve çözüm ortaklığı ile sağlanmalıdır. 
Nükleer enerji sektörü ile Proje ve Ağır Ta-
şıma firmalarının birlikte çalışmaları gerek-
mektedir.

ÖZHAN GÖRÇÜN
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu - Lojistik Program Başkanı
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Hem elektrikli hem de dizel olan HA 20 LE 
PRO’nun,  yeni ürün gamları olan PULSEO 

ürünlerinde  ilk model özelliğini taşıdığını 
belirten Ormanovic, “Nisan 2018’de piyasa-
ya sürdük bu modeli. Üstün çalışabilme ka-
biliyetine sahip. Gerektiğinde dizel özellik 
elektrik motorunu besleyebiliyor. Sınıfında 
20mt üzerinde tamamen elektrikle çalışan 
ilk üretim.  Bu ürünümüz düşük emisyona 
ve yüksek verime sahip. Oldukça üretken 
bir makine” ifadelerini kullandı.
 HA 20 LE PRO’nun çok yüksek bir tekno-
lojiyle üretildiğini kaydeden Dusko Orma-
novic  “Ürün üstünde 14 adet kontrol sis-
temi bulunmakta. Makinada kullandığımız 
aküler oldukça kaliteli, rahatlıkla stok edile-
bilir ve taşınması çok kolay olan aküler. Bu 
projeye başlarken, akü aşamasına oldukça 
yüklü miktarlarda yatırımlar yaptık. Çok 
önemli Ar-Ge çalışmaları yürüttük. Piyasa-

ya sürdüğümüz ilk ürünler için 5 yıl garanti 
süresi verdik” dedi.
Dusko Ormanovic  son olarak “Haulotte 
olarak  manlift sektöründe bütün ürün ga-
mını PULSEO’ya çeviren ilk firma olmak 
istiyoruz. Bu da firmamız için büyük bir 
dönüşümün başlangıcı olarak nitelendirile-
bilir” şeklinde konuştu.

MANLİFT - RENT /ACARLAR

Haulotte Ortadoğu ve Asya eğitim müdürü Dusko Ormanovic istanbul’a gelerek yeni ürün gamları olan PulseO 
serisinin ilk ürünü olan HA 20 le PrO hakkında  distribütörleri olan Acarlar makine ekibini bilgilendirdi.  
Ormanovic’le yeni seri ürünleri hakkında konuştuk.

HaulOtte’ın pulseO atağı

Gmk vİnç’ten ŞubeleŞme atağı

GMK Vinç’in gelinen süreçte ayrı şir-
ket ve hizmetlerin bulunduğu bir grup 
firması haline geldiğini kaydeden Ge-
miksiz, “Platform firmamızda şu anda 
toplam 96 tane makinamız bulun-
makta. Bunlar da eklemli ve makaslı 
platformlar olarak ayrışmakta. Yine 
Liugong  markalı 7 adet forkliftimiz 
bulunmakta” ifadelerini kullandı.

2018 yılında değişik bölgelerde şu-
beleşme yoluna girdiklerini belirten 
Gemiksiz, konu hakkında şunları dile 
getirdi: “Önce Düzce’de başka bir şube 
açtık ve bu şubemizde 25 makinamız 
çalışmakta. Daha sonra Bolu ve Zon-
guldak’ta da yeni şubeler açtık.”

Gemiksiz açıklamalarına şu cümlelerle 
son verdi: “Yerli firmalar olarak verdi-
ğimiz hizmetlerin fiyatları gerçekten 

de çok düşük. Amerika’da bir firma 
makinalarının %40’ını bile çalıştırsa 
leasinglerini rahatlıkla karşılayabiliyor. 
Bizde ise makine parkurumuzun tama-
mı da çalışsa leasinglerimizi ödemeye 
yetmiyor.”

Faaliyetlerine 1996 yılında başlayıp, 2011 yılında vinç sektörüne atılan ve bu sektörde de başarılı 
faaliyetlere imza atan GmK vinç özellikle yurt çapında şubeleşme çalışmalarına yoğunlaşarak bu başarılarını 
taçlandırmasını bildi. GmK vinç Pazarlama sorumlusu ertuğrul Gemiksiz’le firması hakkında konuştuk.

ertuğrul Gemiksiz
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cevHer vİnç’le Yükten ve İŞten kOrkmaYın

paktaŞ platfOrm Yenİ Yerİnde çOk daHa Güçlü

VİNÇ KALDIRMA /CEVHER VİNÇ

YERLİ İMALAT /PAKTAŞ PLATFORM

Cevher Vinç’in makine parkuru hakkın-
da bilgi veren Ercan Bay, “Oldukça geniş 
ve yüksek adetli bir makine parkuruna 
sahibiz. 200, 100, 80, 75, 50, 35, 25, 16 ve 
10tonluk hiyap teleskop vinçler, 3 ton-
dan 10 tona kadar forkliftler, 25, 27 ve 
37mt’lik platformlar, manliftler, Lowbet 
taşıma kamyonları parkımzı oluşturan 
bazı araçlarımız. 2018 yılında Keleş mar-
ka 50ton ve 75tonluk hiyap, 1 adet 3ton-
luk forklift aldık. 2019 yılında ise yine 
Keleş markalı 1adet 35 tonluk hiyapı parkımıza kattık” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz yılda sektörde çok 
durgun bir havanın hakim olduğuna işa-
ret eden Bay, “2019 yılında yatırımlar ve 
projeler askıya alındı fakat yarım kalan 
projelerin gerçekleştirilmesi devam edi-
yor” dedi.
Projelerin durmasının doğal olarak sek-
töre çok olumsuz bir şekilde etki etme-
sine neden olduğunu dile getiren Bay, 
“Sektörümüz hızlı büyümeyle birlikte 
Türkiye’de iyi kazanç sağladığı için dikkat 
çeken bir sektör oldu. Bundan dolayı bu 
işi bilmeyen kişiler sektörümüze yöneldi. 
Piyasada yeterliliği olmayan firmalar ço-
ğaldı. İnsan hayatını direkt etkilediği için 
oldukça hassas olunması gereken iş kolu-
muz sıradan bir iş haline geldi. Bu da şu 
demek oluyor; kontrolsüz, denetimsiz, 
ruhsatsız, sigortasız ve vergisiz çalışan iş-
letmeler merdiven altı imalatlarla meslek 
grubumuzu ayaklar altına aldı” ifadeleri-
ni kullandı.

2019 yılının başında yeni yerlerine taşın-
dıklarının bilgisini veren Görgen, “1981 
yılında kurulan firmamız bir nevi sektö-
rümüzün de lokomotifi durumunda. Bu 
da bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. 
Bu sorumluluğu yerine getirebilmek adı-
na 2015 yılında inşasına başladığımız 
yeni üretim üssümüzü hizmete kazan-
dırdık. 10 dönümlük bir arazi üstünde 
bulunan yeni yerimizin 8000m2’si kapa-
lı bunun da 2000m2’si yönetim binası, 
800m2’si servis bölümü,650m2’si Ar-Ge 

bölümü, 1000m2’si elektrostatik toz bo-
yama bölümüne ayrılmış durumda. Bu-
nun yanı sıra seri üretim hattı için de bir 
hall ayırdık” ifadelerini kullandı.  
Platform sektörünün çok sağlam bir yan 
sanayiye ihtiyacı olduğunu kaydeden 
Görgen, “Bu yan sanayinin gelişmesi do-
ğal olarak platform sektörünün de geliş-
mesinin önünü açacaktır. Bu bağlamda 
PAKTAŞ olarak çalışmalarımız bulun-
makta. Örneğin bazı ürünlerin üretimini 
yan sanayiye kaydırmış durumdayız. Her 
ürünü üretmektense teknolojik ürün-
ler üretiyoruz artık standarda dönmüş 
ürünleri de montaj yapıyoruz. Buradan 
özellikle şunu belirtmek istiyorum; özel-
likle orta veya küçük ölçekli platform fir-
maları yan sanayiye kayıp bu yönlü üre-
timler gerçekleştirse hem kendileri hem 
de büyük ölçekli platform firmaları daha 
da gelişip ticari anlamda yaşanan krizleri 

atlatma süreçleri hızlanacaktır” dedi.
Ar-Ge ve Ür-Ge politikalarının PAKTAŞ 
için vazgeçilmez standartlar olduğunu 
dile getiren Görgen şunları dile getirdi: 
“TUBİTAK, KOSGEB gibi kurumlarla 
birlikte yılda en az 3 adet Ar-Ge projesini 
hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra bir 
çok lokal Ar-Ge projesine de PAKTAŞ 
imzasını atıyoruz. 10 Ar-Ge mühendi-
simizle ülkemizde bu departmanda en 
fazla istihdam yapan firmayız. Bunun 
sonucunda da 55mt’lik paletli platform, 
4x4 Dizel ürünler gibi sektöre ilk kez ka-
zandırılan birçok ürünleri imal ettik.”

1990 yılında önce Gaziantep sonra Türkiye ekonomisi ve sanayisinin güçlenmesi adına sektörel yolculuğuna 
başlayan cevher vinç, kurumsal bir firma olmanın tüm gerekliliğini yerine getirerek gelinen süreçte temel 
hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşamakta. cevher vinç Genel müdürü ercan Bay’la firmasının gelişim evreleri 
ve son yatırımları hakkında konuştuk.

1981 yılında Türkiye’deki ilk yüksekte çalışma platformlarının tasarım ve imalatını yapan PAKTAş Platform 
gelinen süreçte ülkemizin en büyük platform üreticilerinden ve yaptığı ihracat faaliyetleriyle de yurt dışında en 
çok bilinen firmalarımızdan biri. Yeni taşındıkları üretim üslerinde ziyaret ettiğimiz PAKTAş Platform Genel müdür 
Yrd. ve işletme müdürü Hayrettin Görgen’le konuştuk.

ercan Bay

Hayrettin Görgen
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tursun : öZellİkle sOn 8 aY sektörümüZ 
açısından çOk sıkıntılı Geçmekte

YERLİ İMALAT /UZMANLAR PLATFORM

Firma olarak imalat sürecine girmeden 
önce kiralama işi yaptıklarını hatırla-
tan Tursun, “O dönem sektörümüzdeki 
yerli üreticilerin sayısı 2’yi geçmiyordu. 
Bunlar da 14mt civarı, düşük metrajlı 
makinalar üretebiliyordu. Makinalarda 
moment kontrol sistemleri gibi iş gü-
venliği unsurları bulunmuyordu. Niha-
yetinde 2006 yılında birkaç arkadaşla 
bir atölye kurup kendimize makine yap-
maya başladık. Bunu duyan firmalar-
dan bize yoğun talep geldi. Bu talepler 
doğrultusunda 53mt’ye kadar platform 
üretimine başladık. Gelinen süreçte 
1000’in üzerinde piyasada makinamız 
çalışmakta. Son 3 yılda yurt dışına çok 
önemli bir açılım yaptık” dedi.

Tursun sektörün durumu hakkında 
konuşurken de şu çarpıcı ifadeleri kul-

landı: “Özellikle son 8 ay 
sektörümüz açısından çok 
sıkıntılı geçmekte. Bir yıl 
önce her ay 50-60 adet 
makine siparişi alıyorduk. 
Ama son 8 aydır iç piyasa-
dan toplam 10 adet sipariş 
almadık. İnşaat sektörün-
deki daralma, projelerin 

bitmesi veya ertelenmesi, genel ekono-
mik gidişatın kötü olması bunun baş-
lıca sebeplerinden.  Döviz kurunun bu 
kadar çıkış ivmesi yakalaması da sektö-
rümüzün büyük sorunlarından. Firma 
olarak ürettiğimiz makinalarda kullan-
dığımız parçaların %70’si yerli geri kala-
nı da ithal ekipmanlar. Bu ithal parçalar 
1 senede neredeyse iki katı bir fiyata sa-
hip oldular.”

uzmanlar Platform Genel müdürü Yusuf Tursun okuyucularımız için yaptığı açıklamalarda sektörün 
gidişatına dair çok önemli tespitlerde bulunarak yaşanan sektörel daralmanın bir an önce aşılması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Yusuf Tursun 

Türkiye Hazır Beton Birliği mesleki Yeterlilik merkezi (THBB mYm), ilk Beton Pompa Operatörü mesleki 
Yeterlilik Belgelerini verdi. THBB mYm’nin yaptığı sınavda başarılı bulunan adaylara, mesleki Yeterlilik 
Kurumu (mYK) tarafından düzenlenen mesleki Yeterlilik Belgeleri ve mesleki Yeterlilik Kimlik Kartları 9 Kasım 
2019 tarihinde eskişehir’de selka Hazır Beton Tesisi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

tHbb mYm, İlk betOn pOmpa Operatörü meslekİ 
Yeterlİlİk belGelerİnİ verdİ

Yıllardır çeşitli eğitim programları ile 
mesleki yetinin kanıtlanmaya çalışıldığı 
Beton Pompa Operatörlüğü mesleğinde 
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu 
kapsamında Ulusal Yeterlilik dokümanı 
yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Belgelen-
dirmesi alanında çalışmalarını yürüten 
Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki 
Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) de 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ta-
rafından 29 Mayıs 2019 tarihinde Beton 
Pompa Operatörü ulusal yeterliliğinden 
sınav ve belgelendirme yapmak üzere 
yetkilendirildi. Yetkilendirilmenin ar-

dından sınav ve belgelendirme çalışma-
larına başlayan THBB MYM, ilk Beton 
Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik 
sınavını 3 Ekim 2019 tarihinde Eski-
şehir’de Selka Hazır Beton Tesisi’nde 
gerçekleştirdi. THBB MYM’nin yaptığı 
sınav sonrası başarılı bulunan adaylara, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ta-
rafından düzenlenen Mesleki Yeterlilik 
Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kimlik 
Kartlarının takdimi için 9 Kasım 2019 
tarihinde Eskişehir’de bir tören düzen-
lendi. Selka Hazır Beton’un Alpu Yolu 
Tesisi’nde düzenlenen törene, Selka 

Hazır Beton Genel Müdürü Adil Teke, 
Selka Hazır Beton Kalite Müdürü Çağla 
Akçay, Selka Hazır Beton Tesis Müdürü 
Turan Esmer, Türkiye Hazır Beton Bir-
liği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan 
ve THBB MYM Personel Belgelendir-
me Müdürü Didem Nur Bülbül katıldı. 
Törende, Türkiye Hazır Beton Birliği 
Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan ta-
rafından THBB MYM’nin yaptığı sınav-
da başarılı bulunan adaylara Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik 
Kimlik Kartları takdim edildi.
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Elfatek’in uluslararası yüzünden bahse-
der misiniz?
Uzak Doğu’dan Amerika kıtasına kadar 
ihracat gerçekleştiren Elfatek, dünya ça-
pında bayileşme, distribütörlük ağı kur-
maya çalışıyor. Bu anlamda 25’e yakın 
distribütörü bulunan firma 121 ülkeye 
ulaşıyor ve çalıştığı ülke sayısını her ge-
çen gün artırmaya devam ediyor. 2017 
yılı itibari ile export firmasının kurulma-
sıyla birlikte, 2019 yılında ihracata ağırlık 
vermeye başladık. Şu anda üretimimizin 
yüzde 35’i ihracata gidiyor. Uzak Do-
ğu’dan Amerika kıtasına kadar ihracatı-
mız mevcut. Dünya çapında bayileşme 
ve yapılaşma yani distribütörlük kurmaya 
çalışıyoruz. Son iki yıldır buna yoğunlaş-
tık ve 25’e yakın distribütörümüz var. 121 
ülke ile çalışıyoruz ve hedefimiz bu sayıyı 
artırmak. Yıl sonuna doğru distribütör sa-
yımızı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Hede-
fimiz 2020 perspektifinde yaklaşık 60/70 
ülkede Elfatek yapısının oturmasını sağla-
mak. Şu anda Avrupa odaklı çalışıyoruz. 
Hedefimizde Güney Amerika ve Uzak 
Doğu pazarına yoğunlaşmak var. İhracat 
oranlarımızı her geçen yıl daha yukarılara 
taşımak için çalışıyoruz.

“Hedefimiz Dünyanın ilk 3 firması ara-
sına girmek”
Elfatek olarak Dünya da ilk 10 firma ara-
sındayız ve “Uluslararasında özellikle Av-
rupa menşeli ürünler çok ağırlıklı pazara 
hakim. Dünya çapında ünlü vinç firma-
ları şu anda bizden teklif alıyor. Dünya 

çapında ilk 3 firma arasına girmeyi hedef-
liyoruz. Uluslararası rekabet anlamında 
bizi tek zorlayan pazar Uzak Doğu pazarı 
Çin menşeli ürünlerdir. Bunun haricinde 
bizim Avrupa ve diğer üreticiler ile reka-
bet anlamında sıkıntımız olmaz. Bu sek-
törde biz Türk firması olarak ağırlığımızı 
koymaya başladık. 
Sektörünüzün önemli gündem konula-
rına değinir misiniz?
Bizim sektörün şu anda Türkiye açısın-
dan en önemli gündem maddesi Uzak 
Doğu’dan gelen ithal ürünlerin belgesiz 
ve sertifikasız olmasıdır. Bununla ilgili 
girişimlerde bulunduk ancak sonuç ala-
madık. Özellikle bürokrasi bu konuda 
biraz daha agresif olursa seviniriz. Çözüm 
olarak da özellikle Uzak Doğu’dan gelen  
ürünlerin sertifikasyon testlerine tabi tu-
tulması olabilir. Özellikle ÖTV ödenen 
ürünler maalesef Uzak Doğu’dan yedek 
parça anlamında gelip Türkiye de ÖTV’siz 
satılıyor. Bu da tabi yüzde 20 rekabet-
te zorluyor ve onun için haksız rekabet 
oluşuyor. Bürokrasinin bunu görmesini 
istiyoruz.
Elfatek olarak, ürettiğiniz yeni mobil 
vinç kumanda ürününden bahseder 
misiniz? Ürün hangi sektörlere hitap 
etmekte
Ülke olarak, son bir iki yılı saymazsak İş 
makinesi ve araç üstü ekipman üretimi 
olarak, dünya sıralamasında güzel adım-
larla ilerlemekteyiz. Bu ilerleyişte üreti-
cilerimize destek olmak, elektronik ve 
yazılım noktasında çözüm üretmek hede-
fine sahibiz. Dünyadaki en büyük makine 
üreticilerine baktığımızda yakınlarında 
muhakkak güçlü bir elektronik üreticisi 
de görmekteyiz. Biz iş makinesi dünyası-
nın bir parçası olan uzaktan kumanda ile 
başladık. Tasarımdan önce, operatörlerin 
ve üreticilerin ihtiyaçlarını dikkate ala-
rak, ulusal bazda on altı farklı markanın 
tüm özelliklerini inceleyerek başladık. 
Şuan için %95 yerlilik oranına sahip olan 
ürünümüzün ilerleyen yıllarda satış adet-
lerinin artması ile bu rakamın %100 ol-
masını öngörmekteyiz. İnşaat makineleri, 
kazı ekipmanları, belediye-havalimanı 

ekip araçlarına varıncaya kadar geniş bir 
uygulama yelpazesine sahiptir. Bir Elfa 
grup şirketi olarak plastik enjeksiyondan, 
elektronik ve yazılıma kadar tüm işlemler 
kendi bünyemizde yapılmaktadır. Dola-
yısı ile üreticilerimizin sektörlerine özel 
çözümlerine hızlı cevap verebilmekteyiz. 
Yerli üretim olması nedeniyle, teknik 
bilgi, servis ve en önemlisi zaman nokta-
sında yüz güldürmekteyiz. Kumandamızı 
öne çıkaran bir diğer özellik ise makine-
lerin otomasyon, güvenlik yazılımları, 
operatör ekranı ihtiva eden sistemlerde 
uzaktan kumanda paketi içerisinde çö-
zebilmekteyiz. Böylelikle üreticilerimiz 
ekstra sistemler almadan sadece uzaktan 
kumanda ile çözülmektedir. Bununla 
beraber üreticilerimize özel kontrol ya-
zılımları noktasında destek vermekteyiz. 
Bu özel kontrol yazılımları için üreticile-
rimizle karşılıklı olarak gizlilik sözleşmesi 
imzalanabilmektedir. Lezzetli bir yemek 
kaliteli malzeme ve iyi bir ustanın elinden 
çıkmaktadır. Ar-Ge merkezi olarak on 
yedi kişilik güçlü bir tasarım ekibimiz bu-
lunmaktadır. Araç üstü ekipman ve iş ma-
kinesi üreticilerimizin bizi çözüm ortağı 
olarak düşünmelerini istiyoruz. Üretmiş 
olduğumuz Hüma serisi uzaktan kuman-
da, endüstri 4.0 ‘a uygun olarak tasarla-
maktadır. Şu anda testlerini yaptığımız ve 
çok yakın zamanda sahaya süreceğimiz 
bir özelliktir. Makine üreticilerimiz farklı 
bir ülkedeki makinesine internet vasıtası 
ile bağlanıp makinesinin durumunu, arı-
za teşhisini, yeni yazılımını yükleme gibi 
konularda güçlü kılacak hamlelerle yolu-
muza devam etmekteyiz. Bu yolculukta 
mobil makine üreticilerimizin bize kulak 
vermesini ve ülkemiz için daha güzel pro-
jeleri birlikte yaparak bizi desteklemeleri-
ni rica ediyoruz. Her ne kadar ülkemizde 
bu yıl inşaat sektörü yavaşlasa da ihracatı 
kuvvetli üreticilerimizde mevcuttur. Maa-
lesef Avrupalı müşterilerimiz bu noktada 
Hüma serisi için daha istekli konumdalar. 
Son olarak bir şairimizin dediği gibi; Ge-
lin canlar bir olalım. Saygılarımı sunuyo-
rum…

TEDARİK - YAN SANAYİ - YERLİ İMALAT  / ELFATEK

vinç uzaktan kumanda sektörünün lider firması elfatek elektronik ürettiği tamamı yerli ürünlerle, yerli 
piyasanın yanı sıra yurt dışı piyasalarından da önemli talepler görmekte. elfatek elektronik mobil elektronik 
Yöneticisi Kerim Karagözler  ile  son dönem faaliyetleri hakkında konuştuk. 

Yerlİ sektörün uluslar arası YüZü; elfatek

Kerim Karagözler
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Köseoğlu Elektromotor’un 1980 yılından 
beri sektöre hizmet verdiğini kaydeden 
Köse, “Elektrikle çalışan bütün motor-
ların tamir, bakım ve sarımlarını ger-
çekleştiriyoruz. Özellikle taşıma ve kal-
dırma üniteleri motorlarının sarımında 
piyasaya ayrıcalıklı hizmetler sunmak-
tayız. Yaptığımız tüm işlerin arkasında-
yız. Bizden kaynaklı herhangi bir arızaya 
anında müdahale edip ücretsiz bir şekil-
de sorunu ortadan kaldırıyoruz. Galaksi 
Platform, İstanbul Vinç, Ayhanlar Plat-
form, Fatih Vinç, Coşkun Vinç, Temel 
Platform, Cesam, Duman Platform, Kas-

tamonu Vinç, Aparanlar Forklift ve daha 
adını burada sayamayacağım birçok fir-
maya hizmet verdik” ifadelerini kullandı. 

Sektörlerinde ara eleman bulma sıkıntı-
sı çektiklerini belirten Köse, “Çalışacak 
eleman bulamıyoruz. Bu maalesef mes-
leğimizin ortadan kalkma tehlikesini 
de beraberinde getiriyor. Böyle giderse 
müşteri motorunu sardıramadığı tak-
tirde o motoru atıp yenisini atacak. Bu 
da hem müşteri hem de ülke ekonomisi 
adına olumsuz bir durum olarak şekille-
necek” ifadelerini kullandı.

1998 yılından bu yana yurt içi ve yurtdı-
şında birçok projeye imza atan Saygınlar 
İnşaat; araç parkını 40 adet Ford Trucks 
4142XD inşaat kamyonu ile genişletti. 
18 Ekim Cuma günü düzenlenen araç 
teslimat töreninde Ford Trucks tarafın-
dan Saygınlar İnşaat firma yetkililerine 
teşekkür plaketi takdim edildi. Törene 
Saygınlar İnşaat Firma Ortağı Tuncay 
Ayhan katılırken, Ford Trucks Türkiye 
Direktörü Burak Hoşgören ve Ford Tru-
cks Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış 
ile Ford Trucks Başer Oto Yönetim Ku-

rulu Başkanı Veysel Başer ve Ford Trucks 
Başer Oto Genel Müdürü Ömer Faruk 
Başer hazır bulundular.
Hafriyat dolgu, özel konut inşaatları, yol 
köprü ve kavşak inşaatları, altyapı işleri, 
rekreasyon alanları, peyzaj ve çevre dü-
zenleme işleri, kapsamlı üst yapı ve ba-
kım onarım işlerinde faaliyetlerine de-
vam eden Saygınlar İnşaat, Ford Trucks 
araçları Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa 
edilecek 2. havalimanı olan Rize-Artvin 
Havalimanı’nda kullanmayı planlıyor. 
Ayrıca, şirketin filosundaki toplam ağır 

ticari araç sayısı 150 olup, tamamı Ford 
Trucks marka araçlardan oluşuyor.

TEDARİK - YAN SANAYİ - YERLİ İMALAT  / KÖSEOĞLU

müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli amacı olarak kendine hedef edinen Köseoğlu elektromotor, 
uzman kadrosu ile sektörünün ihtiyaçlarına ekonomik ve pratik çözümler sunmak amacıyla teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmekte. Deneyimli kadrosuyla her türlü elektrik motorlarının sarım, bakım, 
tamir ve imalatını yapan firmayı, kurucusu cemil Köse’yle konuştuk.

elektrİklİ mOtOrların sarım, bakım, tamİr 
ve İmalat adresİ; köseOğlu elektrOmOtOr

saYGınlar İnŞaat, rİZe-artvİn Havalİmanı İnŞaatı 
İçİn tercİHİnİ fOrd trucks’tan Yana kullandı

WEB SİTEMİZ
Y E N İ L E N D İ

WWW.URCANCRANES.COM

Değerrnde
Alınır - Satılır

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

Alpen Cam Vinç Kiralama ile “Herşey Çok Kolay”

“Cengiz inşaatın yapımını üstlendiği 
Kuzey Marmara Otoyolunun Viyadük 
Tabliyelerini dökmek için yurtdışın-
dan getirmiş olduğu MSS Viyadük ka-
lıbıyla Kuzey Marmara Otoyolunun 
gidiş istikametinin betonlama işlemini 
tamamladı ancak gidiş yolunun ima-
latına devam edebilmeleri için 600ton 
ağırlığında, 68metre uzunluğunda ve 
18m genişliğindeki devasa boyutlardaki 
MSS Viyadük Kalıbının daha önce ol-
duğu gibi vinçle parça parça demontaj 
edip karşı gidiş yolu istikametine tek 
tek taşıyıp yine vinçle montaj etmek 
gerekiyordu.” diyen Aydın Vinç Genel Mü-
dürü Bekir Aydın şöyle devam etti: “ Biz 
Aydın Vinç olarak MSS Viyadük kalıbının 
600ton tek parça olarak istenilen şekilde 
taşıyabileceğimizi bu şekilde ciddi avantaj 
sağlayacağımızı söyledik. Bunun üzerine 
sahada titiz bir şekilde keşifler yaptık. Bu 
operasyonda parçanın 68metre uzunluğu 
kalıbın alt tabanının %4 eğimli-kavisli düz 
olmayan 600ton yükü taşıyacak şekilde 
çelik alaşımlı sehpa beslemelerinin gerekli 
olması zeminin gevşekliği ve bu operasyo-
nun yağışlı kış ayında yapılması operas-
yonun yapılmasını zorlaştırıyordu. Ancak 
Aydın Vinç daha önceki başarmış olduğu 
zorlu işlerde olduğu gibi operasyonun ha-
tasız uygulanması için gerekli mühendislik 
hesaplamalar parçanın alt taban basar kıs-
mındaki %4 kavisli eğimin basacağı özel 
çelik alaşımlı sehpaların 600tonu taşıya-
cak şekilde beslenmesi ve zemin sertliği-
nin dolgu ve betonlamasının yapılması ve 
hepsinden önemlisi çok dar alanda 600ton 
MSS kalıbının 180derece döndürülüp iste-
nilen gidiş istikametine 30metre yürütülüp 
merkezlenerek indirilmesi ile ilgili hesap-
lamalar hassasiyetle yapılarak proje halin-
de getirilmiştir. Aydın Vinç mühendislik 
departmanında bilgisayar ortamında ilgili 
çizimleri ve hesaplamaları yaparak gerek 
AutoCad ortamında gerekse hareketli si-
mülasyon ve aks başına düşen yük dağı-

lımları bilgisayar ortamında kontrollerini 
yaparak SPMT’lerin geleceği noktaları, 
ara mesafeleri ve dönüş açılarını titizlikle 
tespit etmiştir ve müşteriye sunmuştur. 
Bu zorlu operasyon Cengiz İnşaat için çok 
önemli bir operasyondu. Zaman tasarrufu 
projenin erken bitirilmesi ve operasyon 
zorluğu alanın dar olması hava şartlarının 
yağışlı oluşu da düşünülürse biran evvel 
işe başlanmalıydı. Aydın Vinç müşterinin 
onayıyla operasyona titizlikle başladı. MSS 
Viyadük kalıbının altına 2adet 12aks Gol-
dhofer PST-SL nakliye ekipmanıyla SPMT 
ile girildi. Yan yana 2x12aks SPMT senkro-
nize kablosuz kumanda ile yürütülerek 
2parça MSS kalıbı birleştirildi. Tek parça 
600ton haline getirildi. 2adet 12aks SPMT 
modülü MSS Viyadük kalıbının altına yü-
rütüldü. SPMT’lerin direksiyonlama dö-
nüş açıları 39derece olarak ayarlandı 2adet 
modül zıt yönlü istikamette senkronize 
olarak 180derece döndürülerek harekete 
başladıkları noktaya geldiklerinde parça 
180derece dönüşünü tamamlamış oldu, 
30metre ileriye yürütülerek Kuzey Mar-
mara Otoyolunun geri dönüş istikametine 
getirilerek SPMT’lerle istenilen şekilde 
indirildi. Aydın Vinç yapmış olduğu bu 
nakliye operasyonuyla Türkiye de ilk ve 
Dünyada örneğine nadir rastlanacak bir 
taşıma işini de başarılı bir şekilde gerçek-
leştirmiş oldu.”

Aydın yapılan işlem hakkında şu ay-
rıntıları da dile getirdi: “Cengiz İnşaat 
Kuzey Marmara Otoyolunun Viyadük 
betonlama işlerini 8ay sonra bitirdikten 
sonra yani 600ton ağırlığındaki 68metre 
uzunluğunda ve 18metre genişliğindeki 
devasa MSS Viyadük kalıbının en son 
betonlamasını bitirmiş olduğu 22metre 
yükseklikteki yerinden sökülüp indiril-
mesi gerekiyordu, 600ton ağırlığında 
68metre uzunluğunda 18metre geniş-
liğinde ve 9metre yükseklikteki devasa 
MSS Viyadük kalıbının hem %4eğimli 
olarak 22metre yükseklikten indirilmesi 

hemde bulunduğu çalışma alanının kısıt-
lı oluşu nedeniyle zemine indirilmesi çok 
zor daha önce denenmemiş spesifik bir 
operasyondu. Birlikte yapmış olduğumuz 
toplantılarda Viyadüğün üstünden kalıbın 
küçük vinçlerle parça parça sökülmesi dü-
şünüldü. Uzun zaman alacağından dolayı 
vazgeçildi. Viyadük üzerinden 700tonluk 
birkaç vinçle sökülebilirliği hesaplandı 
ancak viyadük zeminin bu kadar ağırlığı 
taşımayacağını bu şekilde riskli olacağıy-
la ilgili hesaplamalarımızı yaptık. Bunun 
üzerine Dünyanın en emniyetli ve en güç-
lü kaldırma sistemi olan strandjack özel 
halatlı kaldırma sistemiyle bu işin en em-
niyetli ve güvenilir bir şekilde yapılabile-
ceği müşterimize sunduk ve operasyonun 
nasıl yapılacağıyla ilgili kalıbın taşıması ve 
döndürülmesinde olduğu gibi mühendis 
departmanı ve teknik ekibimizle gerekli 
keşifler titizlikle yapılıp kaldırma nokta-
larına gelen yükler statik hesaplamalar, 
kaldırma kulaklarının dizaynı çelik takvi-
yelerin atılması AutoCad çizimleri strand-
jack ekipmanında kullanılacak halat sayısı, 
kaldırılacak noktalara, kot farklarına göre 
strandjack ekipmanının kurulumu 600ton 
MSS Viyadük kalıbının askıya alınması 
2gün 600ton yükle askıda beklemesi, al-
tındaki ekipmanların vinçlerle sökümü ve 
strandjackle 22metre aşağıya indirilmesiy-
le ilgili projelerimizi müşteriye sunduk. 

AĞIRLIK NAKLİYE PROJE TAŞIMA LOJİSTİĞİ  / AYDIN VİNÇ

cengiz inşaat’ın yapımını üstlendiği Kuzey marmara Otoyolu Aydın vinç’in yoğun ve üstün çalışma temposu 
sayesinde 4ay erken teslim edildi. Konuya ilişkin Aydın vinç Genel müdürü Bekir Aydın, okuyucularımız için 
özel açıklamalarda bulundu.

kuZeY marmara OtOYOlu prOJesİ’nde 
aYdın vİnç farkı 

TKD_52.indd   36 03.12.2019   22:43



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”

TKD_52.indd   37 03.12.2019   22:43



38 - 52. SAYI / TAŞIMA&KALDIRMA  TEMMUZ - EYLÜL 2019

Müşteri onayından sonra 1300ton kaldır-
ma kapasiteli strandjack halatlı sistemimi-
zin kurulumu için 4adet jackler daha önce 
AutoCad ortamında hazırlanan projeye 
göre her birinin kot yükseklikleri farklı ol-
duğu için özel aparatlarla beslenerek her ja-
ck’in seviyelerinin kot farkı ayarlandı. Her 
birinin kot yüksekliklerinin farklı olmala-
rının sebebi hem boy(68metre uzunluk) 
hem de en(18m genişlik) %4eğimli olarak 
MSS Viyadük kalıbının durmasıdır. Jackler 
yerlerine konulduktan sonra 20x4=80adet 
25metre strandjack halatları kesilmiştir. 
80x25= 2000metre operasyonda kullanıl-
mak üzere halatlar kesilmiştir. Strandjack 
halatlarının herbirinin kapasitesi 10.5ton-
dur. 80x10.5=840ton kaldırma kapasitesi-
ne göre strandjack halatlı sistemimizin ku-
rulumu tamamlanmıştır. 840-600= 240ton 
daha emniyetli olarak kurulmuştur. Stran-
djack bilgisayar kontrollü halatlı sistemi-
mizin kurulumu tamamlandıktan sonra 

600ton ağırlığında 68metre uzunluğunda, 
18metre genişliğindeki MSS Viyadük ka-
lıbı ilk önce 50cm yukarı kaldırıldı. MSS 
Viyadük kalıbının 4adet ayakları uygun 
vinçlerle birlikte alınarak yere indirildi. 
2gün süren ayakların demontaj işlemin-
den sonra bilgisayar kontrollü strandjack 
halatlı sistemimiz ile 600ton ağırlığındaki 
MSS Viyadük kalıbı 22metre yükseklikten 
eğimli olarak zemine indirildi.”

Dünyadaki en emniyetli ve en güçlü 
kaldırma ekipmanı olarak maksimum 
1300ton kaldırma kapasiteli strandjack 
halatlı kaldırma sistemleriyle kaldırma 
operasyonunu yapmak için hazırlıklarını 
yaptıklarını dile getiren Aydın: “Bilgisayar 
kontrollü bu ekipmanla indirme operasyo-
nu kaldırma operasyonuna göre çok daha 
hassas çalışan bir ekipman- manuel mod-
da kullanımla ilgili ciddi tecrübe gerekti-
ren bir ekipmandır. MSS Viyadük kalıbı-

nın ağırlık noktaları değişken olduğu için 
yük homojen yapıya sahip olmadığından, 
indirme işlemini manuel modda gerçek-
leştirmek zorunda kaldık. Bütün olumsuz-
luklara rağmen bu işimizi de başarılı bir 
şekilde tamamladık. Aydın Vinç Türkiye 
de bu zorlu operasyonu tamamlayarak bir 
ilke daha imza atmıştır ve Cengiz İnşaata 
2ay zaman kazandırmıştır. Aydın Vinç ge-
rek mühendislik departman hizmetiyle ve 
gerekse operasyon ekibiyle çalışma disip-
lini ve emniyetten ödün vermeden böyle 
zorlu projelerin kolayca üstesinden gele-
rek müşterilerine emsalsiz avantajlar sun-
maktadır. Yaptıklarımız yapacaklarımı-
zın teminatıdır. Aydın Vinç zor imkansız 
görünen işlerde farklı bakış açısı yöntem, 
uygulama şekli ve teknolojik ekipmanlarla 
böyle zor projelerde müşterilerine profes-
yonel hizmet vererek her zaman spesifik 
işlerin gerçekleştirilmesinde öncü olmuş-
tur.” şeklinde konuşmasına son verdi.

AĞIR NAKLİYE PROJE TAŞIMA LOJİSTİĞİ  / AYDIN VİNÇ

Mağdenli Nakliyat’ın, 50 yıla dayanan tec-
rübesiyle, müşterilerine güvenilir, hızlı ve 
ekonomik servis sağlamayı amaç edinmiş, 
Türkiye’de taşımacılığın önde gelen isim-
lerinden biri olduğunu kaydeden Gezgin, 
“Uzun yılların verdiği tecrübenin yanı 
sıra, gelişmiş ve çağdaş teknolojik olanak-
lardan yararlanarak müşterilerine organi-
ze bir nakliye, gümrükleme ve danışman-
lık hizmeti vermekteyiz. Mağdenli’nin 
hizmetleri uluslararası nakliyenin hemen 
her alanını kapsamakta; geniş hizmet 

yelpazesi karayolu, havayolu, demiryolu, 
denizyolu, kombine, proje, transit, fuar 
taşımaları ve ağır taşımaların yanı sıra; 
acentelik, danışmanlık, gümrükleme, el-
leçleme, depolama ve sigorta hizmetlerini 
içermektedir” ifadelerini kullandı.
Mağdenli’nin, Türk Standartları Ensti-
tüsü’nden ISO 9002 Kalite Belgesi (No 
630/97) alan ilk Türk Nakliyecisi olduğu-
nu kaydeden Gezgin,”Firmamız, sektör-
deki lider konumunu bu belgeyle bir kez 
daha ispatlamıştır. Birinci sınıf taşımacılık 
servisi sağlayıcısı olmasının yanı sıra, çev-
re ve insan sağlığı konularına da çok önem 
veren Mağdenli, TS 18001 İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetimi Sistemi belgelerine de 
sahiptir. Mağdenli’nin hizmetleri 1984’den 
beri her yıl Ankara Ticaret Odası, Ulus-
lararası Nakliyeciler Derneği ve birçok 
resmi kuruluş tarafından altın ve gümüş 
plaketlerle ödüllendirilmektedir. Mağden-
li aynı zamanda uzun yıllardır ulusal ve 
uluslararası birçok nakliye derneğinin de 
üyesidir” şeklinde konuştu.
son olarak Ankara - Eşme arasında ger-
çekleştirdikleri ağır proje taşımacılığı 
hakkında bilgi veren Gezgin şunları dile 
getirdi: “13,77 çapında ve 5000 ton ağır-
lıktan oluşan Türkiye’nin en büyük ‘Tünel 

Delme Makinası’ (TBM), hızlı tren pro-
jesi tüneli için Ankara’ dan Eşme/Uşak’ 
a taşındı. Sevkiyatın tamamı 1.325 adet 
ve 5.000 tondan oluşuyor. Proje boyunca 
61 standart, 27 sal kasa, 19 lowbed ve 15 
hidrolik römork kullanıldı. Söz konusu 
projede köprüler için by-pass çalışmala-
rı, yol etütleri, köprü analizler Mağdenli 
Nakliyat mühendisleri tarafından gerçek-
leştirilmiştir.”

Proje taşımacılığının öncü ve köklü firmalarından olan mağdenli nakliyat 13,77 çapında ve 5000 ton 
ağırlığına sahip Türkiye’nin en büyük tünel değme makainasını Ankara’dan uşak/eşme’ye taşıyarak çok 
büyük bir işe ve projeye daha imza atmış oldu. mağdenli nakliyat ve Ticaret A.ş. satış ve Pazarlama 
müdürü Deniz Gezgin’le firması ve bu proje hakkında konuştuk.

mağdenlİ naklİYat büYük baŞarılara 
abOne Oldu
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AĞIRLIK NAKLİYE PROJE TAŞIMA LOJİSTİĞİ  / HAREKET PROJE

H a z a r 
Denizi’n-
de bulu-
nan Ba-
utino TS 
M a r i n e 
Base Li-
manı’nın 
i ş l e t m e 
h a k k ı n ı 
5+5 yıllık 
bir sürey-
le devral-
dıklarını 
kaydeden 
Kuzucu, 
“Burada 
yeni bir 
h e a v y 

lift terminali oluşturmayı planlıyoruz. Bu 
limanla birlikte, Kazakistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerin bütün 

proje yüklerinin elleçlenmesini, liman hiz-
metlerini vereceğiz. Kazakistan’da benzer 
özellikte iki liman daha bulunuyor ama 
taleplere yeteri ölçüde cevap veremiyor. 
Biz de 20 hektar üzerine kurulu bulunan 
ve 35ton/m² gibi yüksek bir zemin daya-
nımına sahip bu limanın üst yapısına yatı-
rım yaparak kendi organizasyon yapımızı 
kuracağız. Böylelikle 600 ton’a kadar olan 
yüklerin vinçle tahliyesini ve liman içi ope-
rasyonlarını gerçekleştirebilecek sabit bir 
kapasiteye sahip olacağız. Ayrıca limanda 
gerektiğinde daha ağır yüklerin tahliye ve 
operasyonunu mümkün kılacak tamamla-
yıcı sistemlerimiz de bulunacak” şeklinde 
konuştu.
“Yaptığımız bütün ağır taşıma ve montaj 
işlemleri çok titiz bir mühendislik ve saha 
araştırmalarıyla gerçekleştirilmekte “ diyen 
Kuzucu “Bu işlemler aylarca süren araştır-
malarla ancak hayata geçebiliyor. Taşıma-
lar, yükün özelliklerinden hangi güzergâhta 

taşınacağına, hangi ekipmanın kullanılaca-
ğından yol üstündeki desteklere kadar çok 
çeşitli süreçler barındırıyor içinde.  Bünye-
mizde 48 tane işinde uzman ve çoğunluğu 
makine mühendisi olan bir kadromuz bu-
lunmakta” ifadelerini kullandı. 
Son olarak ihracat faaliyetleri hakkında da 
bilgi veren Kuzucu şunları dile getirdi: “İş 
hacmimizin yaklaşık yarısını yurt dışı faa-
liyetlerimiz ve hizmet ihracı oluşturmakta. 
Hizmet ihracının avantajı buradan bir mal 
yerine ekip ve ekipman göndererek işi ger-
çekleştiriyorsunuz ve bunun sonucunda da 
yurda döviz kazandırmış oluyorsunuz. Bu 
noktada ülke ekonomisine çok ciddi bir 
katkımız bulunmakta.  Bu katkıyı daha da 
artırmak hedefindeyiz. Bu konuda gerek-
li desteklerin alınabilmesi için de gerekli 
mercilerle görüşmelerimiz devam etmekte. 
Hareket olarak yurt dışında birçok yer-
de yeni şubeler açtık. Azerbaycan, Özbe-
kistan, Tacikistan, Dubai, Irak, Ukrayna, 

Kazakistan, 
Umman bu 
oluşumlardan 
bazıları.” 

Yüksekte çalışmanın sadece inşaat sektörü 
ile anılması, platformların kullanım alan-
larının yeterince bilinmemesinden kay-
naklandığını ifade eden Ayhan; “Bizler ki-
ralama firmaları olarak, yüksekte çalışma 
gerektiren işlerde, güvenle çalışılmasını 

sağlayan ekipmanlar ile hizmet vermek-
teyiz. Verdiğimiz hizmet alanları sadece 
inşaat ile sınırlı değildir.  Bizler bu işleri 
yaparken, hizmet öncesi riskleri ne kadar 
aza indirgersek, ISG Uzmanları ve hizmet 
verdiğimiz sektörler bir o kadar rahat ede-
ceklerdir. Bunun da yolu, sektörde iş yap-
mak için bazı 
zorunlu belge-
lendirmeler in 
hayata geçiril-
mesidir. Berber/
Kuaför dükkânı 
açabilmek için 
öncelikle bir 
ustalık belgesi 

veya bu belge yerine geçen bir sertifika-
nızın olması gerekirken, bu kadar önemli 
bir işi yapmak için hiçbir belgenin isten-
memesi üzerinde düşünülmesi gereken 
bir durumdur. Öncelikle Sektörü Temsil 
eden Nace Kodları üzerinden, firmaların 
sahip olması gereken yetkinlikler belir-

lenmelidir.  Bu işi yapacak 
firmaların; makine parkla-
rı, servis ve bakım yerleri 
ve yeterli yetkinliklere sa-
hip ve sertifikalı personel 
çalıştırmaları gibi zorunlu-
lukların artık getirilmesini 
istiyoruz” dedi. 

ülkemiz ağır kaldırma ve taşımacılık sektörünün uluslar arası yüzü Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük 
mühendisliği, Hazar Denizi’nde bulunan Bautino Ts marine Base limanı’nın işletme hakkını devralarak yine 
uluslar arası bir başarıya daha imza atmış oldu. Firma, Kazakistan, özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan 
için stratejik öneme sahip, uluslararası standartlarda bir heavy lift limanı oluşturacak ve 1 nisan 2020 
tarihinde faaliyetlerine başlayacak. Hareket Proje Taşımacılığı Genel müdürü engin Kuzucu konu hakkında 
özel açıklamalarda bulundu. 

T.c. Aile, çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı iş sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme enstitüsü 
Başkanlığı, marmara üniversitesi ve Platformder tarafından organize edilen YsiP - Yükseltilebilen seyyar 
iş Platformları semineri 05 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. seminere isG uzmanları ve sektör 
temsilcilerinin yanı sıra, üniversiteden akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. PlATFOrmDer 
adına konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı servet Ayhan, derneğin kurulmasının üzerinden kısa bir dönem 
geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atarak sektördeki temsil gücünü arttırdığını belirtti.

Hareket’İn HaZar denİZİ çıkarması

aYHan: önemlİ çalıŞmalara İmZa attık
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SEKTÖREL ETKİNLİKLER / EĞİTİM  / AND 

Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) tarafından 
düzenlenen ‘Lojistik sektöründe ağır nak-
liyenin önemi’ isimli konferansta konuşan 
Rektör Kurtuluş Karamustafa, ”Biz kapalı 
kapılar ardında eğitim veren değil, sektör-
le iç içeolan bir üniversiteyiz” dedi.
Cengiz Utaş Konferans Salonunda Dü-
zenlenen konferansa Kayseri Üniversitesi 
Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Ağır Nak-
liyeciler Derneği Başkanı Selçuk Görme-
zoğlu, dernek üyeleri, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı.
Üniversite olarak öğrencilerin iş dünyası-
nı daha iyi anlaması için pekiştirerek daha 
iyi anlaşılmasını sağladıklarını söyleyen 
KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 
“Yol medeniyettir, taşıyıcılık da o medeni-
yetin önemli bir tamamlayıcısıdır. Bugün 
birçok ürünü üretebilirsiniz ve transfer 
edilmesinde aracılık edebilirsiniz ama ni-
telikli taşıma sistemine sahip değilseniz, 
uluslar arası arenada rekabet gücüne sahip 
olamazsınız. Lojistiğin birçok bileşenleri 
var ve siz bunların en iyi şekilde eğitimini 
alıyorsunuz. Bunun en temel bileşenleri 
ise nakliye ve depolamadır. Biz Kayseri 
Üniversitesi olarak, sadece her defasında 
buna benzer toplantılarda bunu dile ge-
tiriyor ve vurguluyoruz ki kapalı kapılar 
ardında eğitim veren bir üniversite deği-
liz ve böyle olmayı tercih etmiyoruz. İş 
dünyasıyla bütünleşen diyoruz ve bütün-
leşiyoruz, uygulama ve proje odaklı di-
yoruz, uygulamayı bazen sektöre giderek 
ve bazen de sektörü buraya davet ede-
rek paylaşacak ve tartışacağız. Kayseri 
Üniversitesinde öğrencilerin en nitelikli 
şekilde yetişmesi için, bu tür etkinlikler 
düzenliyoruz. Biz hocalar öğrencilerimi-
ze akademik ve teorik vizyonlar açıyoruz 

ama öğrenmenin sonu bilginin çok farklı 
boyutlarda irdelenmesiyle bir olayın pe-
kişerek daha iyi anlaşılması açıcından son 
derece önemlidir. Ben katılım gösteren 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ağır Nakliyeciler Derneği Başkanı Selçuk 
Görmezoğlu, öğrencilerin sektöre girdik-
ten sonra vazgeçmeyeceklerini ve kendini 
ne kadar geliştirirlerse o kadar kalıcı ola-
caklarını söyleyerek sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Lojistiğin içinde her şey var, en 
çok da heyecan var. Ben 55 yaşındayım ve 
hala bir heyecanla buralardayım. Sizler de 

mesleğe geldiğinizde çok heyecanlanacak 
ve hayatınızı mutlu geçireceksiniz. Ben 
lojistiğin her alanında bulundum ve şu an 
ağır nakliye sektöründeyim. Ağır nakliye 
ciddi anlamda geniş bir sektör ve bu sektö-
re adımını atan herkes, eğer sabırlı olursa 
bu sektörden emekli bile zor olur. Emin 
olun bu kişiler sektör içerisinde her zaman 
aranan kişiler olur. Bu yüzden kendini de-
vamlı geliştiren lojistik sektöründeki her 
eleman evine hem maddi hem de manevi 
anlamda her zaman mutlu dönecektir. Bir 
sektörde en önemli faktör yatırımdır. Siz-
ler tenteli tırları görüyorsunuz buralarda 
ama o tır için firmanın ayırdığı yatırımla 
ağır nakliye sektörünün yaptığı yatırım 
arasında emin olun 100 kat fark var. Bu 
sektörde ne kadar çalışırsanız o kadar de-
mirbaş ve aranan eleman olursunuz ve bu 
sektörü ciddiye alın. Sizlerden ufak bir ri-
cam da İngilizcenizi muhakkak çok geliş-
tirin çünkü uluslar arası ticaret ve taşıma-
cılık dili İngilizce. Size en büyük tavsiyem 
de kendinizi geliştirmeniz.”

lOJİstİk sektöründe ağır naklİYenİn önemİ

PLATFORMDER Yönetim Kurulu top-
lantısında alınan karar ile kurulan Aka-
demik Kurul, ilk toplantısını Marmara 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yaptı. 
Toplantıya; PLATFORMDER Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Saruhan Günay-
dın, Başkan Yardımcısı Burhan Okan 
Acar, Genel Sekreter Yardımcısı Abdul-
lah TUNCER, Prof. Dr. Yaşar Keskin, 
Doç. Dr. Saim Ocak, Doç. Dr. Ayhan 
Onat ve Doç. Dr. Banu Sezginer katıldı. 
PLATFORMDER 2. Olağan Genel Ku-

rulu’nda belirlenen vizyon çerçevesin-
de, sektörün kurumsallaşması 
adına önemli konu başlıkla-
rının müzakere edildiği top-
lantıda, 2019 ve 2020 yılında 
Türkiye genelinde yapılacak 
seminer başlıkları belirlendi. 
Kiralama sektörüne yeni bir 
bakış açısı getirecek PLAT-
FORMDER Akademi’nin de 
kurulması kararı da yine bu 
toplantıda karara bağlandı.

platfOrmder akademİk danıŞma kurulu İlk 
tOplantısını GerçekleŞtİrdİ

TKD_52.indd   42 03.12.2019   22:43



TKD_52.indd   43 03.12.2019   22:44



44 - 52. SAYI / TAŞIMA&KALDIRMA  TEMMUZ - EYLÜL 2019

sanaYİ üretİmİ nasıl artar?

ÖZEL HABERLER / TURAN BOBİNAJ

Sanayi de üretimi artırmak için ürettiği-
nizi satmanız gerekir. Satabilmek için ne 
yapmalıyız?
1. Çeşitli ülkelerde daimi fuar alanla-

rı oluşturulmalıdır. Örnek verecek 
olursak ; Afrika kıtasını ele alalım. 
Afrikadaki ticari ateşelerin verece-
ği rapor doğrultusunda seçilecek  
birkaç ülkede yer satın alınıp fuar 
alanları oluşturarak ülkemizde 
üretilen ürünler orada sergilene-
rek insanların üretilen ürünleri 
doğrudan görmesi , dokunması,-
hissetmesi sağlanmalı orada daimi 
personel bulundularak ürünlerin 
pazarlanması alıcının firmalarla 
doğrudan irtibat kurması şartları 
oluşturulmalıdır. Bu ortam oluştu-
ğunda ürünler satılacaktır. 

ÜRÜNLER SATILDIĞINDA NE 
OLACAK?
Üreticilerimizin Pazar sorunu ortadan 
kalktığında üretim artacak. Üretim 

arttığında istihdam sorunu  ortadan 
kalkacak. Tabiki istihdam edilecek ele-
manların iyi yetiştirilmesi gerekmekte-
dir. Pazar sorunu ortadan kalkan üretici 
yatırım yapacaktır. Yatırım kalkınmayı 
getirecektir. 
YATIRIM İÇİN SERMAYEYİ NE-
REDN BULACAĞIZ SORUSU AKLI-
NIZA GELEBİLİR
Bu sorunu da şu şekilde çözebileceğimi-
zi umuyorum. Yerel borsalar kurulmalı. 
Yerel borsalar kurulunca ne olacak?
1. Üretici sermayeye doğrudan ulaşa-

cak.
2. Yatırımcı faiz belasından uzaklaşıp 

ülke kalkınmasına yardımcı olacak 
olan  üreticiye sermaye sağlamış 
olacak.

3. Ülkemiz faiz belasından kurtulunca 
bereket olacak.

4. Bereket olunca yeni nesil helal lok-
mayla beslenecek.

5. Helal lokmayla beslenen nesil ebe-
veynlerine asi olmayacak. Ülke sev-

dalısı olacak. Ülkemizde hain yetiş-
meyecek.

İSTİHDAM SAĞLANABİLMESİ İÇİN 
YETİŞMİŞ ELEMANLARA İHTİYAÇ 
OLACAK PEKİ BU NASIL SAĞLA-
NACAK?
1. Eğitim ailede başlar. Çocuklar 

Anne ve babadan ne görürse onu 
yapar. Hızlıca bir eğitim seferberliği 
yapılarak önce anne ve baba adayla-
rı eğitilmelidir.

2. Çocuklara öğretmenlik yapacak 
adayların iyi yetiştirilmesi gerek-
mektedir. Öğretmenler Hızlıca eği-
timden geçirilmelidir. 

3. Eğitim ve öğretim şurası toplana-
rak Mevcut Emekli ve çalışan öğ-
retmenlerle istişare yapılarak ortak 
akıl oluşturulmalıdır.

KALKINMANIN TEMELİ İYİ YETİŞ-
TİRLMİŞ NESİLLERLE OLUR.  Aslın-
da yazacak çok şey var ama bizden şim-
dilik bu kadar. Kalkınmış bir TÜRKİYE 
hedefine ulaşmak dileğiyle hoşçakalın.

İBRAHİM ŞANLI
LİBER Hidrrolik Genel Md.

Bobinaj sektörüne 1970 yılında Anka-
ra’da atım attığını belirten Fındık “O 
dönem yedek parça bulunmuyordu. 
Teknoloji bugünkü gibi gelişkin değil-
di. Turan Bobinaj olarak ülkemize ve 
tüketicilere çok faydalı bir iş yaptığı-
mıza inanıyoruz. Çöpe gidecek bir ma-
mulü tekrar canlandırıyoruz. Böylelikle 
hem israfı önlüyoruz hem de alım gücü 
az firmalara köklü bir çözüm getirmiş 
oluyoruz” şeklinde konuştu. 

İşini yaparken her şeyi kalıplaştırıp 
aparatlaştırmaya dikkat ettiğini kayde-
den Fındık, “Her telin boyuna göre ma-
kine yaptım, tel çekip ezdim ve silindir 

şekline getirdim. Bunun dışında birçok 
yeni teknik kullandım. Bütün bu çaba-
lar sayesinde müşterilerim ürünü sıfır 
üründen ayırt edemez hale geldi ve çok 
şaşırdı. Bu şaşırma tabi ki bizlere mut-
luluk vermekte” dedi. 
Fındık şöyle devam etti: “Gelinen nok-

tada gerekli maddi koşullar sunulursa, 
devlet desteği alabilirsek her tür güçlü 
motoru üretebiliriz. Bunlara savunma 
sanayindeki tank motorları ve diğer as-
keri araçların motorları da dahil. Örne-
ğin eski havalimanına yaptığımız 900kg 
çekme gücüne sahip bagaj çekme ara-
bası çok beğenilip ses getirtmişti.”

Turan Bobinaj Genel müdürü uzun yıllara dayanan tecrübesi ve araştırmalarıyla devlet tarafından 
gerekli maddi destek sağlandığı taktirde her çeşit güçlü motoru üretebileceğini kaydetti.  

turan fındık: devlet desteğİ alabİlİrsek 
Her tür Güçlü mOtOru üretebİlİrİZ ÖZEL

RÖPORTAJ

Turan Fındık
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