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Bakış Açısı: Pi kodu 

Merhaba değerli Okuyucularım…

Nefes için aşı gerekli 
Taşıma Kaldırma Üniteleri Magazin Dergisinin olarak www.tkumagazin.cominternet haber portalı ile sektörde 
bir devri açtık. Günlük ve gündemi öngören haber çalışmalarımız ile devam ediyoruz. Elinizin altına sektörel bir 
rehber olan haber portalımıza anlık proje vs haberlerinizi gönderebilirsiniz.
Pandemi covid 19 virüsünün bir yıl geçmesine rağmen ülkemizde ölüm oranları gün geçtikçe çoğalmakta olduğunu 
görüyoruz. Süreç ülkemizi ekonomik daralmaya itiyor. Bu arada vatandaş da mağdur olmasına devam ediyor. Bu 
illet hastalıktan kurtulmak için kurallara uymak gerekiyor. Sektörümüzde birçok değerli sanayicileri kaybettik. 
Dileriz ki tüm vatandaşlarımızın aşılanması sağlanır.  Bu durum ülkemizin biraz nefes almasını sağlayacaktır.

Yerli üretimde zihniyet karmaşası
55 sayımız konseptini yine bozmadık Türkçe-İngilizce olarak dopdolu bir çalışmaya imza attık. 2020 sektördeki 
ivmelenmeyle beraber ilk pandemi vakasından sonra görmediği bir talep öngörüsü ile karşılaştı... Endüstriyel iş 
makinaları olarak adlandırdığımız istif, forklift, manlift, vinç kiralama iyi bir talep yakaladı. Sektörün yatırım 
yapmak istediğini gördük. Yatırım maliyetlerinde önemli parçası kur çıpasının dalgalı olması sektörde ayrı bir 
başlık. Kurun yerinde durmaması yatırımları engelliyor. 
55 sayımızda üç özel dosya üzerinde durduk. özel haber dosyalarını hazırlamak için kolları sıvadık. Bunlardan 
biri “yerli üretime katma değer yaratan firmalar” oldu. Yürekten desteklediğimiz yerli üretimin bu özel sayımızda 
olmasını temenni ettiğimiz firmaların da bu durumu önemsemediğini gördük. Bunun nedeni araştırabilir, ama 
benim gördüğüm sektörümüze yön veren yerli üretimin zihniyet karmaşası içinde olmasıdır... Kurumsallığın en 
önemli aşamasının PR çalışması olduğunu hatırlatmak isterim. 

Önemli tedarikçi, treyler sektörü
Diğer bir dosya konumuz ise sektörümüzün hedef kitlesi olan “ağır yük çeken ticari araçlar” oldu. Özellikle yerli 
üretim yapan, bunları bir çatı altında birleştiren TREDER derneği bu konuda bizlere destek verdi. Bu bağlamda 
TREDER Genel Sekreteri Göktan GÜÇLÜ’ye ilgilerinden dolayı Net Medya Yayıncılık olarak teşekkür ederiz. 
Yayınımızın önemli tedarikçisi olan treyler, dorse, çekiciler önemli bir yer tutmakta. Yerli üretim yapan firmalar 
yaptığımız çalışmayı önemsediler, önemseyenlerle yolumuza devam ettik... Bir kısım üreticilerin ise yurt içi ve 
yurtdışı pazarında yakaladıkları güzel ivmenin sarhoşluğu ile başları döndüğünü gördüm. Bu tespite yabancı 
markalar da girebilir.

Sihirli düğme kimin elinde
Bu sayımızda özellikle, pandemi ve sektörün sorunlarını, hem ağır proje lojistik sektöründe, 
ve diğer sektördeki röportajlarını gerçekleştirdiğimiz firmalara sorduk. Yanıtlayan herkes 
aynı dertten muzdarip: Bürokrasi... Bürokrasi ise devlet kadrolarında yetenek ve 
uzmanlık isteyen işler. Sorunlar zor değil, çözüme açık ama bürokratik yapıdaki 
iç denetimi sağlayan yetkinlik derecesindeki kişilerin az olması olaya tuz 
biber ekiyor. STK’ların beyni dönmüş durumda. Enteresan durum şu: Bir 
STK, bakanlıktaki müsteşar veya genel müdüre sorununu anlatmak için 
kapısına gidiyor sorunu anlatıyor. Fakat diğer sefer kapısını çalacağı 
zaman aynı bürokratı görmek ne mümkün. Aynı makamda değil; 
alınmış veya başka bir yere atanmış. Ağlasak mı gülsek   
mi... Toplantıda çekilen resimler elde hatıra olarak kalıyor. 
Sonra sil baştan...! Devletin, sorunları çok iyi bildiklerini 
biliyoruz  tabii ki, ama bilmek ile iş bitmiyor; çözmek 
gerekiyor!!! Bu sihirli çözüm düğmesi kimin elinde olabilir diye 
sormadan edemiyorum...
Sağlıklı günler dileğiyle 
Metin ŞENDİL 

www.tkumagazin.com
 

Yayımlayan
NMR Net Medya Reklamcılık

NMR NET MEDYA ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Yazı İşleri Müdürü
H. Metin Şendil

metin@netmedyareklamcilik.com

Haber Müdürü
Ahmet Doğan

Kurumsal İletişim Müdürü
Hakan Akın

hakan.tku@gmail.com

İngilizce Çeviri / Editörü
Eren Altun

Görsel Tasarım
Arzu Erten Yıldız 

arzu@atolyereklam.com

Net Medya İletişim 
Kaan TOSUN 

iletişim@netmedyajans.com 

Net Medya Ajans Müdürü
Elif Şendil

elif@netmedyareklamcilik.com

Muhasebe
Gizem Çiçek

muhasebe@netmedyareklamcilik.com

Baskı
Ritim Baskı Sanatları Matbaacılık Sanayi 

Tic. Ltd. Şti. 
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı Cad. No: 44

Keyap Çarşısı F1 Blok 92 Ümraniye / İstanbul
Tel : (0216) 518 20 20 Fax: (0216) 508 20 45

Sertifika No: 45252

Basım Tarihi: Mart - Nisan - Mayıs 2021

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
Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak No: 

1A/11 Match Plaza GEBZE /KOCAELİ 
Merkez : 0262 674 43 20 - 

0549 263 01 34 0532 263 01 34
İrtibat Bürosu:  (Kartepe Şb.) 

Fatih Sultan Mehmet Mah. 17 Ağustos 
Cad Yasa Sk. No:29/B 

Kocaeli/Kartepe /Köseköy
İstanbul irtibat ofisi: Nevada Plaza 

Maltepe -İstanbul 
0545 539 47 19

www.tkumagazin.com 
www.tasimakaldirmauniteleri.com

www.netmedyajans.com
info@netmedyareklamcilik.com
elif@netmedyareklamcilik.com 

Sektörel Yayıncılar Derneği üyesiyiz

EDİTÖRDEN

www.tasimakaldirmauniteleri.comMetin
ŞENDİL

M erhabalar;





4 - 55. SAYI / TAŞIMA&KALDIRMA  MART - NİSAN - MAYIS 2021

KAPAK İLANLAR

Ön Kapak Sol üst- 

HBA Akü

Ön Kapak Sağ üst- Elfatek

Ön Kapak Orta- Effer

Ön Kapak Alt Kuşak - 

Cem-San

Ön Kapak İçi- Fatih Vinç

Arka Kapak İçi- Yiğit Akü

Arka Kapak - Kodaman 

İÇ SAYFALAR
1- FATİH VİNÇ

3- HBA

5- AKTAŞ

7- MAKİNSAN

9- URCAN MAKİNA

11- HİDROKON

13- EFFER

14/15- ANKO ÜRN 

16- ALTINLAS

17-SFS MAKİNE

19- AYBEK NAKLİYAT

20/21- AYDIN VİNÇ

24/25- DORUKAN

27- KIRIMLI VİNÇ

31- AHMET YİĞİT

32- ARI PLATFORM

33- TİBET

35- MAĞDENLİ

36/37- OGÜN

39 - ABS VİNÇ

41-PUMA CRANE

43- YORULMAZ

49-AYHANLAR 

PLATFORM

57- LİFTSER

58-ZENGİNLER

59-CEVHER VİNÇ

61- NET MEDYA

62-ELFATEK

63- ZEPLİN

64 - ENERGY LIFT

İÇİNDEKİLER
TERCİHLİ ANONSLAR

REKLAM İNDEKSİ

SERKAN AŞKIN: CEMSAN, 
KALİTE VE MARKAYI 
BİRLEŞTİREREK KESİNTİSİZ 
HİZMET SAĞLIYOR.

ERKAN KALECİ: ATM 
MAKİNE ENERjİ LİfT 
OLARAK HEdEfLERİMİZE 
EMİN AdIMLARLA 
İLERLİYORuZ

GöKTAN GüçLü: dOĞRu 
BİR SATIŞ KAYBI 
YANLIŞ BİR SATIŞA 
TERCİH EdİLMELİ…!

AYBEK uLuSLARARASI 
NAKLİYE, YATIRIMLARINA 
dEVAM EdİYOR

KALAYCI: ENSİA, 
SEKTöRüN çATI dERNEĞİ 
OLARAK öNEMLİ 
çALIŞMALAR YApIYOR

ABS VİNç pANdEMİdE 
dE üRüN GAMINI 
GENİŞLETİYOR

HERKES pLATfORMu 
KuLLANABİLİYOR AMA 
AMACINA uYGuN VE 
EMNİYETLİ BİR ŞEKİLdE 
KuLLANABİLİYOR Mu?

CANEL uYAN: KALİTELİ 
üRüNLERİMİZLE İHRACAT 
OdAKLI çALIŞIYORuZ
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Enerji Sanayicileri ve İş Adamları derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, ENSİA’nın sektörel çalışmalarla 
sektörün önünü açtığını söyledi.
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ile derneğin çalışmalarını konuştuk. 

BİR KONU BİR KONUK 
ÖZEL

DOSYA

ENSİA’n ın 
b a ş k a n 
yardımcılı -
ğı görevini 
sürdürmek-
teydiniz. 26 
Mart’ta ya-
pılan genel 
kurulumuz-
da başkan-
lığa seçil-
diniz. Yeni 

dönemde sizin başkanlığınızda 
ENSİA’da neler değişecek?
Türkiye’yi yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği alanında ekipman, teknoloji 
ve proje üreten uluslararası bir merkeze 
dönüştürmek” vizyonu ile 2016 yılın-
da yola çıkan Enerji Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ENSİA), geçen beş 
yıllık sürede yenilenebilir enerji sektö-
ründe çok önemli başarılara imza attı. 
Kendisi de başlı başına bir “proje derne-
ği” olan ENSİA, yenilenebilir ve temiz 
enerji sektörüne yönelik doğru bilgi ve 
farkındalığı oluşturmayı temel amaç ola-
rak benimseyen bir sivil toplum örgütü-
dür. Yönetim Kurulu’muzda yer alan ve 
her biri alanlarında başarısını kanıtlamış 
arkadaşlarımızın heyecanlarını, geçmiş 
yönetimlerimizde yer alan arkadaşları-
mızın deneyimleri ile bütünleştirerek 
muhteşem bir sinerji yaratacağımıza gö-
nülden inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da her paydaşımıza 
eşit uzaklıkta ve yakınlıkta, kamu otori-
telerine saygılı, yapıcı öneri ve fikirlerini 
muhataplarına iletmekten çekinmeyen, 
ülkemizde yatırım yapan her firmayı 
“yerli” olarak gören, yerli enerjinin yerli 
ekipmanla üretilmesi gerektiğini düşü-
nen, sektörümüze yeni ana ve yan sanayi 

yatırımlarının çekilmesi noktasında ini-
siyatif alan duruşumuzu kararlılıkla sür-
düreceğiz. 

ENSİA, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜ-
RÜYOR
Yenilenebilir enerji sektöründe 
yeni teknolojiler adeta baş dön-
dürücü bir hızla gelişiyor. Ancak 
ülkemizin bu gelişmelerin ne ka-
dar odağında olduğu konusunda 
iyimser olmamız zor. ENSİA bu 
yönde herhangi bir işlev yüklene-
cek mi? 
Sektörümüzde yeni teknolojilerin çok 
hızlı geliştiğine ve uygulama alanı bul-
duğuna tanık oluyoruz. Denizüstü (off-
shore) rüzgâr santralleri, hibrid santral-
ler, enerji depolama, yeşil hidrojen vb. 
gibi konuların yakın gelecekte ülkemizin 
gündeminde daha fazla yer alacağını bi-
liyoruz. Bu konulardaki düşüncelerimizi 
de kamuoyumuz ve kamu otoritelerinin 
gündemine taşımak istiyoruz. 
YENİLENEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ
Sizinle geçen yıl yaptığımız söy-
leşide yenilenebilir enerji ve yerli 
ekipman arasındaki üretim vur-
gusundan söz etmiştiniz. Başkan-
lık döneminizde bu yönde nasıl 
bir açılım göreceğiz ENSİA’dan? 
Kurumsal görüşümüz olarak pek çok 
kamuoyumuz ve kamu otoritelerimiz ile 
paylaştığımız bir düşüncemizi, bu vesile 
ile sizin aracılığınızla bir kez daha tekrar-
lamak istiyorum. Rüzgâr, Güneş, Jeoter-
mal, Biyokütle, Dalga gibi yenilenebilir 

ve temiz enerji kaynaklarına sahip 
olmamız, elbette ülkemizin ener-
jide dışa bağımlılığının azaltılması 
ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması 
açısından hayati önemdedir.  An-
cak asla yeterli görülmemelidir. 
Yerli kaynaklarımızdan enerjimizi 
üreten makine ve ekipmanların da 
yerli olması, sermaye kaynağına 
bakılmaksızın ülkemizde konuşlu 

firmalar tarafından üretilmesi ve katma 
değer zincirinde yer almaları; en az yerli 
enerji kadar önemlidir.
Yerli enerji kaynaklarımızı ithal ekipman-
larla üretmemizin, ülkemizin beklenti-
lerine cevap verecek bir varlık yönetimi 
stratejisi olmadığını biliyoruz. Bu veri-
lerden hareketle, ülkemizin bu önemli 
sorununun çözümünde, önerilerimizi ve 
taleplerimizi daha fazla kamuoyu günde-
mine getireceğiz. Bu çabamız kuşkusuz, 
daha çok katma değer, daha çok istihdam 
ve daha çok ihracat anlamına da gelmek-
tedir.
ALPER KALAYCI KİMDİR?
1973 yılında Ankara’da doğan Alper Ka-
laycı; ilk, orta ve lise eğitimini Bolu’da 
tamamladı. 1998 yılında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun olan Kalaycı, iş hayatına 
1998-2001 yılları arasında Türkiye’nin 
ilk rüzgâr enerjisi santrallerinin mon-
taj ve bakım mühendisi olarak başladı. 
2001 yılından itibaren Ege Serbest Böl-
gesi’nde Türkiye’nin ilk kompozit rüz-
gâr türbini kanadı üretimini yapan Aero 
Rüzgâr Endüstrisi A.Ş. şirketinde göreve 
başlayan Kalaycı, 2009 yılından bugüne 
aynı şirketin Genel Müdürü olarak görev 
yapıyor. İzmir Torbalı’da rüzgâr türbini 
beton kulesi üretimi yapan WEC Kule 
şirketinin de Genel Müdürü olan Al-
per Kalaycı; Batı Anadolu Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği (BASİFED) Yönetim 
Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) 31. Diğer Plastik Ürünler Meslek 
Komitesi Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası 
(İZTO) Yenilenebilir Enerji Komisyonu 
Üyeliği ve Ege Serbest Bölgesi Sanayici 
ve İş adamları Derneği (ESBİAD) Yöne-
tim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürü-
yor. 2016 yılında Enerji Sanayicileri ve İş 
adamları Derneği’nin (ENSİA) kurucu 
kadrosu içinde yer alan Alper Kalaycı, iki 
dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı olarak görev yaptı. Basketbol ve zıp-
kınla sualtı avcılığı sporlarıyla ilgilenen 
Kalaycı, iyi derecede İngilizce ve Alman-
ca biliyor, evli ve bir çocuk babası. 

Elif Şendil
Net Medya Ajans Müdürü

55  sayımızın 1 konu 1 konuk  sayfasında  ENSİA,Enerji Sanayicileri İş Adamları derneğinin yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı Net Medya Ajans Müdürü Elif Şendil’in konuğu oldu..

Kalaycı: ENSİa, SEKtörüN çatı dErNEğİ olaraK 
öNEmlİ çalışmalar yapıyor

Alper Kalaycı



55  sayımızın 1 konu 1 konuk  sayfasında  ENSİA,Enerji Sanayicileri İş Adamları derneğinin yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı Net Medya Ajans Müdürü Elif Şendil’in konuğu oldu..
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1 SUBJECT 1 GUESTÖZEL
DOSYA

Energy Industrialists and Businessmen Association Chairman Alper Kalaycı in his statement, spoke that ENSIA 
paved the way for the industry with their sectoral studies.
We’ve been informed about the Association’s field works with Energy Industrialists and Businessmen Association Board of directors 
Manager Alper Kalaycı.

You were the Vice President of 
ENSIA. You were elected as the 
President at the General Assemb-
ly which was held on March 26th. 
What will change in ENSIA under 
your presidency in the new peri-
od?
With the aim “To convert Turkey into an 
international center of renewable energy 
and energy efficiency in equipment and 
technology” in 2016, The Energy Indust-
rialists and Businessmen Association 
(ENSIA) has achieved significant success 
in renewable energy industry in the past 
five years. ENSIA, which is also a “proje-
ct association” in itself, is a non-govern-
mental organization which aims to cre-
ate a proper knowledge and awareness 
among the public, regarding renewable 
and clean energy industry. We whole-
heartedly believe to create a magnificent 
synergy by combining the excitement of 
our Board of Directors colleagues and 
our previous management’s colleagues’ 
experience, who have proven their suc-
cess in their fields in accordance. As it 
has been today and to be in the future, 
we will maintain our stance as equal to 
all our stakeholders, respectful to pub-
lic authorities, no hesitation to convey 
constructive suggestions and ideas to re-
lated places, considering every investors 
as “local” and one of us, in belief of do-
mestic equipments to be manufactured 
domestically, and having proper actions 
to attract new main and sub-insdustry 
investments if needed.
ENSIA SUSTAINS THEIR WORK
New technologies are getting de-
veloped at a magnificant speed 
in renewable energy industry. 
However, it is quite difficult for 
us to be optimistic about our 
country’s attention level on such 
developments. Will ENSIA take 
any actions on this matter?
We witness how rapidly new techno-

logies in our industry 
develop and how they 
have no trouble to find 
fields of application. 
We are aware that such 
issues as offshore wind 

power plants, hybrid power plants, ener-
gy storage, green hydrogen etc. will be on 
the agenda of our country even more in 
the near future. We as well want to bring 
our opinions on these issues to the public 

and the respective authorities.
RENEWABLE AND CLEAN ENERGY
In our interview with you last 
year, you mentioned about the 
production rates between re-
newable energy and domestic 
equipment. Will we see any de-
velopments on such issues during 
your presidency of ENSIA?
On this occasion, I would like to repe-
at once again, through you, an opinion 
that we have shared with many of our 
public and proper authorities as our 
corporate opinion. Having renewable 
and clean energy sources such as Wind, 
Solar, Geothermal, Biomass and Wave is 
of course vital in terms of reducing our 
country’s external dependency in energy 
and ensuring resource diversity. Though, 
those should never be considered suffi-
cient. The sufficiency of machinery and 
equipment which produce us energy th-
rough domestic resources, having them 
manufactured by domestic corporations 
located in our country (regardless of the 
capital source) and to have them add any 
value; are as vital as the domestic energy 
itself. We are well aware of the fact that 
production of our domestic energy re-
sources with imported equipment is not 
an asset management strategy that will 
meet the expectations of our country. 
Based on all these facts, we will bring our 
suggestions and requests to the agenda 
of the public in solving this crucial prob-

lem of our country. Undoubtedly, this ef-
fort also means more added value, more 
employment and more exports.
ABOUT ALPER KALAYCI
Alper Kalaycı, born in Ankara in 1973; 
completed his primary, secondary and 
high school education in Bolu. Gra-
duating from Dokuz Eylül University 
Mechanical Engineering Department 
in 1998; Kalaycı began his business life 
between 1998-2001 as an installation and 

maintenance engineer in Turkey’s 
very first wind energy plants. In 
2001, taking up a position in Aero 
Wind Industries Inc. which manu-
factures the first composite wind 
turbine wings of Turkey in Aegean 
Free Trade Zone; Kalaycı operates 

as the General Manager of the company 
since 2009. Alper Kalaycı, who is also the 
General Manager of WEC Tower, manu-
facturing concrete wind turbine towers in 
İzmir Torbalı; also takes up positions as a 
Board Member of Western Anatolian In-
dustrialists and Businessmen Associati-
on (BASIFED), Aegean Region Chamber 
of Industry (EBSO)’s 31st Other Plastic 
Products Professional Committee Gene-
ral Manager, Member of Izmir Chamber 
of Commerce (IZTO) Renewable Ener-
gy Commission, and Board of Directors 
Member of Aegean Free Zone Industri-
alists and Businessmen Association (ES-
BIAD). Also worth mentioning of him as 
a founding member of Energy Industria-
lists and Businessmen Association (EN-
SIA) in 2016, Alper Kalaycı served as the 
Vice Chairman of the Board of Directors 
for two terms. Interested in basketball 
and harpoon diving, Kalaycı is fluent in 
English and German languages. Kalaycı 
is married, and a father of one.

Kalaycı: aS a roof ovEr thE ıNduStry, ENSıa 
coNductS ımportaNt taSKS

On our 55th edition’s the “1 topic - 1 guest” page; Alper Kalaycı, the new Chairman of ENSIA, Energy 
Industrialists and Businessmen Association, was hosted by Net Media Agency Manager Elif Şendil

Elif Şendil
Net Medya Ajans Müdürü



On our 55th edition’s the “1 topic - 1 guest” page; Alper Kalaycı, the new Chairman of ENSIA, Energy 
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BAŞARI ÖYKÜSÜ / Faik AKTAŞ / Gemlik Aktaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı

aKtaş: NaKlİyE SEKtörü türKİyE’NİN Katma 
dEğErİNİ Sırtlıyor

Gemlik Aktaş’ı okuyucularımıza 
tanıtır mısınız?
Gemlik Aktaş 40 tane TIR çekici tesli-
matını gerçekleştirdi. Tamamen Bursa 
kökenli bir firmayız. Ben, Gemlik’te 
doğdum. Babamın manav dükkânı var-
dı. Ben, arabacılığa meraklıydım. Fini-
ke-Antalya-Adana-Kozan’dan meyve 
sebze alır gelirdik. O zamanlar babam 
şoför bulamıyordu. 11 yaşımdayken 
Finike’den sebze çekerek başladım. Bu 
merak beni buraya kadar gelen büyük 
bir şirketin yönetim kurulu başkanı ol-
mamı sağladı.

Bu işe nasıl başladınız?
Nakliyeciliğe meraklıydım. Askere git-
tim. Askerden geldikten sonra 1975 
senesinde Ford arabası aldık. 1974’te D 
1200 Ford aldık. 1976’da yaşımı büyü-
terek ehliyet aldım. 1980 yılında Avru-
pa’ya Ford kamyonla başladım, 20 ülke 
gezdim. Yurt dışında Suudi Arabistan’a 
Mobilya, Almanya’ya tekstil, Fransa’ya 
tekstil, Kuveyt’e kebapçı malzemele-
ri taşıdım. 1987 yılına kadar ettim. 
1992’de arabanın direksiyonundan in-
dim. 1995’te Almanya’da oturum aldım. 
Almanya’da araçlar aldım. 
Kühne Nagel’in Katar, 
Dubai, Suudi Arabistan’a 
Almanlar gidemiyordu; 
biz gittik. Çocuğum ölün-
ce Almanya’da ki bütün 
işlerimi bırakarak Türki-

ye’ye geldim ve burada hizme-
te devam ettim. 1996 yılında 3 
ortak Aktaş olarak şirketimizi 
kurduk. 2 yıl sonra ortaklarım 
beni yalnız bıraktı. 2000 yılında 
Gemlik’te dostlarıma güvendim, 
beni iflas ettirdiler. Demir 1 TL 
bile param kalmadı. Ford Oto-
san’ın sac taşıma işini yapıyor-
dum o yıllarda. O yıllardan sonra 

azmettik, çalıştım, bugün bu zamana 
geldik. Hiçbir devlet desteği olmadan 
bugünlere geldik.

Kendi özmal araçlarımız-
la her şeyi yapabilecek 
bilgi becerimiz, altyapı-
mız var.
Aktaş olarak lojistik olarak neler 
yapıyorsunuz?
Bizde her türlü dorse var. Bizim garajı-
mıza giren bir müşteri her şeyi özma-
lımız ile yaptığımızı görür. Biz, hizmet 
satıyoruz. Kiralık bir aracı tutup da on-
ların aracıyla iş yapmıyoruz. Şimdilerde 
30-40 tane şoför bulmadığımızdan mü-
tevellit kiralama işine gidiyoruz. Şoför 
bulsak kesinlikle 
kiralık araç çalış-
tırmayız. Şartlar 
bizi buraya getir-
di. İş-Kur’a baş-
vurduk, kadın iş 
şoförleri alımına 
başlayacağız. Ka-
dın TIR, operatör 
şoförleri ile işbir-
liğine gidecek ve 
istihdama katkıda 
bulunacağız.
Kaliteli hiz-
met olmaz-
sa olmazı-
mızdır.

Kaliteli hizmet veriyorsunuz. 
Araç parkurunuzda neler var, 
hangi yükleri taşıyorsunuz?
158 tane dorsemiz var. 6 dingil dorse-
lerimiz. 120 aracımız treylerimizden 
oluşuyor. Hepsi kendi özmal araçları-
mızdır. Konteyner taşımacılığı, gıda ve 
reefer taşımacılığı yapıyoruz. Rulo sac 
ve soğutuculu dorselerde yurt dışına 
gıda taşımacılığı yapıyoruz.
Toplam 52 çekici aldık
Koçarslan’dan 40 tane çekici aldık. Bu 
araçlarımızı iş piyasada kullanacağız. 
12 tane de yurt dışı için kullanacağız. 
Aslında toplam 52 tane aldık biz. 2020, 
nakliyeciler için çok güzel geçti. 2021 
yılı için de sektörün iyi geçeceğini düşü-
nüyorum. Pandemide dur durak bilme-
den çalışıyoruz. Bundan sonra da güzel 
çalışmalara imza atacağız.

Gemlik Aktaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı faik Aktaş, nakliye sektörünün Türkiye’nin katma değerine katkıda 
bulunduğunu söyledi.
Net Medya olarak Gemlik Aktaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı faik Aktaş ile not alacağınız, altını çizerek 
okuyacağınız bir başarı öyküsü röportajını  gerçekleştirdik.

faik Aktaş
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BAŞARI ÖYKÜSÜ

aKtaş: thE ShıppıNg ıNduStry bEarS thE addEd 
valuE of turKEy

Could you introduce Gemlik Ak-
taş to our readers?
As Gemlik Aktaş, we conducted the 
delivery of 40 rigs. We are a company 
which is completely Bursa-oriented. I 
was born in Gemlik. My father owned 
a grocery store back then. I was inte-
rested in driving business. We used to 
buy fruits and vegetables from Finike, 
Antalya, Adana and Kozan. At the time, 
my father was unable to find a driver. I 
started by providing vegetables from Fi-
nike when I was 11 years old. This kind 
of curiosity helped me to become the 
chairman of a large company which was 
able to continue this far.
How did you start this business?
I had an interest in transportation. I 
served in the army. In the year 1975, 
we have bought a Ford brand car after 
I returned from the military. We bought 
Ford D 1200 in 1974. In 1976, I got my 
drivers’ license by contacting to the aut-
horities and have them change my age 
to older. I started from Europe using a 
Ford truck in 1980, in which I traveled 
to 20 countries. I transported furnitu-
re to Saudi Arabia, fabrics to Germany 
and France, and kebab-shop products to 
Kuwait abroad until 1987. I got off the 
wheel in 1992. I got a residence permit 
in Germany in 1995, buying vehicles 

as well. Germans’ Kuehne + Nagel was 
unable to visit Qatar, Dubai and Saudi 
Arabia; yet we went. After my son pas-
sed away, I’ve abandoned all my work 
in Germany and returned to Turkey, to 
continue my service here. We’ve estab-
lished our company in 1996 as three Ak-
taş partners. Just two years later on, my 
partners abandoned me. I’ve put faith in 

my friends back in 2000 in Gemlik, and 
they had me go bankrupt. I didn’t have 
a single coin left. I was occupied with 
Ford Otosan’s sheet metal transportati-
on business in those years. Later on, I 
was determined; I worked and here I am 
today. I achieved it without any govern-
ment support.

We have the knowledge 
and infrastructure to ac-
complish anything with 
our self-owned vehicles.
What are your activities as Aktaş 
logistics?

We have all types of trailers. A customer 
who visits our garage will definitely wit-
ness how conduct everything through 
our self-owned assets. We sell services. 
We do not hire a rental to do this bu-
siness with their vehicles. Since nowa-
days we’re unable to find around 30-40 
drivers, began the rental business. If we 
could find a driver, we would never as-
sign any vehicles to rental. The circums-
tances forced us to it. We applied to Tur-
kish Employement Agency, we will start 
recruitment of female drivers. We will 
cooperate with female truck drivers and 
operator drivers as well as contribute to 
employment rates.
Quality service is our es-
sential.
You provide a high-quality ser-
vice. What do you own in your 
vehicle park and what loads do 
you transport?
We own 158 truck beds, as well as 6 axle 
truck beds. 120 of our vehicles consist of 
trailers. They are all owned by us. We do 
container, food and reefer transports. 
We also do abroad transportations 
using steel roll and freezer trailers.
We’ve purchased 52 tow 
trucks in total
We bought 40 tow trucks from Koçars-
lan. We will use them in the business 
market. We will use 12 of them abro-
ad as well. In fact, we have purchased a 

total of 52. The year 
2020 has been gre-
at for our industry. 
I believe it will go 
well in 2021 too. We 
continue our work 
uninterruptedly in 
the pandemic. From 
now on as well, we 
will conduct a good 
business.

faik Aktaş, Chairman of the Board of Gemlik Aktaş, in his statement, underlined that the transportation industry 
contributes to Turkey’s added value.
As Net Media, we conducted an interview of a success story with faik Aktaş, the Chairman of the Board of 
Gemlik Aktaş, that you will definitely underline and take notes of it.

BAŞARI 

ÖYKÜSÜ
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Anko Enerji Satış ve Satış Sonrası Hiz-
metler Müdürü Eyüp Parlak ile firmanın 
hedeflerini ve yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdik.
Anko Enerji olarak faaliyetleriniz-
den bahseder misiniz?
2013 Yılında Lityum İyon Lityum 
akü üretimi amacıyla Kocaeli Mer-
kezli kurulan ANKO ENERJİ A.Ş. 
başta Endüstri 4.0  ve Mobilite 
Uygulamaları olmak üzere, İstif 
Makinaları, Yenilenebilir Ener-
ji, Endüstriyel/Ticari Depolama 
ihtiyaçları için Lityum İyon akü 
depolama çözümleri tasarlamakta 
ve üretmektedir. Merkez ofisimiz  
Kocaeli’de bulunmakta olup, Ar-
Ge ve üretim faaliyetlerimiz 1000 
m2 kapalı alana sahip olduğumuz 
Antalya’da gerçekleşmektedir.  
2020 yılı ile birlikte çok hızlı bir 
büyüme ivmesine giren firmamız bünye-
sinde 7 mühendis, 5 teknisyen, 1 finans ve 
1 satın alma uzmanı olmak üzere 14 kişilik 
uzman bir kadro barındırmaktadır.  %50 
mühendislik, %50 üretim olarak tanım-
ladığımız yapımız, sektörde yeniliklere 
imza atan, müşteri ihtiyaçlarına uygun 
çözümler üreten patentli ürünlerimiz ile 
müşterilerimize uygun çözümler ulaştır-
maktayız. 
Seri ürün ve ihtiyaca özel üretim 
kabiliyetimizle çözüm sunuyoruz   
NMC ve Lityum Demir Fosfat kimya üze-
rine patentli yapılarımız ile 30’a yakın seri 
ürün ve ihtiyaca özel üretim kabiliyetimiz 
ile başta OEM müşterilerimiz olmak üze-
re, kullanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak 
çözüm sunabilmekteyiz.
Hizmet verdiğimiz sektörler   
Endüstri 4.0 AGV, Robotik Uygulamalar 
ve Depo Raf Sistemleri, Foklift, Tranpalet, 
Elektrikli Çekici  ve Manlift, Mini Elekt-
rikli Kamyonetler, ve Yol Süpürge Araçla-
rı, Golf Araçları, Tramvaylar, Yenilenebilir 
Enerji Depolama Sistemleri, Temizlik Ma-
kinaları olarak sıralayabiliriz.
Mühendislik ön planda  

Kullandığımız tüm yarı 
mamulleri direkt olarak  
üreticilerinden tedarik 
ederek, yarı mamul kali-
tesinden ve gerçekliğin-
den emin olarak hareket 
etmekteyiz. Tasarım-
dan satış evresine kadar 
mühendisliği ön plana 
çıkarttığımız yapımız, 
Ürün kalitesine gösterdi-
ğimiz özen ve güvenliği 
ön planda tutan patentli 
tasarımlarımız ile Uzak 

Doğulu rakiplerimizden oldukça kaliteli, 
uzun ömürlü ve Güvenli çözümler üret-
mekteyiz. Anko Enerji olarak, Yerli ta-
sarım, Yerli üretim ve yerli teknik servis 

hizmeti ile ülkemizdeki kullanıcılar için 
oldukça avantaj sağlamaktayız. Uzak Do-
ğu’da üretilen ürünlerin tamamı için kali-
tesiz ifadesini kullanmak yanlış olur. La-
kin, fiyat odaklı satış hedefi olan ve teknik 
satıştan ziyade sadece standart satışa yö-
nelen ithalatçı  firmaların ürünlerindeki 
sıkıntılar, hala olgunlaşma evresinde olan 
Lityum Akü pazarı için şimdiden olum-
suzluklar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle 
Çin pazarındaki Elektrikli otobüslerde 
ömürlerini tamamlamış lityum akülerin, 
yeniden paketlenerek 
sıfır ürün şeklinde 
ülkemize girmesi ya-
kın tarihte ülkemiz-
de lityum aküye olan 
güvenin sarsılmasına 
neden olacağı su gö-
türmez bir gerçektir.
Covid 19 salgını 
sürecinde firma 
olarak nasıl ön-
lemler aldınız?   
Pandemi etkisi  ile 
yatırımların durdu-
rulmasına bağlı ola-

rak kısa bir süreliğine yavaşlama yaşadık. 
Lakin 2020 Mayıs ayı itibariyle talep pan-
demi öncesine göre oldukça arttı ve hala 
artmaya devam etmektedir. Pandeminin 
asıl etkisinin küresel üretim, tedarik zin-
cirindeki maliyet artışları ve uzun termin 
süreleri tarafında hala yaşamaktayız.  Bu 
olumsuz etkiye ilave olarak hareketli döviz 
kurları tüm piyasayı etkilediği gibi, yarı 
mamul konusunda yurtdışına bağlı olan 
bir sektör olarak  bizi de ciddi etkilemek-
tedir. Yurt içi pazar payımız içi sayısal bir 
değer vermemizin yanlış olacağı düşünce-
sindeyiz. Lakin hitap ettiğimiz sektörlerin 
neredeyse tamamında gerek üretici gerek 
kullanıcılara Lityum Akü satışı konusun-
da iddialı bir pozisyonda olduğumuzu 
söyleyebiliriz.

Yatırım odaklı yapımız ile 
ilerliyoruz
2021 yılı hedef planlarınız ne-
lerdir?   
2021 yılına oldukça iddialı yatırım-
lar ile başladık. İstif Makinalarında 
ürün gamımızı genişlettik. 24V ~ 
80V arası, 800Ah e ulaşan kapasi-
telerde oem ve değişim pazarı için 
hızlı, güvenilir ve uygun çözümler 
ile sektörde daha da büyüyeceği-
mizi düşünüyoruz. Yüksek Voltaj 
Lityum Akü pazarı için Ar-Ge  ve 
üretim altyapımızı tamamladık. 
Özellikle yüksek depolama ve güç 
ihtiyacı olan yenilenebilir enerji 

sistemlerine yerli çözümler konusunda 
iddialıyız.  Sektörde önemli sıkıntı oluş-
turan ve ithalatı oldukça zahmetli olan 
Yüksek Frekanslı Lityum İyon Akü ve 
Konvansiyonel aküler için kullanılan  şarj 
cihazı ihtiyacı için 24V~ 70V arası her 
aküye uyumlu, tam konfigüre edilebilir,  
800W’lık şarj cihazımızı müşterilerimizin 
kullanımına sunduk ve 5 kw’lık modeli-
mizn Ar-Ge çalışmalarını başlattık.

ÜRÜN TANITIMI /ANKO ENERJİ

Anko Enerji Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Eyüp parlak, pandemi döneminde de firmanın yatırıma devam 
ettiğini ifade etti.

Eyüp parlaK: aNKo ENErjİ, yatırım 
odaKlı büyümESİNİ SürdürEcEK…! ÖZEL

HABER

Eyüp parlak
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We evaluated the company’s goals and de-
velopments with Anko Energy Sales and 
After Sales Services Manager Eyüp Parlak.
Could you tell us about your activi-
ties as Anko Energy?
ANKO ENERGY INC, which was establis-
hed in Kocaeli in 2013 producing Lithium 
Ion batteries. Especially regarding Industry 
4.0 and Mobility Applications; we design 
and manufacture Lithium Ion batteries for 
stackers, renewable energy and industrial/
commercial storage needs. Our head offi-
ce is located in Kocaeli; and our R&D and 
production activities are carried out in An-
talya, where we have an enclosed area of 
1000 square meters. Our company, which 
has gained a very rapid growth momen-
tum in 2020, has a specialist staff of 14 pe-
ople; including 7 engineers, 5 technicians, 
1 finance and 1 purchasing specialist. We 
provide solutions to our customers within 
our structure, which we refer as 50% engi-
neering and 50% production; and our pa-
tented products create great innovation in 
the industry. 

We offer solutions through our capa-
bility of serial production and tailo-
red products.   
With our patented assets on NMC and 
Lithium Iron Phosphate chemistry, we are 
able to offer complete solutions according 
to the needs of our customers; especially 
our OEM customers, with our ability to 
produce around 30 serial and tailored pro-
ducts.
Industries which we provide service   
They can be listed as: industry 4.0 AGV, 
robotic applications and warehouse rac-
king systems, forklift, pallet truck, electric 
tow and man-lift, mini electric trucks, and 
road sweepers, golf vehicles, tramways, 

renewable energy sto-
rage systems, and clea-
ning machines.
Engineering holds 
the importance  
By supplying all the se-
mi-finished products 
we use, directly from 
their manufacturers; 
we make sure of the 
quality and authen-
ticity of the semi-fi-
nished products. We 
produce high quality, 
long-lasting and safe 
solutions compared to 
our Far Eastern com-
petitors with our stru-
cture. We prioritize 
engineering from design to the sales phase; 
our attention to product quality and our 
patented designs also prioritize safety. As 
Anko Energy, we provide a great advantage 
for the customers in our country thanks to 
our domestic design, domestic production 
and domestic technical services. It would 
be wrong to use the term poor quality 
for all products produced in the Far East. 
However, the problems in the products of 
the importer companies, which have a pri-
ce-oriented sales target and focus only on 
standard sales rather than technical sales, 
have already created negativities for the 
Lithium Battery market, which is still in its 
maturing phase. It is an indisputable fact 
that lithium batteries, which have comp-
leted their lifespans in electric buses in the 
Chinese market; are repackaged and ente-
red our country in the form of zero produ-
cts, which will cause the distrust regarding 
the lithium batteries in our country, in the 
near future.
What precautions did you take as a 
company during the Covid 19 outbre-
ak?   
We experienced a slowdown for a short 
time due to the halt of investments due 
to effects of the pandemic. However, as of 
May 2020, the demand has increased con-

siderably compared to the pre-pandemic, 
which still continues to increase. We are 
still experiencing the main impact of the 
pandemic on global production, cost incre-
ases in the supply chain and long deadlines. 
In addition to this negative effect, volatile 
exchange rates affect the entire market, as 
well as seriously affecting us as an industry 
which depends on abroad on semi-finished 
products. We think that it would be wrong 
to give a numerical value for our domestic 
market share. However, we are confident in 
our position in the sale of Lithium Batteries 
to both manufacturers and users in almost 
all of the industries that we address.
We move forward with our invest-
ment-oriented actions
What are your target plans in 2021?   
We began the year 2021 with very ambiti-
ous investments. We expanded our product 
range for stackers. We estimate that we will 
continue our growth further in the industry 
with fast, reliable and suitable solutions for 
OEM and exchange market with capacities 
between 24V ~ 80V and up to 800Ah. We 
have completed our R&D and production 
infrastructure for the High Voltage Lithi-
um Battery market. We are assertive about 
domestic solutions, especially for renewab-
le energy systems which have high stora-
ge and power needs. We have offered our 

customers a fully configurable 
800W charger that is compa-
tible with any battery between 
24V ~ 70V for the need for 
High Frequency Lithium Ion 
Batteries and the charger used 
for Conventional batteries, 
which are a major problem in 
the industry and are very dif-
ficult to import, and we have 
started R&D studies of our 5 
kW model.

ANKO ENERJİ / ÜRÜN TANITIMI

Anko Energy Sales and After Sales Services Manager Eyüp parlak, stated that the company continued to invest 
during the pandemic.

Eyüp parlaK: aNKo ENErgy wıll coNtıNuE ıtS 
ıNvEStmENt-orıENtEd growth! ÖZEL

HABER
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A ğ ı r 
N a k l i -
y e c i l e r 
Derneği 
Yönetim 
K u r u l u 
B a ş k a n 
Yardım-
cısı Filiz 
B o z a t 

dergimize çok özel açıklamalarda bulundu.
Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) olarak 
2020 yılı sektör olarak nasıl geçti?
2020 Mart ayı itibarı ile, toplum sağlığını ko-
rumak adına devletimiz tarafından alınan tüm 
önlem ve tedbirleri hem dernek olarak hem de 
sektör paydaşlarımız olarak uyguladık, uygu-
lanmasını sağladık. Aylık dernek toplantıla-
rımızı; seyahat yasağı olmayan zamanlarda 
seyreltilmiş olarak İstanbul-Kartal’da bulunan 
dernek merkezimizde; diğer zamanlarda bilgi-
sayar ve mobil iletişim kanallarını kullanarak 
uzaktan bağlantı ile aksama olmadan gerçek-
leştirdik. 
Toplantılarımızda Sektörel Sorunları 
Değerlendirdik
Toplantılarımızda sektörümüz ile ilgili konu-

ları masaya yatırmaya, bürokratik olarak baş-
latmış olduğumuz ilişkilerimizi değerlendir-
meye, derneğimizin başarısını sürdürülebilir 
kılmak için geliştirme önerilerini paylaşmaya 
devam ettik. Ülkemizin, tüm dünyada olduğu 
gibi bu dönemde daha çok ortaya çıkan taba-
na yayılmış enerji ihtiyacındaki artış sebebi ile 
hizmet verdiğimiz sektörler arasında enerji 
üreten kesimde bir düşüş olmadı. Bilakis 2020 
ağır kış şartlarının geç oluşması ve kısa sür-
mesi sebebi ile özellikle Rüzgâr Projelerinde 
2020-2021 yılı mevsimsel şartlardan dolayı 
“en az duraklama yaşanan” yıllardan biri ola-
rak tarihe geçti. Ancak evlere kapanma ve alı-
şılagelmiş sarf malzemelerinin tüketimindeki 
azalma sebebi ile fabrikalar daha az üretmeye, 
daha az makine kullanmaya başladı. Önce-
den siparişi verilen ve satın alması yapılmış 
pres, endüstriyel tezgahlar, fırınlar, kazanlar, 
iş makineleri, vb gibi ürünlerin taşınması, 
kesintisiz olarak 2020 ilk yarısı sonuna kadar 
devam etti. İthalat / ihracat ve yurtiçi taşıma-
larındaki olumsuz etkiyi yılın 2. Yarısında 
nispeten daha fazla hissetti sektörümüz.
Sefer Süreleri Uzadı
Ulaştırma ve lojistik sektörüne pandemi sü-
recinde yurtiçinde herhangi bir kısıtlama 

getirilmemiş olması, lokal çalışan üyelerimi-
ze işlerini devam ettirebilme imkânı tanıdı. 
Ancak Uluslararası çalışan paydaşlarımız için 
sınır kapılarındaki “PCR Test Süreci” ve pan-
demi döneminde kısıtlı olarak verilen vizeler 
sebebi ile sefer süreleri uzadı, maliyetler arttı, 
sefer sayıları düştü. İthalat / İhracat denge-
sizliği sebebi ile dolu/boş ring sefer ihtiyacı 
ortaya çıktı ancak bu olumsuzluklar birebir 
navlunlara yansıtılamadığı için kısmi de olsa 
finansal zorlanmalar yaşandı.
Şanslı Sektörlerin Başında Geliyoruz   
Bu süreç içerisinde; tüm tedbirleri almamıza 
rağmen, limanlar, gümrükler, fabrikalar, şan-
tiyeler gibi ortamlara giriş çıkış yapan sektör 
çalışanlarımızdan maalesef hastalananlar ve 
kaybettiklerimiz de oldu. Yine de pandemi 
sürecinde çalışma şartları olarak şanslı sek-
törlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. 
Şoförlerimiz sadece kendilerinin bulunduğu 
araçlarında zaman geçirdiği ve taşıdığımız 
yüklerin ebatları sebebi ile yükleme boşaltma 
alanları genelde açık hava olduğu için hastalı-
ğa yakalanma oranları düşük kaldı. Üzülerek 
bildirmek istiyoruz ki, hastalıkların çoğu ma-
alesef ev ortamlarından bulaş sonucu ortaya 
çıktı.

Filiz Bozat, Deputy Chairman of the Board of 
Heavy Transporters Association, made very 
special statements to our magazine.
As the Heavy Transport Association 
(AND), how do you evaluate the year 
2020 as an industry?
As of March 2020, we have implemented all the 
measures taken by the state in order to prote-
ct public health, both as an association and as 
our industry’s stakeholders. We have held our 
monthly association meetings in our associa-
tion headquarters located in Kartal, Istanbul 
during times when there is no travel ban; and 
we held our meetings without disruption, onli-
ne through computer and mobile devices when 
the travel ban was applied. 
WE HAVE ASSESSED INDUSTRY’S 
PROBLEMS IN OUR MEETINGS
In our meetings; we discussed about the issues 
related to our industry, evaluated our bureauc-
ratically initiated relations, and shared some 
improvement suggestions in order to maintain 
the success of our association. Due to the inc-
rease in the energy need of our country, which 
was more common in this period as well as in 
the rest of the world, there was no decrease in 
the energy producing industries among the ot-
hers we serve to. On the contrary, due to the 
late occurrence of heavy winter conditions 
and the short duration of them; especially re-

garding the Wind Energy Projects, the years of 
2020 and 2021 were recoded as one of the “least 
unproductive periods” due to seasonal conditi-
ons. However, factories started to produce less 
and use less machinery due to the quarantine 
periods and the decrease in the consumption 
of common conventional consumables. The 
transportations of previously ordered and 
purchased products such as presses, indust-
rial benches, furnaces, boilers, construction 
equipment, etc. continued to progress uninter-
ruptedly until the end of the first half of 2020. 
Our industry, in case, felt the negative impact 
of import / export and domestic transportation 
relatively more in the second half of the year.
THE VOYAGE TIMES WERE EXTENDED
The fact that no restrictions were imposed on 
the transportation and logistics sector domes-
tically during the pandemic process, enabled 
our local employees to continue their business. 
However, due to the “PCR Test Process” at the 
border gates and the limited visas handed out 
during the pandemic period for our internatio-
nally working stakeholders; voyage times have 
been extended, costs have increased, and the 
number of voyages has decreased. Due to the 
import / export imbalance, the need for full / 
empty ring voyages arose, though there were 
partial financial difficulties because these nega-
tivities could not be reflected on the one-to-one 

freights.
WE ARE AMONGST THE LUCKIEST IN-
DUSTRIES   
Although we took all the precautions during 
this process, unfortunately, there were some 
employees of our industry who checked in and 
out to places such as ports, customs, factories 
and construction sites; who unfortunately fell 
ill and lost their lives. Nevertheless, we believe 
to be one of the luckiest industries in terms of 
working conditions during the pandemic pro-
cess. Our drivers only spent time inside their 
vehicles and the rates of catching the disease re-
mained low, as the loading and unloading areas 
are generally open air areas due to the size of 
the loads we carry. We are sorry to report that 
most of the diseases were spread from the li-
ving environments.

ÖZEL HABER /AND

Ağır Nakliyeciler derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı filiz Bozat, dernek olarak sektöre katma değer 
sağladıklarını ifade etti.

filiz Bozat, deputy Chairman of the Board of Heavy Transporters Association, stated that 
as an association, they provide added value to the industry. filiz Bozat, deputy Chairman of the Board of Heavy 
Transporters Association, stated that as an association, they provide added value to the industry.

fİlİz bozat : aNd SEKtörE dEStEK 
SuNmaya dEvam Edİyor

fİlİz bozat : aNd coNtıNuES to provıdE 
Support to thE ıNduStry

ÖZEL
HABER

filiz Bozat
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ÖZEL RÖPORTAJ /GÖKTAN GÜÇLÜ 

Sektöre 30 yıldır hizmet veren Arusder ve Treder Genel Sektreteri Göktan Güçlü, “Ne tarafa gideceğini biliyorsan, 
her yol seni oraya götürür. doğru bir satış kaybı yanlış bir satışa tercih edilmeli…!” dedi.

Serving the industry since 30 years, Arusder and Treder General Manager Göktan Güçlü in his speech, said “If you 
know which direction to go, every road will take you there. A righteous loss of sale must be preferred to a false sale.”

ARÜSDER’in hem de TREDER’in genel sek-
reterliği görevlerini aynı anda yürüten Göktan 
Güçlü, “Yaşamak gibidir ticari araç satmak. 
Uzun soluklu ve zorludur. Ama keyifli. Ama 
sabır ister ağır vasıta tıpkı, yaşamak gibi. Ne 
tarafa gideceğini biliyorsan, her yol seni oraya 
götürür. O zaman hedeftir araç satmak, yaşam 
tarzıdır. Ağır ve emin adımlar gerektirir. “Doğ-
ru bir satış kaybı yanlış bir satışa tercih edil-
meli” bırakın bugün bir, üç, beş adet ne olursa 
olsun, kaçacaksa kaçsın. Yarın belki daha fazla-
sı gelecektir; siz doğru durmasını biliyorsanız. 
Dik duranı, doğru olanı, güçlü kalanı sever ti-
cari araç alıcısı, tıpkı yaşam gibi. Farkı tazıdır, 
gücü bilgisi. Azmi ise zaferidir satıcının. İnan-
mak başarmanın yarısıysa, çaba ve bilgi diğer 
yarısıdır. Ne kadar uğraşsak da kullanıcı kadar 
bilemeyiz. Çünkü dedik ya; araç satmak bir ya-
şam tarzıdır” dedi.
Kaç yıl oldu?
İlk başlangıç 1990 yılı Aralık ayıydı. Demek ki 
otuz yıl geçmiş.
Yeni şartlara uyum sağlamalıyız 
Sonrasında dernekçilik faaliyetleri 
başladı değil mi?
Evet, şartlar ve benim kişisel düşüncelerim 
belki beni bu noktaya getirdi.  Özellikle aynı 
yolun yolcusu olan, problemleri benzer, sıkıntı 
ve kaygıları ortak kişilerin, kurumların, sektör-
lerin birlikte hareket edebilme kabiliyetlerini 

geliştirerek güçlerini artırmaları gerekiyor. Güç 
gerçekten birlikten doğuyor. Pandemi süreci 
bizleri bunun gerekliliğini bir kez daha göster-
di. Ama öncesinde de biz bunu biliyor, buna 
gayret ediyorduk. Artık dünya iletişim ve ulaş-
mak anlamında çok küçüldü. Her şey bir tuş-
la hallediliyor. Mental olarak bizlerin de yeni 
şartlara uyum sağlamamız ve çağdaş modelleri 
uygulamamız zorunlu.
Bunun için mi iki dernekte görev alıyor-
sunuz?
Aslında bir neden değil daha ziyade bu bir so-
nuç. Çok uzun yıllardır ARÜSDER ile birlikte-
yim. Resmi olarak görev alsam da almasam da 
hep faaliyetlerinin içerisindeydim. Aynı şekil-
de TREDER’de sektörde ciddi bir ağırlığı olan, 
geçmişi eskilere dayana ve birlik beraberlik 
anlamında örnek gösterilebilecek bir organi-
zasyon. Nitekim benim için de onur verici bir 
şekilde Burhan Fırat ve Yalçın Şentürk başkan-
larımın mutabakatı ile her iki güzide derneği-
mizde aynı anda görev almak kısmet oldu.
Peki şu an düşündüğünüz çizgide mi gi-
diyor? 
Açıkça söylemem gerekirse evet. Her iki derne-
ğin iştigal konuları çok yakın görünse de içerik 
ve işleyiş çok farklı. Gerek üst yapım ve ekip-
man sektörünün gerekse treyler sektörünün 
kapasite, imalat, istihdam, yatırım ve ihracat 
rakamları çok çok iyi durumda. Çok değerli 

üye firmalarımız var ve dünya pazarlarında 
inanılmaz güzel işlere imza atıyoruz.
Sektörler bazında durum nasıl? Pande-
mi çok etkiledi mi?
Her iki kapsamda da bakıldığında; ihracat 
ağırlıklı çalışan ve ithalatı oldukça minimize 
ederek, cari açığımıza pozitif yönde önemli 
katkılar sağlanmakta olduğu ortada. Bu, çok 
sevindirici bir tablo. Her yıl artan düzeyde de-
vam ediyor.
Biz daha çok sizi anlatalım istemiştik 
ama tekrar sektör konuşmaya başladık
İster istemez öyle oluyor. Çünkü işimiz çok yo-
lumuz uzun. Yapılacak daha çok şey var. Ben 
yaptığım işten çok keyif alıyor, büyük bir he-
yecan duyuyorum Sanırım onun için dönüp 
dolaşıp bu noktaya geliyoruz. 

Göktan Güçlü, who carries out the General 
Secretariat tasks of both ARÜSDER and TRE-
DER at once, quoted as, “Selling commercial 
vehicles is like living the life itself. It is everlas-
ting and rough at times. Yet, it is enjoyable. But 
just like living the life, heavy vehicles require 
patience as well. If you know which direction to 
go, every road will take you to your destination. 
Therefore, selling vehicles is a goal, and a life 
style as well. It requires heavy and firm steps. “A 

righteous loss of sale must be preferred to a fal-
se sale.” One, three, five, no matter how many, 
just let it go for today. More may come across 
tomorrow; only if you know how to stand right. 
Commercial vehicle buyers love the standing, 
the right, the strong; just like life itself. The dif-
ference is their style, the knowledge is power. 
And determination is the victory of the seller. If 
belief is half of success, effort and knowledge is 
the rest. No matter how hard we try, we cannot 
know better than the customer. Thus we alre-
ady said it: selling vehicles is a lifestyle.
How many years has it been?
It started in December 1990, which means 
thirty years have passed.
We have to adapt to recent conditions
Association activities started afterwar-
ds, right?
Yes, circumstances and my personal thoughts 
perhaps brought me to this point. Power inde-
ed comes from unity. The pandemic process 
once again revealed us the necessity of it. Ever-
ything is taken care of at the touch of a button. 
Mentally, it is imperative for us adapt to new 
conditions and apply contemporary models. 
Is that the reason for you to enrol in two 
association?
Actually, this is not a cause, but rather a con-
sequence. I have been with ARÜSDER for 
many years. Whether I was officially employed 
or not, I was always involved in its activities. 

Likewise, TREDER is an organization that has 
a significantly serious weight in the industry, 
and has a long history which can be set as an 
example in the sense of unity and solidarity. As 
a matter of fact, it was my fortune to work in 
both our distinguished associations at the same 
time, with the agreement of my presidents Bur-
han Fırat and Yalçın Şentürk.
And is the situation as you expected?
Yes, to be honest. Although the fields of acti-
vity of both associations seem very close, the 
content and operations are very different. The 
capacity, manufacturing, employment, invest-
ment and export figures of both the superstru-
cture and equipment industries as well as the 
trailer industry, are quite well.
How is the situation on the basis of the 
industries? Has it affected the pande-
mic a lot?
When viewed in both scopes; it is obvious 
that we are making a positive contribution to 
our current account deficit by minimizing the 
export-weighted employee and imports. It con-
tinues at an increasing level each year.
We wanted to tell more about you, but 
we started talking about the industry 
again.
Unavoidably, it happens as that. Because we 
have a long way to go. There is much more to 
do. I enjoy what I do, I have a great excitement.

göKtaN güçlü: doğru bİr Satış Kaybı 
yaNlış bİr Satışa tErcİh EdİlmElİ…!

göKtaN güçlü: a rıghtEouS loSS of SalE muSt bE 
prEfErrEd to a falSE SalE.

ÖZEL
RÖPORTAJ

Göktan Güçlü
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urcan Makina AŞ Genel Müdürü Orçun urcan, yatırımdan ödün vermediklerini söylüyor. 

Orçun urcan, General Manager of urcan Makina, says that they do not compromise on investment.

Urcan Makina 
Genel Müdürü 
Orçun Urcan 
ile firmadaki 
son gelişmeleri 
değerlendir-
dik. 
F i r m a n ı z ı n 
faaliyetlerin-
den bahse-
dermisiniz? 
Son dönem 
y a p t ı ğ ı n ı z 
(TEREX) Dist-

ribütör anlaşmasını ve markasını hak-
kında neler söylemek istersiniz? 
TEREX markası ve vinçleri ile 20 yılın üze-
rinde farklı şekillerde zaten çalışmaktayız. 
Gerek TEREX gerek de kullanıcıları ile 
yakınız. Şimdi de resmi distribütör olarak 
çalışmalarımızı farklı bir boyuta taşıdık. 
TEREX ile anlaşmamız Türkiye ve Türk 
müttehitlerinin iş yaptığı tüm coğrafyalar-
dır. TEREX’in yıllar içinde kaybetmiş ol-
duğu yedek parça ve servis kalitesini, müş-
terilerimizin memnuniyetini kazanacak 
seviyelere çekmeyi hedeflemekteyiz.   He-

def kitlemiz arazi vinçleri ve kule vinç kul-
lanıcısı müteahhitler, rafineriler, madenler, 
tersaneler, fabrikalar ve enerji santralleridir. 
aScom tekne kaldırıcıları ve abı tekne ta-
şıyıcılarının türkiye resmi distribütörüyüz
Hangi makinaları şu anda distributor 
olarak aldınız, satış sonrası hizmetle-
riniz hakkında neler söylemek ister-
siniz? 
TEREX vinçlerinin yanı sıra 2 yılı geçkin 
bir süredir ASCOM Tekne kaldırıcıları ve 
ABI Tekne taşıyıcılarının Türkiye resmi 
distribütörüyüz. Tüm markalarımız için 
ama özellikle TEREX vinçleri için satış son-
rası yedek parça ile ilgili gerekli tedariklerin 
en kısa surede yapılabilmesi için organizas-
yonumuzu güçlendirdik ve kritik bütün 
parçaları stokumuzda tutmak için siparişle-
rimizi gerçekleştirdik. 
hazırlıklarımızı yapıyoruz 
Firma olarak dünyayı saran pandemi-
den nasıl etkilendiniz? 
Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim sek-
törde de yavaşlama etkisini tabii ki gördük 
ama pandemi sonrasındaki süreçte bunun 
acilen kapanacağına inanıyoruz. Hazırlıkla-
rımızı bu yönde yapmaktayız.

tErEX trt 90 arazİ vİNcİNİ KEşfEdİN.
Sadece 3 m genişliği ile TRT 90, şantiyede 
taşınması ve manevra yapması kolaydır. Beş 
bölümlü, 47 m tam hidrolik bom, üç teles-
kopik modu içerir ve uzun erişimli operas-
yonlarda 9 ve 17 m jib bomlar verimliliğini-
zi daha da arttıracaktır.
Yeni TEOS İşletim Sistemi, 10” dokunmatik 
ekranı ve özelleştirilebilir elektro-oransal 
joystickleri ile verimliliği artırmak için ge-
lişmiş bilgi akışı ve erişilebilirlik sunar.
• 90 t kaldırma kapasitesi
• 47 m maksimum bom uzunluğu
• 9/17 metrelik jib bom
• Jib bom ile 66 m maksimum bom ucu 
yüksekliği

We evaluated the latest developments in the 
company with Orçun Urcan, General Mana-
ger of Urcan Makina.
Can you tell us about the activities of 
your company? What would you like to 
say about the (TEREX) Distributor agre-
ement and brand you made recently?
We have already been working with the TE-
REX brand and cranes in different ways for 
over 20 years. We are close with both TEREX 
and its users. Now, as the official distributor, 
we have taken our work to a different dimen-
sion. Our agreement with TEREX is Turkey 
and all geographies where Turkish contrac-
tors do business. We aim to bring the spare 
parts and service quality that the TEREX 
brand has lost over the years to levels that 
will gain the satisfaction of our customers. 
Our target audience is all terrain cranes and 
tower crane users contractors, refineries, mi-
nes, shipyards, factories and power plants.
we are the official distributor of aScom 
boat lifters and abı boat carriers in turkey
Which machines have you bought as a 

distributor, what would you like to say 
about our after-sales services?
In addition to TEREX cranes, we have been 
the official distributor of ASCOM Boat lif-
ters and ABI Boat carriers in Turkey for over 
2 years. We strengthened our organization 
so that the necessary supplies of after-sales 
spare parts for all our brands, but especially 
for TEREX cranes, can be made as soon as 
possible, and we fulfilled our orders to keep 
all critical parts in stock.
we are making our preparations

How have you been affected by the pan-
demic surrounding the world as a com-
pany?
Of course, we have seen the slowdown effect in 
our sector, as in all sectors, but we believe that 
this will be closed immediately in the post-pan-
demic period. We are making our preparations 
in this direction. 
dıScovEr thE latESt tErEX trt 90 rough 
tErraıN craNE. 
With its only 3 m width, TRT 90 is easy to 
transport and maneuver on jobsite. The five se-
ction, 47 m fully hydraulic boom features three 
boom telescoping modes and can be further ex-
tended with additional 9 & 17 m jibs to extend 
your capabilities on long reach applications. 
The new TEOS Operating System, with its 10” 
touch screen display and customizable elect-
ro-proportional joysticks, of- fers improved 
information flow and accessibility to increase 
operating efficiency. 
• 90 t lifting capacity
• 47 m max boom length
• Additional 2-section jib of 9/17 m 
• 66 m max tip height with jib 

ÖZEL HABER / URCAN MAKİNA

urcaN maKİNa yatırım odaKlı büyümESİNİ 
SürdürErEK ülKEmİzE Katma dEğEr yaratıyor 

urcaN maKİNa crEatES addEd valuE for our couNtry 
by coNtıNuıNg ıtS ıNvEStmENt-orıENtEd growth

Orçun urcan
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K o d a m a n 
Project Ağır 
Nakliyat ve 
Yük Mühen-
disliği Firma 
Sahibi Salih 
Kodaman ile 
firmadaki ge-
lişmeleri ma-
saya yatırdık.

Kodaman Ağır Nakliyat’ı Covid 19 nasıl 
etkiledi?
2020 yılı tüm sektörler açısından zor bir yıl oldu. 
Yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan pandemi sonrası 
kısa bir şaşkınlık yaşadık ancak lojistik sektörü 
olarak çabuk atlattık. Pandemiden az etkilenen 
sektörlerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. 
Ancak bu da bizim için bir tecrübe oldu. Ben 
yaşananlardan ve hatalardan ders çıkarmaya çok 
önem veririm. Hatta bizim için küçük de olsa 
olumlu bir yanı da oldu.
HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Bu pandemi bize, bundan sonraki yıllarda ge-
lebilecek ani şok dalgaları için hazırlıklı olma-
mız gerektiğini öğretti. Dünya her geçen saniye 
değişiyor ve gelişiyor. Bulunduğumuz coğrafya 
dolayısıyla dünyada yaşanan her gelişmeden çok 
çabuk etkilenmekteyiz ve çok kırılgan bir ekono-
mimiz var. Bu yüzden her an her şeye hazırlıklı 
olmalıyız. Bunu 2001 ve 2008 krizlerinde acı şe-
kilde tecrübe ettiğimiz için bu dönemde olum-
suz etkilenmedik. 2020 yılında römork yatırımı 
yaptık.36 mt. uzayabilen 8 dingil pendle axs ve 2 
dingil kiriş havuzlu römorkumuzu makina par-
kımıza kattık.Ekipman yatırımı yaparken işlevsel 
olmasına ve donanımının son teknoloji olmasına 
özellikle dikkat ediyoruz. 2020 yılında çok önem-
li projelere imza attık. Batman’daki Tüpraş rafine-

risinin 50 mt. uzunluğundaki baca taşıması, Tür-
kiye’de üretilen en büyük çöp yakma kazanının (8 
mt çap x20 mt boy) ihracat için Ereğli’de limana 
taşınması, Çekmeköy metro istasyonunun metro 
vagonların taşınması, demir çelik haddehaneleri-
nin ve kimya tesislerinin kazançlarının taşınması 
Yeşilköy CNR’da yaplan 2020 Boat Show’daki 
motoryatların taşınması 2020’de tamamladığımız 
önemli projelerden.
ÇİN’DEN ÇOK DAHA KALİTELİ, AVRU-
PA’DAN DAHA UCUZ
Uluslararası projelerde ülkeye yarattı-
ğınız katma değer hakkında neler söyle-
mek istersiniz?

Son yıllarda artan ihracatımız ile birlikte ülke-
miz dünya üretiminde önemli bir konuma geldi. 
Ülkemizin mevcut coğrafi avantajı, atılan doğru 
adımlar ile birleşince ivme yaşandı. Ülkemizde 
üretilen, katma değeri yüksek sanayi ürünleri 
dünyanın üretim üssü haline gelen Çin’den çok 
daha kaliteli, üretimde marka olan Avrupa’dan 
daha ucuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ülkemizde 
yükselen döviz kuru, ekipman alımında belimi-
zi bükse de, ülkemiz ihracatına katkı yaptı. Ama 
her şeyden önce  kalitede dünya ile yarışır olduk. 
Ülkemizde üretilen bu tip büyük parçaları ihraç 
edilmek üzere taşırken büyük keyif alıyoruz. Bu 
taşımalarda yaşadığımız bir sorun var. Ülke-
mizde çok garip bir şekilde bürokratik engelleri 

aşamıyoruz. Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 
Fatih Sultan Mehmet köprülerinin ağır nakliye 
de kullanılamamasını anlayamıyoruz. Örneğin 
Yalova tersaneler bölgesine bir taşıma yapacağız, 
köprü dururken ro-ro gemisi ile taşıma yapmaya 
çalışıyoruz. Hem zaman kaybediyoruz feribota 
inerken yaşadığımız sıkıntılar da cabası. Yavuz 
sultan selim köprüsünde gişeler küçük olduğun-
dan dolayı gabari dışı taşıma yapılamıyor, ölçü-
leriniz kurtarsa da  katar ağırlık 54 tondan sonra 
geçiş yapamıyoruz. Bazı araçlarımızın boş ağırlığı 
45 ton geliyor, geriye bu araç ile 9 ton taşıma ka-
pasitemiz kalıyor. Pendik -Ambarlı ro-ro geçişi 
diye olmayan bir ro-ro hattı bize zorunlu tutulu-
yor. Buna da Ankara KGM’de bir kişi oturduğu 
yerden karar veriyor. Gabari dışı taşımalarda, 
kullanılacak güzergâhtaki her köprüyü, kavşağı, 
rampayı kısacası yoldaki bütün engelleri fizibi-
litesini yapıyorsunuz, en güvenli ve ekonomik 
olanını seçiyorsunuz ancak izin belgesi başka bir 
güzergâh veriyor. Bunca yıllık tecrübeye sahip, bu  
kadar yatırım yapmış, bu sektörde ömrünü har-
camış kişilere, kurumlara yükün nereden gidece-
ğini onlar söylüyor. Bu gerçekten trajikomik bir 
durum. Ülkemize milyarlarca katma değer sağla-
yan, binlerce kişilik istihdam sağlayan ağır nak-
liye sektörü olarak biz hiçbir şey yapamıyoruz. 
Sesimizi duyuramıyoruz. Bir gün elbet yaptıkları 
hatanın farkına varacaklar ve bu işler düzelecek 
ama o güne kadar gereksiz yere sıkıntı çekmeye 
devam edeceğiz. Yatırımlara gelince 2021 yılında 
yatırım planlarımız filomuzdaki çekicilerin genç-
leşmesi üzerine olacak. Biz kontrolsüz büyümek 
yerine, butik olarak kalmayı tercih ediyoruz. 
Firmayı büyüttükçe verdiğiniz hizmetin kalitesi 
düşüyor bence. Kontrol edebildiğimiz kadar fazla 
borçlanmadan yatırımlarımıza ve müşterilerimi-
ze hizmet vermeye devam edeceğiz. 

We have discussed the developments in the com-
pany with Kodaman Project Heavy Handling and 
Cargo Engineering Company Owner Salih Koda-
man.
How did Covid 19 affect Kodaman Heavy 
Handling??
2020 has been a difficult year for all industries. 
We had a brief surprise after the pandemic which 
unexpectedly emerged in the first quarter of the 
year; but as the logistics industry, we got over it 
quickly. I am confident to say that we are one of the 
industries affected by the pandemic relatively less. 
However, this was an experience for us all. I attach 
great importance to learning from experiences and 
mistakes. In this context, the pandemic even had a 
small yet positive side for us.
ANYTHING CAN HAPPEN AT ANY TIME
This pandemic taught us to be prepared for sud-
den shock waves that may arise in the future. The 
world changes and develops each second. Due to 
our geographical position, we are rapidly affected 
by every progress in the world and we have a very 
fragile economy. That’s why we have to be prepared 
for anything at all times. Since we experienced this 
painfully during the 2001 and 2008 crises, we 

were not 
adversely 
af fec ted 
d u r i n g 
this pe-
riod. We 
invested 
in trailers 
in 2020. 
We added 
an 8-axle pendle axs which is able to reach 36 me-
ters, and 2-axle beam pool trailer to our machine 
park. While investing in equipment, we pay par-
ticular attention to its functionality and equipment 
to provide the latest technology. We have carried 
out very important projects in 2020. Handling of a 
50-meters-long chimney which belongs to Tüpraş 
refinery in Batman; transportation of the largest 
garbage incinerator produced in Turkey (8 meters 
in diameter x 20 meters of length) to the port in 
Ereğli, planned for export; transportation of metro 
wagons of Çekmeköy metro station; the transpor-
tation of iron & steel rolling mills’ and chemical 
facilities’ boilers; and the transportation of motor 
yachts at the 2020 Boat Show which was held in 

Yeşilköy CNR; were some of the important proj-
ects we have conducted in 2020.
BETTER QUALITY THAN CHINA, LESS EX-
PENSIVE THAN EUROPE
What would you like to say about the added 
value you created for the country regard-
ing the international projects?
Considering our increased exports in recent years, 
our country has reached an important position 
amongst the worldwide manufacturers. With the 
current geographical advantage of our country 
combined with the right steps taken, a momentum 
was experienced. High value-added industrial 
products of our country are much better quality 
than China’s, which has become the world’s pro-
duction base; and more affordable than Europe’s, 
which is a brand in production. This is a great ad-
vantage. Although the rising exchange rates in our 
country bend our backs when purchasing equip-
ment, it has contributed to our country’s exports. 
But above all, we started to compete with the rest 
of the world in terms of quality. We take great plea-
sure in transporting such large pieces produced 
in our country, to be exported. We have countless 
problems with these transports, though. Strangely, 

AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ / KODAMAN

KodamaN ağır NaKlİyat, büyümESİNİ Sağlam 
adımlarla Sürdürüyor

KodamaN hEavy haNdlıNg coNtıNuES ıtS growth 
wıth fırm StEpS

Kodaman project Ağır Nakliyat ve Yük Mühendisliği firma Sahibi Salih 
Kodaman, firmanın büyümesini sağlam adımlarla sürdürdüğünü ifade etti.

Kodaman project Heavy Handling and Cargo Engineering Company Owner Salih Kodaman stated that the 
company continues its growth with firm steps.

Salih Kodaman





28 - 55. SAYI / TAŞIMA&KALDIRMA  MART - NİSAN - MAYIS 2021

we cannot overcome bureaucratic obstacles in our 
country. We do not understand the reason behind 
Osmangazi, Yavuz Sultan Selim and Fatih Sultan 
Mehmet bridges to not be allowed for heavy trans-
portational use. For example, if we are to conduct 
a transportation to Yalova shipyards, we try to do 
the transport through a ro-ro ship although there 
is literally a bridge right over there. This causes us 
to waste time, not to mention the regular troubles 
we have to overcome while loading to the ferry. 
Since the toll booths in Yavuz Sultan Selim Bridge 
are small, out of gauge transportation is not pos-
sible, even if your measurements are suitable, it’s 
not allowed to cross with a vehicle heavier than 54 
tons of train weight. Some of our vehicles have a 
deadweight of 45 tons, which means we are only 
left with a carrying capacity of 9 tons with this ve-
hicle. These are all decided by one individual who 
just sits on their chair in Ankara General Director-

ate of Highways. Think of the trouble: you do the 
feasibility of every bridge, junction, ramp on the 
route to be used, in short, all the obstacles on the 
road, you choose the safest and most economical 
one, but the permit gives another route. They are 
the ones who direct the routes of people who have 
so many years of experience, who have invested so 
much, who have spent their lives in this industry. 
This is truly a tragicomic situation. As the heavy 
handling industry, which provides billions of add-
ed value to our country and provides employment 
for thousands of people, we cannot do anything. 
We cannot have our voices heard. One day, they 
will surely realize the mistake they made and these 
things will improve, but we will continue to suffer 
unnecessarily until that day comes. As the invest-
ments, our investment plans in 2021 will be on 
the rejuvenation of the tow trucks in our fleet. We 
prefer to stay as a boutique instead of conducting 

an uncontrolled growth. I believe that the quality 
of the provided services decrease as the company 
grows larger. We will continue to serve our cus-
tomers as well as continue our investments with-
out borrowing more than we can control.

AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ / KODAMAN

Aybek Ulusla-
rarası Nakliye 
Operasyon Mü-
dürü Batuhan 
Eker ile firmanın 
çalışmalarını de-
ğerlendirdik.
Pandemi ko-
ş u l l a r ı n d a 
g e ç i r d i ğ i m i z 

2020 yılını değerlendirir misiniz?
2020 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran Co-
vid 19 salgını her sektörü etkilediği gibi biz 
uluslararası taşımacıları da olumsuz yönde 
etkiledi. Salgının başlamasıyla beraber virü-
sün yapısı, etkileri ve alınacak önlemler he-
nüz bilinmediği için araçlarımız gerek geçiş 
sınırlarındaki bürokratik problemler gerekse 
kendi almak zorunda olduğumuz önlemler 
gerekçesiyle yavaşladı. Covid 19 salgınına 
ilişkin biz de Aybek olarak hem maddi  hem 
de salgın yayılımını engellemeye ilişkin ön-
lemler aldık. Uluslararası çalışan araçları-
mızı düzenli bir şekilde dezenfekte ederken 
araç şoförlerimizi de düzenli olarak Covid 19 
testine tabi tuttuk. Ofis içi çalışmaları en aza 
indirgeyerek çalışırken bir araya gelinmesi 
gereken pozisyonları tekrar gözden geçirdik. 
Maddi önlemlere gelecek olursak; 3-6-12 ay-
lık planlamalar dahilinde çalışmanın hızına 
göre şirket pasiflerini kontrol altında tuttuk.
İŞ HACMİMİZ YÜZDE 40 DÜŞMÜŞTÜ
2020 yılında salgının başlamasıyla beraber 
ilk 3 ay içerisinde iş hacmimiz %40 kadar 
düştü. Taşımasını üstlendiğimiz proje ve tek 
seferlik taşımalarda üretimin durma noktası-
na gelmesi taşıma hizmetine doğrudan yan-
sıdı. İthalat dönüşlerinde ya da 3. ülke taşı-
malarında şoförlerimizi 14 günlük karantina 
kuralı sebebiyle daha yavaş gerçekleştirmek 
zorunda kaldık. Dünyaca alınan önlemlerin 
yavaş yavaş oturmasıyla beraber normal-
leşme sürecine girerek yeniden ivmelendik.
Taşıma sektöründe kategorisel olarak ağır 
nakliyeyi tercih ettiğimiz için endüstriyel 
ürün taşımasında yoğunluk gösterdik. 2020 
yılındaki en önemli projelerimizden biri Sa-
karya’dan Almanya’ya taşıdığımız tren vago-
nu gövdeleri oldu. Yerli üretim olan bu va-

gonları proje çerçevesinde 1 yıl boyunca 150 
taşımayla Covid-19’a rağmen hedeflediğimiz 
tarihten önce bitirdik.
YENİ ÇEKİCİ VE DORSE YATIRIMLARI
Uluslararası projelerde ülkeye yarattı-
ğınız katma değer hakkında neler söy-
lemek istersiniz? 
Uluslararası projelerde gerek Avrupa’dan 
doğrudan Türkiye’ye yaptığımız taşımalar 
gerekse 3. ülke taşımaları ile ülkemize ya-
bancı para kazandırma hususunda rol aldık. 
Pandemiden ötürü 2020 yılı bizim için yavaş 
geçse de yıllık ciro hedeflerimizi yılın son 
çeyreğinde yakaladık. Aybek olarak yurtiçi 
piyasalarındaki projelerde görev almadık 
ancak yurtiçi projelerine Avrupa’dan yapılan 
taşımalar hususunda destek olduk. Bunların 
en önemlisi de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
kurulan rüzgâr enerjisi santrallerine motor 
ve kanat taşımaları gerçekleştirdik. 2020 yılı 
her ne kadar Covid 19 sebebiyle yatırım hu-
susunda düşündürse de planlamış olduğu-
muz yatırımları yapmakta kararlı duruş ser-
giledik. Bunlardan en önemlisi yeni çekici ve 
dorse yatırımları oldu. Lojistik sektörü üze-
rindeki pandemi etkisinin en aza indirilmeye 
çalışılmasını öngörerek 2021 yılında da çeki-
ci ve dorse yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Hizmet ihracatı hususunda ülkemizin jeo-
politik konumundan ötürü ivmelenmesi ka-
çınılmaz bir durumdur. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından yapılan istatistik araştır-
maları bu hususta bizlere reel rakamlar sun-
maktadır. Aybek olarak 2016 yılından beri 
Türkiye’nin hizmet ihracatçıları arasında ilk 
500’e girmeyi hedefledik ve 341. Sıraya kadar 
yükseldik. Bu husustaki hedeflerimiz yatı-
rımlarımızla beraber kendimizi geliştirerek 

ülkemize daha fazla katkıda bulunabilmektir.
VİZE SORUNSALI
Sektörde karşılaştığımız birçok problem 
mevcut. Bunlardan en günceli araç şoförle-
rimiz için vize sorunsalıdır. Avrupa’nın çe-
şitli ülkeleri üzerinden vize başvurularımız 
devam etmekteyken gerek siyasi sebepler ge-
rekse Covid 19 önlemleri uyarınca ilgili kon-
solosluklar vize verme hususunda ince ele-
yip sık dokumayı hedeflerken bizim gibi bu 
sektöre yıllarını vermiş firmaların şoförlerini 
mağdur etmektedirler. Buna ilişkin çözüm 

ilgili bakan-
lıkların mü-
dahales iy le 
uluslararası 
çalışan fir-
malara vize 
kotası açılıp 
yoğun çalış-
tığı ülkeler-
den vize sözü 
alınmasıdır. 
Uluslararası 
taşımalarda 
araç şoförü-
nün 14 gün 

süreyle yurt dışına tekrar çıkamaması ciddi 
bir sorundur. Avrupa’daki bazı ülkeler ge-
rek gemi gerekse kara taşımacılığı sırasında 
48 saatlik Covid testi istemektedir. Bu testin 
yapılmasını desteklemeyle beraber bazı sınır 
kapılarında test yaptırma imkanları kısıtlı 
olduğu için mağduriyet doğmaktadır. Bu so-
runun çözümü için test şartı koşan ülkelerin 
ilgili sınır kapılarında covid testi yaptırılabi-
lecek tesislerin kurulması gerekiyor.

aybEK uluSlararaSı NaKlİyE, yatırımlarıNa 
dEvam Edİyor
Aybek uluslararası Nakliye Operasyon Müdürü Batuhan Eker, pandemiye ragmen yatırım yaptıklarını ifade etti.

Batuhan Eker
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We have evaluated their company with 
Aybek International Transport Operati-
ons Manager Batuhan Eker.

Could you evaluate the year 2020 
which we spent in pandemic condi-
tions?
The COVID-19 epidemic, which swept 
the world in 2020, affected every in-
dustry as well as international transpor-
ters. As Aybek, we have taken the proper 
measures to prevent both financial dis-
rupts and epidemic spread. While re-
gularly disinfecting our vehicles which 
operate internationally, we also tested 
our personnel against COVID-19. We 
reviewed the positions that need to have 
close contact while working, by mini-
mizing the in-office work. If we are to 
speak about the financial measures; we 
kept company passives under control ac-
cording to the pace of our work within 
3-6-12 months of planning.

OUR BUSINESS VOLUME HAD TO 
FACE A FALL BY 40 PERCENT
With the outbreak of the epidemic in 
2020, our business volume decreased 
by 40% in the first 3 months. When the 
production halted in the projects we 
have undertaken as well as one-time 
transports, the bad effects of them were 
directly reflected on the transportation 
services. We had to perform our delive-
ries way slower than before, due to 14-
days of quarantine regulations on import 
returns or 3rd country transports of our 
drivers. Since we prefer heavy handling 
in terms of the transportation industry, 
we have focused on industrial product 
transportations. One of our most impor-
tant projects in 2020 was the train wagon 
bodies we transported from Sakarya to 
Germany. In scope of 150 within 1 year, 
we carried out the transportations of 
these domestically produced wagons be-

fore the target date, 
despite Covid-19.

RECENT TOW 
TRUCK AND TRAI-
LER INVEST-
MENTS
What would you 
like to mention 
about the added 
value you create 

to the nation through international 
projects?

In international projects, we played a 
role in bringing foreign currency to our 
country, both with the shipments we 
made directly from Europe to Turkey 
and the shipments to third countries. 
Although 2020 was a quiet year for us 
due to the pandemic, we achieved our 
annual turnover targets in the last quar-
ter of the year. As Aybek, we did not take 
part in projects regarding the domestic 
market, but we supported domestic pro-
jects in terms of shipments from Euro-
pe. Perhaps the most important of these 
can be considered the transportations 
that we conducted, which are the en-
gines and blades to wind power plants 
established in various parts of Turkey. 
We will continue to 
invest in tow trucks 
and trailers in 2021, 
anticipating efforts 
to minimize the pan-
demic impact on the 
logistics industry. 
As Aybek, we aimed 
to be in the top 500 
among Turkey’s ser-
vice exporters since 

2016, and we climbed up to the 341st 
place so far. Our goals in this regard 
are to contribute more to our country 
by improving ourselves with the invest-
ments we make.
VISA ISSUES
There are many problems we encoun-
ter in the industry. The most up-to-da-
te of these is visa issues for our vehic-
le drivers. While our visa applications 
continue through various countries of 
Europe, due to political reasons in ac-
cordance with Covid-19 measures, the 

relevant consula-
tes aim to be very 
difficult to hand 
out visas, and they 
are victimizing the 
drivers of compa-
nies that have given 
their years to this 
industry as us. The 
solution to this is 
to open visa quotas 
to companies wor-
king international-

ly with the intervention of the relevant 
ministries and to receive visa promises 
from the countries where they operate 
intensively. Regarding the internatio-
nal transportations, the drivers’ failure 
to travel abroad for 14 days is a seri-
ous problem. Some countries in Euro-
pe require a 48-hour Covid test during 
both ship and land transportations. In 
addition to supporting the implementa-
tion of this test, victimization arises as 
the means to have tests at some border 
gates are insufficient. In order to solve 
this problem, it is necessary to establish 
facilities which allow tests for covid at 
the relevant border gates of countries 
that require testing.

aybEK ıNtErNatıoNal traNSport coNtıNuES ıtS 
ıNvEStmENtS
Aybek International Transport Operations Manager Batuhan Eker stated that they continued to invest despite 
the pandemic.

AYBEK ULUSLARARASI  NAKLİYE  / AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ
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AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ / ABS VİNÇ

Firma olarak imza attıkları projelerden 
bahseden Gidici, “Yıllardır özellikle rafine-
rilerde operasyon tecrübesi ile aktif olarak 
Star, Tüpraş, Petkim Rafinerileri, enerji 
santralleri, boru hatları, liman operasyon-
ları, demir çelik fabrikaları ve Botaş gibi 
ülkemizin en gözde kuruluşlarında sorun-
suz şekilde hizmet vermekteyiz” şeklinde 
konuştu..
Makine parkurlarının tüm olumsuz şart-
lara rağmen sürekli olarak kendini yenile-
mekte ve gelişmekte olduğunu kaydeden 
Gidici, “Araçlarımızın bakımına gerekli 
önem verilmekte kendi teknik bakım eki-
bimiz tarafından, kendi atölyelerimizde ge-
rekli önem çerçevesinde düzenli periyotlar-
la rutin bakımları ve TÜRKAK onaylı aylık 
şekilde düzenli olarak periyodik kontrolleri 
yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Son dönem yatırımları hakkında okuyucu-
larımızı bilgilendiren Gidici; “Parkurumu-
za katılan yeni makinalarımız, Ağır taşıma, 
Vinç kiralama, lojistik sektörüne önemli 
bir katma değer kazandırmaya devam ede-
ceğiz. Sektörün ihtiyacı doğrultusunda, 
işin kapasitesine göre makine ekipmanları-

mızın, müşterilerimize 
yönlendirilmesi yapıl-
maktadır.
Açıklamalarında ma-
kine parkuru hakkın-
da konuşan Bildirici 
“Makine parkurumuz; 
Hi-up Vinçler, Telesko-
pik Mobil Vinçler, araç 
üstü sepetli platformlar, 
ağır nakliyat grubumuz, 
forklift telehandler, ma-
kaslı ve eklemli plat-
formlar grubumuz ol-
mak üzere geniş makine 
portföyüne sahiptir.

Firma olarak pandemi döneminde; insani 
planları her zaman ön plana koyan, sorum-
lu bakış açımızın bir gereği olarak, tüm 
dünyada olduğu gibi firmamızda da  birçok 
önlemler aldık. Operasyonel faaliyetleri-
mizi yeterli personel planlamamıza göre 
yaptık, virüsün yayılma hızını yavaşlatmak 
adına ofis çalışanlarımızı gerekli teknolojik 
altyapıyı sağlayarak evden homeofis çalış-
ma sistemine geçirdik. Tüm çalışanlarımız 
en üst hijyen seviyesinde kendilerini ve 
çevrelerini korumaları konusunda gerekli 
eğitimleri verdik. Çalışanlarımıza olduğu 
kadar, toplumumuza ve ülke ekonomimize 
karşı da büyük sorumluluğumuz olduğu 
bilincinde hareket ettik ve etmeye de devam 
ediyoruz. Tüm ülkemize ve sektör ortakla-
rımıza bu konuda sağlıklı günler dilerim.
Abs Vinç olarak imza attıkları önemli pro-
jeler hakkında bilgi veren Gidici şunları 

kaydetti; “En önemli projelerimiz  Star Ra-
finerisinin kurulmaya başladığı ilk günden 
itibaren makine ekipman tedarikçisiyiz ayrı-
ca Tüpraş Rafineri Kırıkkale’de planlı duruş 
bakımları anahtar teslim projesini üstlendik 
Güncel olarak yine  Ülkemizin ilk Nükleer  
Enerji Santral Projesi olan MERSİN/AKKU-
YU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ inşaa-
tında 50 adet in üzerinde  çeşitli makine  ve 
ekipmanlarla sahada yer almanın ve Akkuyu 
Nükleer santralin çözüm ortağı olmanın 
haklı gururunu  yaşamaktayız.”

Informing our readers about his recent in-
vestments, Gidici said; “We have new ma-
chines joining our track. We will continue 
to add significant added value to the heavy 
transportation, crane rental and logistics 
industry. In line with the needs of the se-
ctor, our machinery equipment is directed 
to our customers according to the capacity 

of the business.
Giving information about the important 
projects they have signed aş ABS VINC,-
Gidici said.”We have been the machinery 
and equipment supplier since the first day 
of establishment of Star Refinery ,one of 
our most important projects.We underto-
ok a turnkey

abS vİNç paNdEmİdE dE ürüN gamıNı 
gENİşlEtİyor

abS vİNç, coNtıNuES to EXpaNd ıtS product 
raNgE ıN thE paNdEmıc

Sektörde 15 yıllık deneyime sahip makine-ekipman tedariki, vinç, ağır nakliyat, sepetli-eklemli-makaslı platformlar ve 
forklift kiralama hizmetleri konusunda müşterilerinin her süreçte yanında olan AbS Vinç, sürekli değişime ve gelişime 
açık makine parkurunu üst marka modelle yenileyen, her zaman yeniliğin ve teknolojinin peşinde koşan ülkemize ve 
toplumumuza faydalı yatırım yapma ve hizmet etme ilkesini benimsemiş oldukça önemli bir firma. İzmir Aliağa’dan 
başlayıp Türkiye’nin her şehrine hizmet verme gücüne sahip şirket pandeminin yarattığı olumsuz sürece karşın 
makine parkına büyük yatırımlar yaptı. ABS Vinç Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü İbrahim Gidici’yle son 
dönem faaliyetlerini konuştuk.
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Galaksi Platform Vinç Kiralama 2004 yı-
lında İbrahim Aparan tarafından temelleri 
atıldı. Galaksi Platform Genel Kadir Aparan 
2012 yılında babasından bayrağı teslim aldı. 
Gelişen Platform sektörünün “kiralama” ola-
rak güçlendiği yıllarda kendinden yürüyüşlü 
makina parkurunu oluşturup hizmetlerine 
başladı. Son dönemde yaptığı yeni makine 
yatırımları ile göz doldurmaya devam ediyor.

Taşıma Kaldırma Magazin Dergisi olarak son 
dönem yeni yatırımları hakkında Galaksi 
Platform Limited Şirketi Genel müdürü Ka-
dir Aparan ile son yatırımları hakkında özel 
röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Galaksi Platform kısa olarak faaliyet ko-
nusu hakkında bilgi verlrmisiniz? 
Galaksi Platform Merkezi Ümraniye vinç, 
platform, manlift, örümcek platform, sepetli 
Platform kiralaması yapmaktadır. Türkiye’nin 

tüm illerine profesyonellikten 
şaşmadan vinç ve platform 
kiralama hizmeti veriyoruz.6 
metre ‘den 103 metre ’ye ka-
dar platform ve vinç makina-
lar parkurunda bulunmakta-
dır.
Bunun için araç parkurumu-
zun iş güvenliği standartları 
uygunluğu ve periyodik ba-
kımları makine mühendisleri 
tarafından yaptırıyoruz. Ope-
ratör personelimizi iş güven-
liği eğitimleri ve sertifikaları 
düzenli olarak yenilenmek-
teyiz.

2021 yılının ilk çeyreğinde 
Acarlar makineden yaptığınız, yatırım 
hakkında bilgi verimisiniz? Neden Acar-
lar makine tercih sebebiniz oldu?
Bildiğiniz üzere Dünyayı saran covid19 sal-
gını 2020 mart ayı ile ülkemizde etkiledi. İlk 
salgın sonucu 3 aya yakın bir duraklamayı 
firma ve sektörümüz yaşadı.2020 Ağustos 
ayı ilk kapanmadan sonra işlerimiz açıldı ve 

eskiye göre bir projelerde yer alıyoruz. Yatırı-
mı 2020 sonu gibi düşündük, sektörümüzün 
alımları biraz daha kura bağlı. Kur çıpasının 
istikrarsız olması, yatırımlarımızı duraklakt-
tı.2021 yılı projelerde önemli bir rol aldık, de-
vam eden projelerimize ihtiyaç gerektiğinden 
Acar makine ’den bir paket anlaşması yaptık. 
Parkurumuz ’da her türlü makine çeşitliliğine 
sahibiz. Acarlar makine tercihimiz ise göster-
dikleri kolaylık, Acarlar Genel Müdürü Ser-
kan Acar, Pazarlama Müdürü Serhat Dunay 
ve satış sonrası hizmetlerin gösterdiği ilgi ve 
alaka bizleri bu yatırımda Acarlar makineyi 
tercih etmememizin en büyük etken oldu. 
Toplam 5 adet makine aldık. Dizel olarak HA 
16 RTJ d 4x4,HA 18 PX  ,20  RTJ PRO d4X4 
üç adet 2 adet akülü eklemli HA 15 IP makine 
parkurumuza kattık.

Aparan, konuşmasını şöyle sonlandırdı” Ya-
tırımlarımız devam edecek. Birçok proje iş-
lerinde yer almaya başladık. Kendi makina-
larımızın tüm detaylı kontrollüleri, bilinçli 
teknik bakım alanında bilinçli firmalar yap-
maktadır”dedi.

Hicri Ercili 
Tersanesi’nde; 
400 ton ağırlı-
ğında 45 metre 
yüksekliğinde 
2x75 ton kal-
dırma kapa-
sitesine sahip 

portal vincin montajı, 3 adet 700 ton kapa-
siteli TEREX AC700 ve 1 adet 500 ton kapa-
siteli TEREX AC500-1 teleskopik mobil vinç 

ile başarıyla tamamlandı. Aydın Vinç Grup 
Proje yöneticileri konuyla alakalı olarak, “Bu 
zorlu operasyon öncesi uzun bir teknik hazır-
lık aşaması mevcuttur. Tersane yönetimi ta-
rafından önce yüksek maliyetli bir operasyon 
olarak paletli vinçler ile planlanan montajın, 
tecrübeli ekibimiz tarafından yapılan detaylı 
değerlendirme neticesinde daha hızlı, ekono-
mik ve güvenli bir şekilde teleskopik mobil 
vinçler ile yapılabileceği tespit edilmiş, mon-
taj yöntemi tersane yönetimine sunulmuştur.

MONTAJ YÖNTEMİ PROJELENDİRİLDİ
Tersane yönetimi ve portal vinç imalatçısı 
firma ile ortaklaşa yürütülen teknik çalış-
malar ile mobil vinçlerin pozisyonlarının 
belirlenmesi, yük dağılım hesapları, mobil 
vinç çalışmasına uygun olarak kaldırma 
noktalarının revizyonu, sapan/kilit gibi 
kaldırma ekipmanlarının tespiti tamamla-
narak montaj yöntemi projelendirilmiştir” 
dedi. 

In Hicri Ercili Shipyard; the installation of the 
gantry crane of 400 tons in weight, 45 meters 
height and 2x75 tons lifting capacity, was suc-
cessfully completed using three TEREX AC700 
of 700 tons capacity and one TEREX AC500-1 
telescopic mobile crane with 500 tons capacity. 
Regarding the operation, Aydın Cranes Group 
Project Managers spoke as, “There has been a 
long term of technical preparation phase before 
this difficult operation was conducted. It was de-

termined that the assembly planned by the ship-
yard management with crawler cranes as a high 
cost operation can be done faster, economically 
and safely with telescopic mobile cranes as a re-
sult of the detailed evaluation made by our ex-
perienced team, and the assembly method was 
presented to the shipyard management. 
INSTALLATION METHOD WAS DESIGNED
With the technical studies carried out jointly 
with the shipyard management and the por-

tal crane manufacturer 
company, the determina-
tion process of the positi-
ons of the mobile cranes, 
the load distribution cal-
culations, the revision of 
the lifting points in accordance with the mobile 
crane work, the determining the lifting equip-
ment such as sling / lock was completed and the 
assembly method was designed.

galaKSİ platformu’N yENİ yatırımı 
göz doldurdu.

aydıN vİNç grup, grup projE, başarılarıNa bİr 
yENİSİNİ daha EKlEdİ

aydıN craNES, group haS achıEvEd yEt aNothEr SuccESS!

ENDÜSTRİYEL İŞ MAKİNALARI (VİNÇ - MANLİFT - FORKLİFT)
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Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Satış ve pazarlama Müdürü deniz Gezgin yatırımlara devam ettiklerini, 
öncü ve lider firma olarak sektör başarılarını artırdıklarını ifade etti.

Mağdenli Transport and Trade Inc. Sales and Marketing Manager deniz Gezgin stated that they continue 
to invest and increase their success in the industry as a pioneering and leading company.

Mağdenli Nakliyat Ve Ticaret A.Ş. Satış ve Pa-
zarlama Müdürü Deniz Gezgin ile firmanın 
yatırımlarını konuştuk.
ÖNCÜ VE LİDER FİRMA OLARAK SEK-
TÖR BAŞARIMIZI ARTIRDIK
Mağdenli Proje Nakliye, olarak salgın 
döneminde nasıl önlemler aldınız?
2020 yılı dünya genelinde zorlu bir dönüşüm 
süreci oldu, işlerimiz devam ederken sağlığı-
mızı korumak adına ülkemizde ortaya çıkan  
ilk Covid-19 vakasından itibaren Mağdenli 
Nakliyat ve Ticaret A.Ş olarak önlemleri-
mizi almaya,  İnsan Kaynakları ve İSG de-
partmanlarımız ile birlikte tüm ofis ve saha 
personelimizi bilgilendirmeye başladık. Pan-

demi sebebi ile önlemlerimiz azami düzeyde 
bilinçle arkadaşlarımız tarafından uygulandı 
ve uygulanmaya da devam ediyor. 2020 yılı 
dünya genelinde zorlu bir yıl olmasına kar-
şın sektörümüz ve özellikle de şirketimiz 
açısından oldukça başarılı ve hareketli bir yıl 
oldu. Yenilenebilir enerji sektörünün ülkemiz 
genelinde yapılan yarışmalar ve yatırımlar 
ile ivme kazanmasıyla; söz konusu sektörde 
taşımacılık faaliyetlerinde öncü ve lider bir 
şirket olarak pazardan önemli bir pay elde 
ederek başarılı bir yılı tamamladık. Özellikle 
rüzgâr enerji santrali projelerinde geçtiğimiz 
yıl yapmış olduğumuz yatırımlar ile de türbin 
üreticilerine, zorlu saha koşullarında yapılan 
ağır nakliye taşımaları için, ekipman ve mü-
hendislik çalışmalarımız sayesinde önemli bir 
çözüm ortağı olduk. Örneğin Ordu ‘da yapı-
lan rüzgâr enerji santrali taşımalarımızda; 3 
setlik en uzun parçası 61,9 metre olan kanat-
ların da içinde bulunduğu E-126 tip rüzgâr 
türbin ekipmanları, RES şantiyesine taşınarak 
başarılı bir projeye imza atılmıştır. 
YATIRIMLARIMIZI ARTIRIYORUZ
2021 hedeflerinizden bahseder misiniz?
2021 yılına da yurt içi ve yurt dışı taşımala-
rımız için yatırımlarımızla devam edeceğiz. 

Özellikle Av-
rupa ve Türki 
Cumhuriyet-
ler’e yapılan 
taşımalarımı-
zın hacminin 
b ü y ü y e r e k 
ilerlemesi için 
gerekli çalış-
maları yapıyor 
ve yatırımlarımızı artırıyoruz. Türk Standart-
ları Enstitüsü’nden ISO 9002 Kalite Belgesi 
(No 630/97) alan ilk Türk Nakliyecisi olarak;  
kalite politikalarımız da çağımızın gerekli-
likleri ile birlikte tüm hızıyla faaliyetlerimize 
eşlik etmektedir. Edinilen kalite belgelerimi-
zin yanı sıra YYS (Yetkilendirimiş Yükümlü 
Statüsü) belgemiz ile de hizmet ihracatını art-
tırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yö-
netim kurulu üyesi olduğumuz Ağır Nakliye-
ciler Derneği ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’mızın yönetmelik çalışmalarına 
katkıda bulunarak, tüm çalışma gruplarında 
aktif rol alıyoruz. Sektörümüzün güncel so-
runlarının aktarılması ile;  düzenlemelerin 
uygulamaya uygun olarak yapılmaları için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ / MAĞDENLİ NAKLİYAT

gEzgİN: mağdENlİ NaKlİyat, müştErİlErİNE ‘çözüm 
ortağı’ olaraK KESİNtİSİz hİzmEt SuNuyor

gEzgıN: magdENlı traNSport offErS 
uNıNtErruptEd SErvıcE to ıtS cuStomErS aS a 
SolutıoN partNEr

We’ve had an interview with Mağdenli 
Transport and Trade Inc. Sales and Marke-
ting Manager Deniz Gezgin, about the com-
pany’s investments.
AS A LEADING COMPANY, WE INCREA-
SED OUR SUCCESS IN THE INDUSTRY
What precautions did you take du-
ring the epidemic as Mağdenli Project 
Transport?
2020 has been a challenging transformati-
on process worldwide. In order to protect 
our health while doing business, we took 
the necessary precautions and informed all 
our office and field personnel as well as our 
Human Resources and OHS departments as 
Mağdenli Transport and Trade Inc., as of the 
first Covid-19 incident that emerged in our 
country. Against the pandemic, our preca-
utions were implemented by our colleagues 
with the utmost awareness; and continue to 
be implemented. Although 2020 was a chal-
lenging year around the world, it was a very 
successful and active year for our industry 
and especially for our company.
Since the renewable energy industry gained 
a momentum as a result of competitions 
and investments throughout our country; 
as a pioneering and leading company in 

transportation activities in this industry, we 
have been through a successful year by ob-
taining a significant share from the market. 
Especially with the investments we made 
in wind power plant projects last year, we 
have become an important solution partner 
for turbine manufacturers regarding heavy 
transportations carried out under difficult 
field conditions, thanks to our equipment 
and engineering studies. For example, in 
our wind power plant transports in Ordu; a 
successful project was achieved by transpor-
ting E-126 type wind turbine equipment, 
including the blades with the longest part of 
3 sets of 61.9 meters, to WPP construction 
site.
WE INCREASE OUR INVESTMENTS
Could you tell us about your 2021 go-
als?
We will continue our investments for our 
domestic and international transportation 
in 2021 as always. We are conducting the 
necessary studies and we increase our in-
vestments especially in order to assure the 
growth of our shipments’ volume to Euro-
pe and the Turkic Republics. As the first 
Turkish transport company to receive ISO 
9002 Quality Certificate (No 630/97) from 

the Turkish Standards Institute; our acti-
vities precisely follow our quality policies 
without disruption along with the require-
ments of modern times. In addition to our 
quality certificates, we will continue to inc-
rease and improve our service exports with 
our Authorized Economic Operator Status 
(YYS) certificate. Alongside with the Heavy 
Transporters Association, of which we are 
a member of the board of directors, we oc-
cupy an active role in all working groups by 
contributing to the regulation studies of our 
Ministry of Transport and Infrastructure. 
By conveying the current problems of our 
industry; we never halt our efforts to make 
arrangements in accordance with the prac-
tice.

deniz Gezgin
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Hareket Yük Proje Mühendisliği A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkum 
ile firmadaki gelişmeleri değerlendirdik.
Hareket Proje Taşımacılığı olarak 
2020 yılı içinde hangi projelerde bu-
lundunuz, son dönem iç piyasadaki 
projeleriniz sektör olarak ağırlıklı 
hangi projeler oldu bahseder misiniz?
60 yıldan uzun bir süredir, alanında uz-
man ve tecrübeli ekibimiz, kreatif ve ye-
nilikçi mühendislik çözümlerimizle proje 
taşımacılığı, ağır ve standart dışı yük ta-
şımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır 
kaldırma, indirme ve montaj faaliyetlerini 
uluslararası standartlara uygun olarak ve 
son teknolojiye uygun ekipmanlarla sür-
dürüyoruz. Ayrıca müşterilerimize proje 
planlama, güzergâh etütleri, yük kaldırma 
mühendisliği, proje yönetimi ve kurulum 
hizmetleri de sunuyoruz. Türkiye’de İs-
tanbul, İzmir, Ankara ve Mersin’de bulu-
nan bölge müdürlükleri, yurtdışında ise 
Dubai, Abu Dabi, Umman, Ukrayna, Öz-
bekistan, Kazakistan ve İspanya ülke mü-
dürlüklerinin yanı sıra Azerbaycan, Ceza-
yir ve Güney Kore’de bulunan acenteleri 
vasıtasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Rekor kırdık
2020 yılında Hareket, Türkiye’de rekor 
kıran ağır taşıma operasyonunu başarı 
ile tamamladı. Yalova Tersan Tersanesin-
de inşa edilmekte olan, her biri 6.200 ton 
ağırlığındaki iki yolcu gemisini, toplam 

200 aksa bağlı 1600 tekerlekten oluşan 
kendinden tahrikli ve çekici tahrikli hid-
rolik modüler taşıyıcılar kullanılarak yü-
zer havuza nakledildi. Gemiler, Türkiye’de 
şimdiye kadar üretilen en büyük yolcu ge-
mileri olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. 
Akkuyu Nükleer santrali saha içi taşıma-
ları ve 1915 Çanakkale köprüsü için lo-
ad-out operasyonları yıl boyu devam etti. 
Ülkenin dört bir yanında Rüzgâr Enerji 
Santrallerinin kurullumu tüm hızı ile yıl 
boyu devam etti.
Syvash RES projesi
Uluslararası projelerde ülkeye ya-
rattığınız katma değer projeleriniz-
den bahseder misiniz?
Ukrayna’nın Kherson bölgesinde 250 MW 
kapasiteli Syvash RES projesinin kurulu-
mu tüm hızıyla devam ediyor. Syvash RES 
projesi tamamlandığında ülkedeki en bü-
yük yenilenebilir enerji yatırımı olacak. 
Proje kapsamında Hub yüksekliği 120 
metre olan 64 adet Nordex N131/DELTA 
3900 türbin montajı yapılması planlanı-
yor. Nijer Goudel Termal Enerji Santralin-

de 6 jeneratör setinin montajı başarıyla ta-
mamlandı. Azerbaycan’da yapımı devam 
eden petrol sondaj ve üretim platformu-
nun inşaatında kritik ağır taşıma ve ağır 
kaldırma operasyonları devam ediyor. 
Umman Sultanlığında inşaatı devam eden 
Duqm Rafinerisinde Petrofac Samsung 
ortak girişimi için EPC 2 proje sahasında 
Ağır Kaldırma Yüklenicisi olarak hizmet 
veren Hareket 180 metrede flare montajı 
ve 650 tonluk LPG depolama tanklarının 
kaldırma ve montajları gibi kritik işleri 
başarıyla tamamladı. Senegal Stadyumun-
da da çalışmalarımız devam ediyor. En 
büyük sıkıntı yol izin belgeleri mevzuatı-
nın ve denetimlerinin eksik olması nedeni 
ile haksız rekabetin yaşanması. Diğer bir 
sıkıntı ise insan kaynağı eksikliği. Fakat 
eğitimlerini bizim vereceğimiz vasıfsız in-
san kaynağını bile bulmakta zorlanmakta-
yız. Bu konu ise tüm ülkenin ve diğer tüm 
sektörlerin ortak sorunudur. Mevcutta 
proje taşımacılığı sektörü Karayolları Tra-
fik Yönetmeliğinin 128. Maddesi ile yöne-
tilmeye çalışılmaktadır.

AĞIR TAŞIMA NAKLİYE - PROJE LOJİSTİĞİ / HAREKET LOJİSTİK

altıNKum: harEKEt lojİStİK, türKİyE’yE Katma dEğEr 
SuNuyor

We’ve evaluated the developments in the com-
pany with Chairman of the Board of Directors 
of Hareket Load Project Engineering Inc. Ah-
met Altınkum.
Could you tell us about the projects you 
have participated in 2020 as Hareket 
Project Handling, and which projects 
were in the domestic market predomi-
nantly, regarding the industry since the 
last period?
For more than 60 years, with our expert and 
experienced team, creative and innovative 
engineering solutions, we have been carr-
ying out project transportation, heavy and 
non-standard cargo transportation, crane and 
platform rental, heavy handling, lowering and 
assembly activities in accordance with inter-
national standards and with the latest techno-
logy equipment. We also offer our customers 
project planning, route studies, load-handling 
engineering, and project management as well 
as installation services. In Turkey, we operate 
through regional offices in Istanbul, Izmir, An-
kara and Mersin; and we own offices abroad in 
Dubai, Abu Dhabi, Oman, Ukraine, Uzbekis-
tan, Kazakhstan and Spain as well as agencies 
in Azerbaijan, Algeria and South Korea.

We Broke a Record
In 2020, Hareket successfully carried out the 
record-breaking heavy transport operation in 
Turkey. Two passenger ships, each weighing 
6,200 tons, having them built at Tersan Ship-
yard in Yalova, were transported to the floating 
dock using self-propelled and hammer-driven 
hydraulic modular transporters, consisting of 
1600 wheels connected to a total of 200 axles. 
The vessels stand out due to the fact of being 
the largest cruise ships ever built in Turkey. 
In-field operations of Akkuyu Nuclear power 
plant and load-out operations for 1915 Çanak-
kale bridge, were continuous throughout the 
year. The installments of Wind Power Plants 
across the country were carried out without 
disruptions throughout the year as well.
Syvash RES Project
Could you mention of the added value 
you’ve offered Turkey in terms of inter-
national projects?
The installation of Syvash WPP Project with a 
capacity of 250MW in Kherson region of Uk-
raine continue to be carried out at full speed. 
When the Syvash WPP project is completed, it 
will be the largest renewable energy investment 
in the country. Within the scope of the project, 

it is planned to install 64 Nordex N131 / DEL-
TA 3900 turbines with a hub height of 120 me-
ters. Installation of 6 generator sets for Niger 
Goudel Thermal Power Plant has been succes-
sfully completed. Critical heavy handling and 
heavy lifting operations continue to be carried 
out for the construction of the oil drilling and 
production platform in Azerbaijan. Serving as 
a Heavy Lifting Contractor at the EPC 2 proje-
ct site for the Petrofac Samsung joint venture at 
the Duqm Refinery, which is currently under 
construction in Sultanate of Oman; Hareket 
successfully completed critical works such as 
flare installation at 180 meters and lifting & 
assembly of 650 tons LPG storage tanks. Our 
work is in progress in Senegal Stadium. The bi-
ggest problem is the unfair competition due to 
the lack of legislation and inspections for road 
permits. Another problem is the lack of hu-
man resources. Such that, we have difficulties 
in finding even the unqualified human resour-
ces that we intend to provide training for. This 
issue is a common problem of the country in 
general and all other industries of it. Currently, 
project transportation industry is tried to be 
managed by Article 128 of the Highway Traffic 
Regulation.

altıNKum: harEKEt logıStıcS offEr addEd valuE to 
rEpublıc of turKEy

Hareket Yük proje Mühendisliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkum, Hareket’in ezber bozduğunu 
ve Türkiye’ye katma değer sunduğunu ifade etti.

Ahmet Altınkum, Chairman of the Board of directors of Hareket Load project Engineering Inc., stated that 
the Movement broke the routine and offered added value to Turkey.

Ahmet Altınkum
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Adana Hacı Saban-
cı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (AOSB) 
treyler üretimi ya-
pan Makinsan, 
Türkiye’de hızla ar-
tan römork ve yarı 
römork ihtiyacını 
karşılamak için 

stratejisini bu yönde yeniledi. AOSB’de 15 bin 
metrekaresi kapalı, toplam 24 bin metreka-
re alanda faaliyet gösteren Makinsan Treyler 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Genel 
Müdürü Ali İhsan Çulha, kuruluş aşamasında 
kamyon üstü kasa ve damper imalatı yaptıkla-
rını ancak Türkiye’de  römork ve yarı römork 
ihtiyacının artması üzerine, stratejilerini bu 
yöne çevirdiklerini söyledi. Firm; damperli 
yarı römork, flatbed yarı römork, lowbed yarı 
römork ve özel imalatlar üretimine hızla adap-
te oldu.

Türkiye’nin her yerine aynı kalitede 
hizmet sağlıyoruz
Makinsan treyler olarak yerli imalatı 
olarak faaliyetlerinizden ve tari-
hçenizden bahseder misiniz?
Fabrikamızın kampüsü içerisindeki servisimiz 
müşterilerimize en hızlı, en kaliteli, kalıcı eks-
tra garantili hizmet sunuyor. SSH’mizi Paşalar 
firmamız tarafından sağlıyoruz. Fabrikamızın 
kampüsü içerisinde bulunan servisimiz 
müşterilerimize en hızlı, en kaliteli, kalıcı ek-
stra garantili hizmet sunuyor. Yurt içinde özel-
likle fren, aks, hidrolik, elektrikle ilgili sorun ve 
çözümlerini Türkiye’nin her bölgesinde her an 
hızlı şekilde hizmet vermektedirler. Yurt dışın-
da ise bayi oluşturduğumuz ülkelerde hizmet 
vermektedir. Bilinmelidir ki karayollarında 
yolcu ve yük taşınması yapılmaktadır. Ayrıca 
binek araçlarımızla da bir yere ulaşmak için 
seyahat ekmekteyiz. Yük ve yolcu güvenliği 
hepimiz için tartışmasız en önemli biri olmayı 

önemli kılıyor, özellikle ağır yük taşımacılığı. 
Damperli kamyonların damperlerin açık kal-
masından dolayı köprü üst geçit gibi yerlere 
çarpmasından dolayı risk oluşturması hepi-
mizi yakından ilgilendirmektedir. Bizler ekstra 
güvenliğini taşıyan damperli araçlar hidrolik 
sistemini CE standardında ve güvenlik terti-
batlı tadilatı yaparak oluşturulabilecek kazaları 
önlüyoruz. Ayrıca farklı yüklerin taşınması için 
tüm emniyet halkaları bağlama mekanizma-
larını ve halatları öngörüyoruz, 2007/46/EC 
uluslararası yönetmelik kapsamında, ürünler 
bir dizi statik ve dinamik testlere tabi tutulup, 
testten geçen araçlara tip onay belgesi veriliy-
or. Makinsan onay kuruluşunun direktifleri 
doğrultusunda üretim gerçekleştiriyor.
İhracat oranımızın artması bizi memnun 
ediyor
2002 yılından bu yana sürekli inişler çıkışlar 
olsa da ihracatımız devam etmektedir. Zaman 
zaman  %90’lara ulaşan ihracatın  %15’lere 
düştüğü olmuştur. İhracat hem firmamız 
hem ülkemiz adına olmazsa olmazlarımızdan 
olup, 30 farklı ülkeye ihracatımız olmuştur. 
Sürekli değişen pazarlarda ihracat oranı artır-
mamız bizi mutlu etmektedir. 2002 yılında 
başladığımız ihracat serüveninde 30 farklı 
ülke içerisinde Almanya, Rusya, Irak, Öz-
bekistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere 
birçok Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ül-
kesi vardır. Hatta Güney Amerika kıtasının 
bile Makinsan aracı gönderdik. Son yıllarda İs-
rail’in ülkemize yakınlaşmasından dolayı hızlı 
bir pazar oluştu bizde bu pazarda payımızı al-
maya çalışıyoruz. Bu günlerde Avrupa’da güzel 
bir firma ile iş ortaklığı yapmak için girişim-
lerde bulunuyoruz. Özellikle Avrupa pazarını 
artırma çabasında olduğumuzu yinelemek 
isterim. 
Kalite ve müşteri memnuniyeti olmazsa 
olmazımızdır
Bizim için öncelikli olarak kalite, müşteri 
memnuniyeti olmazsa olmazımızdır. Sürekli 

kendini yenileyen hafızası güçlü, bilgi biriki-
mini ürüne yansıtan, müşterilerin isteklerini 
ön plana çıkartan, sağlamlık, kalite inovatif 
ürün üretmemiz, bizleri mutlu etmektedir. 
Kazan kazan yöntemi bizler için prensiptir. 
Mutlu olmayan müşteri, ürünün arkasın-
da durmayan firma olmaktan çok rahatsız 
oluruz. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, 
çalışanlarımızın, İşverenlerin, Devletimizin 
hatta rakiplerimizin bile mutlu olacağı yön-
temler tercih nedenimizdir. Makinsan olarak 
ürünlerimizin tasarımında aks başına düşen 
yüklerin homojen dağılımı için mühendislik 
bilgimizi yansıtmakta olup, çekici treyler yük 
dağılımı optimum çözüme erişmektedir. Yük 
dağılımının optimal çözümü sonucun daha 
az enerji harcanmış olup öncelikle ürün sahib-
ine, çevreye az salınan zararlı gazlar sayesinde 
çevre bilinci oluşmasında katkı sağlamak-
tan gurur duyuyoruz. Ağırlığı az, yenilikçi, 
dayanıklılığı fazla ürünler yapmamız nakliye-
cinin yüzünü güldürmektedir. 
Yıllık 750 ile 1000 adet civarında üretim 
yapmaktayız
Tam sayı vermemizin sebebi ürünlerin 
değişiklik göstermesi, sipariş üzerine çalışmış 
olmamız, arzı oluşturup talep yetersizliği du-
rumlarında kendimizin strateji geliştirme-
si açısından önemlidir. Müşteri odaklı 
çalışmamız seri üretim açısından adet olarak 
artırma sorunu biz ve bizim gibi firmalarda 
sıklıkla yaşanan durumdur.
Sürekli yatırım yapıyoruz
Türkiye’deki treyler sektörü büyük ve küçük 
üretici  olmak üzere  300’e yakın firma vardır. 
Firmamız Türkiye’de ilk ve tek olan Treyler 
derneğinin bir üyesidir. Adet olarak ilk 10’da 
görünen firmamız aynı çizgisini sürekli ko-
rumak için, sürekli yatırımlar yapmaktadır. 
Yeni model, yeni tasarımlar yapan firmamız 
2018 yılında tasarım merkezi olmamızda çok 
önemli payı olduğu düşüncesindeyim.

Producing trailers in Adana Hacı Sabancı 
Organized Industrial Zone (AOSB), Makin-
san has renewed its strategy in this direction 

to meet the rapidly increasing trailer and 
semi-trailer need in Turkey. Ali İhsan Çulha, 
the General Manager of Makinsan Trailer In-
dustry and Trade Limited Company, which 
operates in AOSB in 15 thousand square me-
ters closed and a total area of 24 thousand 
square meters; stated that they produced 
truck-mounted bodies and dumpers during 
the establishment phase, but the need for 
trailers and semi-trailers in Turkey increased. 
Firm has adapted in no time to the production 
of dump semi-trailers, flatbed semi-trailers, 
lowbed semi-trailers and other special pro-
ductions.

We provide the same quality of service to 
all of Turkey
Could you tell us about your activities 
and company’s history as Makinsan 
Trailers?
Our service, located in the campus of our fac-
tory, offers our customers the fastest, highest 
quality, permanent extra guaranteed service. 
We provide our SSH by our Paşalar company. 
They provide rapid service solutions at any 
time in every region of Turkey; especially for 
brake, axle, hydraulic and electrical related 
problems. For abroad, they provide service 
in countries which we established offices. It 

yatırım odaKlı büyüyEN maKİNSaN trEylEr, İhracata 
ağırlıK vErdİ

wıth ıtS ıNvEStmENt-orıENtEd growth, maKıNSaN 
traılEr haS focuSEd oN EXportS

YERLİ İMALAT TREYLER / MAKİNSAN

Makinsan Treyler San. Tic. ve Ltd. Şti Genel Müdürü Ali İhsan çulha, sürekli yatırım yapan bir firma 
olduklarının özenle altını çizdi.

Makinsan Trailer Inc. General Manager Ali İhsan çulha underlined that they are a company which 
constantly invests.

Ali İhsan çulha

Ali İhsan çulha
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should be well-known that passenger and 
freight transportation is carried out on high-
ways. In addition, we are able to travel through 
our passenger vehicles. Freight and passenger 
safety makes it unquestionably important to all 
of us, especially regarding heavy freight trans-
ports. The risk of dump trucks hitting places 
such as bridge overpasses due to the tipper 
remaining open is of particular concern to all 
of us. We prevent accidents that may occur by 
modifying the hydraulic system of dump vehi-
cles with extra safety in European Conformity 
standard and with safety equipment included. 
In addition, we foresee all safety ring fastening 
mechanisms and ropes for transporting differ-
ent loads, products are subjected to a series of 
static and dynamic tests, and vehicles that pass 
the test are given a type approval certificate 
within the scope of the 2007/46 / EC interna-
tional regulation. Makinsan performs produc-
tion in line with the directives of the approval 
body.
It pleases us to see our export rate to in-
crease.
Although there have been ups and downs 
since 2002, our exports continue. It has been 
observed that exports reaching 90% from time 
to time have decreased to 15%. Export is in-
dispensable for both our company and our 
country, thus we have had exports to 30 dif-
ferent countries. We are happy to increase the 
export rate in constantly changing markets. 
In the export adventure which we started in 
2002, there are many European, Asian, African 
and Middle Eastern countries; especially Ger-
many, Russia, Iraq, Uzbekistan, Saudi Arabia 
among 30 different countries. We even have 

sent Makinsan vehicles to the South American 
continent. In recent years, a fast market has 
been formed due to the good relations of Israel 
and our country, and we are trying to get our 
share in this market. These days, we are taking 
initiatives to partner with a great company in 
Europe. I would like to underline that we are 
trying to increase the European market in par-
ticular.
Quality and customer satisfaction are in-
dispensable for us.
First of all, quality and customer satisfaction 
are indispensable for us. We are happy to pro-
duce innovative products with a strong memo-
ry that constantly renews itself, thus reflect the 
knowledge to the product, and bring custom-
ers’ wishes to the forefront, robustness, quali-
ty. Win-win method is a principle for us. We 
would be very uncomfortable to have a dissat-
isfied customer, who does not stand behind 
the product of the company. Methods that will 
make our customers, suppliers, employees, 
employers, government and even our com-
petitors happy are the reason for our prefer-
ence. As Makinsan, we reflect our engineering 
knowledge for the homogeneous distribution 
of the loads per axle in the design of our prod-
ucts, and the tractor trailer load distribution 
reaches the optimum solution. As a result of 
the optimal solution of the load distribution; 
less energy is consumed and we are proud to 
contribute to the creation of environmental 
awareness primarily to the product owner, 
thanks to the less harmful gases emitted to the 
environment. The fact that we produce prod-
ucts with low weight, innovative and high du-
rability pleases the transporters.

We manufacture around 750 to 1000 
pieces per year.
We manufacture around 750 to 1000 pieces 
per year. The reason we give a whole num-
ber is important in terms of the variation of 
the products; due to the fact that we have 
worked on order, to create the supply and to 
develop a strategy ourselves in cases of insuf-
ficient demand. The problem of increasing 
the number of units in terms of our custom-
er-oriented regarding mass production, is 
often the case with companies similar to us.
We constantly invest
There are nearly 300 companies in the trail-
er industry in Turkey, consisting both large 
and small manufacturers. Our company is 
a member of Trailer Association, which is 
the first and only in Turkey. Our company, 
which appears in the top 10 as pieces, con-
stantly makes investments to maintain the 
same line. I think that our company, which 
makes new models and new designs, has a 
very important share in becoming a center of 
design in 2018.

YERLİ İMALAT TREYLER / MAKİNSAN

Actros, sınıfının en güvenli aracı
Endüstride devrim yaratan kamyon: Mer-
cedes-Benz Actros
Endüstride devrim yaratan kamyon, Merce-
des-Benz Actros Eylül 1996’da düzenlenen IAA 
Ticari Araçlar Fuarı’nda endüstride devrim 
yaratacak yeni bir ağır hizmet kamyonunu ta-
nıtımını yaptı. Disk frenler ve elektronik fren 
sistemi (EBS) ile donatılmış ilk kamyon Actros, 
sınıfının en güvenli aracı oldu. Dahası, “Telli-
gent sistemleri” gibi yenilikçi teknolojileri ile 
sürüş verimliliğini önemli ölçüde öne çıkardı. 
Bunun yanı sıra, bakım aralıkları iki katından 
fazla uzatıldı. Yakıt tüketimi, operasyon türüne 
bağlı olarak yüzde 3 ile 7 arasında azaldı ve yük 
kapasitesi 400 kg’a kadar artırıldı. 
Tasarım mühendisliğe önem verildi 
Actros’ta güvenlik ve konfor da önemli ölçü-

de geliştirildi. Örneğin, disk frenli Telligent 
fren sistemi sayesinde, 85 km/s hızla giden 
Actros’un fren mesafesini, çekici ve treylerin 
toplam uzunluğu kadar kısaltmak mümkün 
oldu. Tasarım mühendisleri aynı zamanda de-
taylara da büyük önem verdiler. Yeni tip kanat 
kaplaması, yağmurlu havada sürüş sırasında 
püskürtmeyi önemli ölçüde azalttı. Yeni gelişti-
rilen, daha verimli V motorlarla ve araç mon-
tajında yapılan iyi yeni geştirmelerle çevreye 
uyum da iyileştirildi. 
Actros, bugün bile güvenlik konusunda 
öncü olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda enerji girdisi yaklaşık yüzde 50 
azaltıldı. Yeni kabinler, yolcularına iç mekân-
da yüzde 47’ye kadar daha fazla alan sağladı ve 
sürücünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ta-
sarlandı. Hem simülasyon hem de gerçek sürüş 

koşullarında çok 
çeşitli çarpışma 
testlerini geçen 
kabinler de daha 
güvenliydi. Hava 
yastıkları ve en-
tegre emniyet 
kemeri gergisine 
sahip koltuklar da 
dönemi için yeni sunulan özelliklerdi.
Yeni sunulan her Actros, “Yılın Kamyonu” se-
çilme başarısını elde etti. Actros, bugün bile gü-
venlik konusunda öncü olmaya devam ediyor. 
Daimler Trucks, 2021 yılında üç farklı yıldönü-
mü kutluyor. Tanıtımı ilk kez 1996 yılında yapı-
lan ve endüstride devrim yaratan kamyon Mer-
cedes-Benz Actros ise 25’inci yaşını kutluyor.

ENdüStrİdE dEvrİm yarataN KamyoN: mErcEdES-bENz actroS
Ağır vasıta endüstrisinde devrim yaratan kamyon Mercedes-Benz Actros ise 2021’de 25’inci yaşını kutladı. 
Tanıtımı ilk kez 1996 yılında yapılan ve endüstride devrim yaratan kamyon Mercedes-Benz Actros ise 
25’inci yaşını kutluyor.
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SFS Makine 2016yılında Ankara’da En-
düstriyel iş makinası olan eklemli plat-
form, makaslı, manlift,telehander,forklift 
istif kiralama hizmetlerini vermek için 
kuruldu.Ankara’da kiralama hizmeti ver-
meye başladıklarını belirten SFS Makine 
Genel müdürü Seyit Şekerci, dergimize 
şu bilgileri verdi: “Sektöre çok önemli 
yatırımlarda bulunuyoruz. Sektörden al-
dığımızı yine sektöre yatırım olarak geri 
veriyoruz.
SFS Makine olarak filomuzda 300 
adet makinemiz var
300 adet makinamız mevcut. Makine par-
kurunda % 90 i Genieeklemli makaslıp-
latformlarımız var.CAT, MANITO, BO-
BCAT, MİMA, DINGLİ, SINEBOMM, 
LİNDE , HELİ GİBİ markalarında bün-

yelerimizde bulunduruyoruz.
Sağlıklı yaşamlar üretiyoruz
Tüm sektörlere yönelik ihtiyaçlar için 
makine kiralama, satış ve satış sonrası 
hizmetlere başladık. Günümüz dünyası-
nın baş döndüren teknolojik gelişimine 
ayak uydurmak, yeniliğin ve değişimin 
gündelik hayatımızdaki önemini kavra-
manın çok ötesinde bir gereklilik artık. 
Teknolojinin hayatımıza kattığı pozitif 
değerler bir yandan yaşam kalitemizi ar-
tırırken diğer yandan da daha yaşanabilir 
sağlıklı bir çevreye, sürdürülebilir geliş-
meye, verimli üretkenliğe ve daima ‘in-
san odaklı’ bir memnuniyete de kılavuz-
luk ediyor. Sürekli artan ürün ve hizmet 
kalitesinin dürüstlükle, profesyonel bakış 

açısının yüksek ahlaki ve ticari değerler-
le birleştiği SFS Makine, yapılara kattığı 
sağlığın aynı zamanda yaşama kattığı 
sağlık olduğunun bilinci ve sorumluluğu 
ile 2005’ten bu yana yorulmak bilmeden 
‘sağlıklı yaşamlar’ üretiyor dedi.

SFS Makine was established in Ankara in 
2016 to provide rental services of articula-
ted platform, scissor lift, manlift, telehan-
der, forklift stacker, which are industrial 
construction equipment. Stating that they 
started to provide rental services in An-
kara, SFS Makine General Manager Seyit 
Şekerci gave the following information to 
our magazine: We are making significant 
investments. What we get from the sector, 
we give back to the sector as an investment.
As SFS Makine, we have 300 machi-
nes in our fleet.
We have 300 machines. We have scissor 
platforms, 90% of which are in the mac-
hine park. We have brands such as CAT, 
MANITO, BOBCAT, MİMA, DINGLİ, SI-

NEBOMM, LINDA, HELİ.
We produce healthy lives
We started machinery rental, sales and 
after-sales services for the needs of all se-
ctors. Keeping up 
with the dizzying 
technological deve-
lopment of today’s 
world is now a ne-
cessity far beyond 
u n d e r s t a n d i n g 
the importance 
of innovation and 
change in our daily 
lives. The positive 
values that tech-
nology adds to our 

lives not only increase our quality of life, 
but also guide a more livable healthy en-
vironment, sustainable development, effi-
cient productivity and always a “people-o-
riented” satisfaction. SFS Makine, which 
combines the ever-increasing product and 
service quality with honesty and a profes-
sional perspective with high moral and 
commercial values, has been producing 
‘healthy lives’ tirelessly since 2005 with 
the awareness and responsibility that the 
health it adds to the buildings is also the 
health it adds to life.

ÖZEL HABER / SFS Makine

şEKErcİ: SağlıKlı yaşamlar ürEtİyoruz, 
KalİtEmİzlE tErcİh NEdENİ oluşturuyoruz…!

şEKErcİ: wE producE hEalthy lıvES, wE arE thE 
rEaSoN for prEfErENcE wıth our qualıty…!

Seyit Şekerçi



46 - 55. SAYI / TAŞIMA&KALDIRMA  MART - NİSAN - MAYIS 2021

AĞIR YÜK TAŞIYAN TİCARİ ARAÇLAR / IVECO

YERLİ İMALAT TREYLER / ADAKON

İveco yöneticileri,  İveco Türkiye olarak, 
ağır nakliye, ağır taşıma kaldırma, üst yapı 
sektöründeki ticari araçları hakkında şu 
bilgileri verdiler: “Ağır taşıma lojistik, sek-
törüne 2 farklı tip araç sunuyoruz. X-WAY 
serisinden, AS 440 X 57 TZP HR ON+ 6X4 
çekiş tipi, 570 bg güç çıkışı ve 16 ileri Traxon 
otomatik vites. Çalışma şartlarına göre arka 
akslar cerli tipte 3,79:1, 4,23:1, 4,67:1 ve 
5,01:1 olmak üzere dört farklı,  hipoid tipte 
2,83:1 ile 4,12:1 arasında beş seçenek vardır. 
Kabin AS, 2150 mm iç yüksekliğe sahip. Ön 
tampon plastik veya çelik seçenekli.
X-WAY serisi ve T-WAY serisi kesintisiz 
çözüm sunuyor
T-WAY serisinden, AT 720 T 51 HR OFF 
6X4 çekiş tipi, 510 bg güç çıkışına sahiptir. 
Cerli arka aksta 3,79:1 ile  6,57:1 arasında 
yedi farklı seçenek vardır. Kabin AT kabin 
ve 1850 mm iç yüksekliğe sahiptir. Tandem 

süspansiyonu yığma makas yapısı ile zor 
alanlarda güvenle çalışabilmekte.”
İzmir ve Trabzon olmak üzere 2 yeni 
bayimiz devreye alındı
Pandemi hakkında, “Araçlarımız İtalya ve 
İspanya’daki fabrikalarda üretiliyor, salgın-
dan dolayı fabrikalarımız 2 ay kapalı kaldı, 
daha sonra da kademeli olarak açıldı. Bu sü-
reçte saha ekiplerimiz ile ve bayilerimiz ile 
teması hiç kesmedik, her hafta saha ekiple-
rimizle ve bayilerimizle düzenli toplantılar 
yaptık. Bayi geliştirme yatırımları da aksa-
tılmadı, salgın döneminde İzmir ve Trabzon 
olmak üzere 2 yeni bayimiz devreye alındı. 
Yılın son çeyreğinde tedarik sorununun da 
çözülmesi ile 2020 pazarını 3,5 ton ve üzeri 
segmentte 3. Olarak tamamladık” ifadele-
rini kullandılar. Hedefleriyle ilgili olarak 
yetkililer şöyle konuştular: “2021 yılında 
pazarın 2020 seviyesinde gerçekleşmesini 

bekliyoruz. Çekimiz S-WAY 12 yıl aradan 
sonra zaten geçen sene tamamen yenilen-
mişti, bu sene de Trakker’ın yerine yeni in-
şaat, off road kamyonumuz T WAY devreye 
alınacak.”

As Iveco Turkey, Iveco executives gave the fol-
lowing information about their commercial 
vehicles in heavy transport, heavy handling, 
and superstructure industries: “We offer 2 dif-
ferent types of vehicles to the heavy handling 
logistics industry. From the X-WAY series; AS 
440 X 57 TZP HR ON + 6X4 traction type, 
570 hp power output and 16-speed Traxon au-

tomatic transmission. According to the opera-
ting conditions, the rear axles are four different 
types as 3.79:1, 4.23:1, 4.67:1 and 5.01:1 as well 
as there are five options in hypoid type, ran-
ging from 2.83:1 to 4.12:1. Cabinet AS has an 
interior height of 2150 mm. Front bumper is 
available in plastic or steel.
X-WAY and T-WAY series provide solid 
solutions
From the T-WAY series, AT 720 T 51 HR OFF 
6X4 traction type has a power output of 510 
hp. There are seven different options on the 
rear axle, ranging from 3.79:1 to 6.57:1. It con-
sists of an AT cabin and an interior height of 
1850 mm. Bogie suspension the vehicle to sa-
fely operate in difficult conditions thanks to its 
masonry scissor structure.
One each in İzmir and Trabzon, our 2 
new offices has been put into use

Our vehicles are manufactured in factories of 
Italy and Spain. They were shut for 2 months 
due to the epidemic, yet opened gradually later 
on. During this period, we kept in touch with 
our field teams and our dealers; we’ve held re-
gular meetings with our field teams and offices 
every week. Office development investments 
were not interrupted as well; 2 recent offices 
in İzmir and Trabzon, were commissioned du-
ring the epidemic period. With the solution of 
the supply problem in the last quarter of the 
year, we have put an end to market of 2020 as 
the 3rd in the segment of 3.5 tons and above. 
In 2021, we expect the market to reach the le-
vel of 2020. Our S-WAY was already renewed 
last year after a long period of 12 years; and 
this year our off road truck T WAY will be put 
into use instead of Trakker.

ıvEco, ağır taşıma Kaldırma vE üSt yapı SEKtörüNdE 
KazaNdırıyor

ıvEco offErS gaıN ıN hEavy traNSport aNd 
SupErStructurE ıNduStrıES

A D A K O N 
Treyler Genel 
Müdürü Yasin 
Sakarya ile üre-
tim süreçlerini 
değerlendirdik.
ADAKON trey-
ler olarak yer-

li imalat olarak faaliyetlerinizden bah-
seder misiniz? “TREDER”in yerli treyler 
sektörüne vermiş olduğu hizmetler hak-
kında neler söylemek istersiniz?
ADAKON TREYLER olarak 2013 yılında 300 
m² bir alanda  Adana sınırları içerisinde ser-
vis hizmetleri olarak iş hayatına başlayıp 2016 
yılında gerekli olan tüm belge izinler alınarak 
treyler imalatına başlamış, 2020 yılı başı itibarı 

ile de 19.000 m² bir alanda ülkenin hizmetine 
teknolojik ürünler sunmaya devam etmiştir. 
Ülkenin en hafif ve en dayanıklı dorselerini 
üretiyor bu bilginin onayını da değerli ADA-
KON kullanıcıları tarafından alıyoruz. Sektörel 
bazda hem kalite hem fiyat rekabeti ortamı 
yaratan ADAKON Treyler, bazı firmalara da 
ilham kaynağı olmuş, mevcut  klasik çizgile-
rinden çıkartarak  müşteri kazancına yönelik  
treyler imalatı yapma yoluna zorlamıştır.
AYLIK HACİM HEMEN HEMEN İKİ KATI-
NA ÇIKARILDI
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid salgını 
sırasında artan taleplere yetişebilmek adına 
kapasite artırımına gidilmiş aylık hacim hemen 
hemen iki katına çıkarılmıştır. Yurt içi Pazar 
payımız TREDER  kayıtlaından da görüldüğü 

üzere bu kadar genç bir frma için kayda değer 
oranlara ulaşmışıtr. Fabrika sahasının ve mak-
ine teçhizatın yenilenmesi ile yurt dışı pazarına  
hazır hale gelmiş ,Eylül 2021 Lyon/FRANSA’ 
da yapılacak olan Yapı ve İş Makineleri Fuarı’na 
katılımı ile kendine dış ülkelerde pazar payı 
aramayı hedeflemiştir. TREDER, tüm trey-
ler üreticilerinin üyesi olması ve çatısı altında 
toplanması gereken bir dernektir. Özellikle 
verdiği eğitimler ve imalat mevzuatları hakkın-
daki bilgilendirmeleri firmaları  doğabilecek 
sorunları önceden haberdarr etmesi noktasın-
da  büyük bir değer olarak görüyorum. Aynı 
zamanda belli kurallar farklı istekler üzerine  
yapılan  imalatlarda,  tüm ülkede standartların 
oluşturulmasında büyük etken olduğuna da 
inanıyoruz. 

adaKoN trEylEr ülKENİN EN hafİf vE EN dayaNıKlı 
dorSElErİNİ ürEtİyor
AdAKON Treyler Genel Müdürü Yasin Sakarya, ülkenin en hafif ve dayanıklı dorselerini ürettiklerini söyledi.

Yasin Sakarya
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IVECO / AĞIR YÜK TAŞIYAN TİCARİ ARAÇLAR

Yalçın Dorse Genel Müdürü Yalçın Şentürk 
ile firmanın gelişimini değerlendirdik.
Yalçın Dorse olarak faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?
Yalçın Dorse’nin ticari kapsamı: Römork ve 
yarı römorkların, şasi üstü damperli kasala-
rın ve tankerlerin tasarımı, üretimi ve satışı, 
motorlu ve motorsuz araçların kumlama ve 
boya işlemleridir. Bu kapsamda müşteri ta-
lepleri doğrultusunda: İki dingilden 10 din-
gile kadar mekanik, hava, hidrolik, tandem 
ve tam tandem süspansiyonlu Low-bed yarı 
römork, Merkezi akslı römork, kuru yük 
taşımacılığında kapaklı yarı römork, tenteli 
pilot tipi ve tenteli, Jumbo tiplerinde araçlar. 
60 m.’ye kadar uzayabilen tip alçak yarı rö-
morklar ile Tomruk ve benzeri yük taşıma-
cılığı için Dolli (parçalı) yarı römorkların 
üretimini yapmaktadır.

Kendi tesislerimizde üretime devam 
ediyoruz
Nerede ve ne zaman kuruldunuz?
Yalçın Dorse, 1979 yılında Nevşehir’de ku-
rularak yarı römork üretimine başlamış ve 
1990 yılına
kadar kalite ve kapasitesini arttırarak geliş-
mesini devam ettirmiştir. Firma 2010 yılında 
Silivri / Değirmenköy Organize Sanayi Böl-
gesi’nde yaptırdığı 25.000 m2’lik alana sahip 
kendi tesislerinde üretime devam etmekte-
dir.
YALÇIN DORSE’NİN SENELERE GÖRE 
GELİŞİMİ
Firmanızın senelere göre gelişmeleri 
anlatır mısınız?
Özellikle yurtdışında pazar payını artırmak 
amacı ile 1990 yılında tesisini İstanbul’a taşı-
yan Yalçın Dorse 1994 yılında limited şirkete 
dönüşüp sermayesini arttırmış ve faaliyetle-
rine daha da güçlenerek devam etmiştir. İh-
racat yaparak ülke ekonomisine yaptığı katkı 
sebebiyle 1995 yılında Dış Ticaret Müsteşar-
lığı’ndan  ödül almıştır. Sektöründe iddialı 
bir kuruluş olan YALÇIN DORSE Damper 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 2002 yılında 13 ayrı tipte 
araç üretimi için “AT Ulusal Tip Onay Bel-
gesi” almıştır. Uluslararası pazarlarda reka-
bet gücünü artırmak amacıyla 2014 yılında 
9 ayrı tip araç için uluslararası geçerliliğe 
sahip “NSAI Certification”  belgesi almıştır. 
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 2019 
yılında yarı römork üretim alanında son ku-
ralları da içeren uluslararası geçerliliği olan 
“SNCH Tip Onay” ( SOCIÉTÉ NATIONALE 
DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGA-
TION) belgesi almıştır. Üretiminde kalite ve 

kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı ilke 
edinen YALÇIN Dorse, pazar olarak büyük  
ve tanınan yabancı üreticilerin olduğu Avru-
pa’yı hedeflemiş ve her yıl ihracatını artırarak 
devam etmiştir.
Müşterinin özel ihtiyacına cevap vere-
cek şekilde tasarlıyoruz
Kaç yıldır sektöre hizmet vermektesi-
niz, ürünleriniz hakkında neler söyle-
mek istersiniz?
Sektöre 1979 yılından beri hizmet vermekte-
yiz. Ürünlerimizi, gelişen teknolojiye paralel 
olarak ebadı ve ağırlıkları değişen yüklerin 
taşınmasını sağlayacak şekilde ve her müş-
terinin özel ihtiyacına cevap verecek şekilde 
tasarlamaktayız. Adeta terzi gibi çalışıyoruz. 
YALÇIN DORSE, ÜRETİMİNİN YÜZDE 
90’ININ İHRACATA AYIRIYOR
Yurt içi ve yurt dışı pazar payınız nedir?
Bilindiği gibi ülkemiz, AB’nin toplam ihra-
catından aldığı %3,4 pay ile 6. sırada yerini 
almıştır. AB, 2020 yılında 69 milyar dolar ile 
ihracatımızdan %41,3 oranında pay almak-
ta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer 
almaktadır. Yalçın Dorse, üretiminin yüzde 
90’ının ihracata ayırmaktadır. Yurtdışında 
aranan markaların başında şer almaktadır.

We evaluated the development of the com-
pany with Yalçın Dorse General Manager 
Yalçın Şentürk.
Could you inform us about your activi-
ties as Yalçın Dorse?
Commercial scope of Yalçın Dorse is: De-
sign, production and sales of trailers and 
semi-trailers, chassis dumpers and tankers, 
sandblasting and painting of motorized and 
non-motorized vehicles. In this context, in 
line with customer demands: Low-bed se-
mi-trailer with mechanical, air, hydraulic, 
tandem and full bogie suspension from two 
axles up to 10 axles, Central axle trailer, 
cover semi-trailer for dry cargo transport, 
tarpaulin pilot type and awning, jumbo type 
vehicles. We manufacture low type semi-tra-
ilers that can extend up to 60 meters and 
Dolli (segmented) semi-trailers for ingot 
and similar freight handling.
We continue to manufacture through 
our own facilities
Where and when were you established?
Yalçın Dorse was established in Nevşehir in 
1979 and started semi-trailer production; 
and has continued its development by incre-
asing its quality and capacity until 1990. The 

company continues its production in its own 
facilities covering an area of 25.000 square 
meters, built in Silivri / Değirmenköy Or-
ganized Industrial Zone in 2010.
THE DEVELOPMENT OF YALÇIN DOR-
SE THROUGHOUT THE YEARS
Could you inform us on the develop-
ment of your company per years?
Yalçın Dorse, which moved its facility to 
Istanbul in 1990, turned into a limited 
company in 1994 and increased its capital. 
As a result of its contribution to the nati-
onal economy by doing exports; an award 
was received from the Undersecretariat of 
Foreign Trade in 1995. Also, “EC National 
Type Approval Certificate” for the produ-
ction of 13 different types of vehicles in 
2002 and “NSAI Certification” certificate 
with international validity for 9 different 
types of vehicles were received in 2014 and 
in 2019, as well as the “SNCH Type of Ap-
proval” (SOCIÉTÉ NATIONALE DE CER-
TIFICATION ET D’HOMOLOGATION) 
certificate in the field of semi-trailer 
production was received. YALÇIN Dorse 
have had Europe as its target, where large 
and well-known foreign producers can be 

found as a market, and kept increasing its 
exports every year.
We do our designs in accordance to 
cover the special requests of our cus-
tomers
How long have you served in the in-
dustry and what would you like to 
mention about your products?
We have been serving in this industry sin-
ce 1979. We design our products in a way 
to ensure to meet the special needs of each 
customer, able to handle the loads of var-
ying sizes and weights and in accordance 
to the developing technology. Such that, 
we carry out our tasks as like a tailor.
YALÇIN DORSE ALLOCATES 90% OF 
ITS PRODUCTION TO EXPORT
What is your domestic and internatio-
nal market share?
As known, our country ranked 6th with a 
3.4% share of EU’s total exports. EU takes 
a share of 41.3% in our exports with 69 
billion dollars in 2020 and ranks first in 
our total exports. Yalçın Dorse allocates 
90% of its production to export as well as 
taking the lead among the brands sought 
abroad.

yalçıN dorSE dampEr KalİtESİylE tam Not alıyor

yalçıN dorSE dampEr gEtS a full ScorE oN thEır qualıty

Yalçın dorse Genel Müdürü Yalçın Şentürk, firma olarak kaliteli ve müşteri isteklerine uygun üretimlerle 
fark yarattıklarını söyledi.

Yalçın dorse General Manager Yalçın Şentürk in his statement, given the facts that as a company, they 
create a difference with high quality and customer-oriented productions.

Yalçın Şentürk
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Hidrokon ürünlerinde mühendisliğe verdiği önemi 
bir kez daha gözler önüne serdi. “Sınıfının en güçlü-
sü” söylemi ile tanıttığı HK 60 TPK insan kaldırma 
platformu modelinde seri üretime geçen Hidrokon, 
Türkiye’de ilk 60 metre platform modelinde seri üre-
tim yapabilen firma oldu. Teknolojik ve güvenlik do-
nanımlara sahip modelde ayrıca kullanıcıların işini 
kolaylaştıracak yazılıma sahip dijital kontrol üniteleri 
de mevcut.
“Özel Donanımlara Sahip”
HK 60 TPK modeli, Hidrokon için ayrı bir öneme sa-
hip. Hidrokon mühendisliğinin ve gelmiş olduğu tek-
nolojinin firma için somut bir örneği niteliğinde olan 
model birçok donanıma ve yerli yazılıma sahip. 60 

metreye kadar çalışma yüksekliğine sahip olan model 
ayrıca 200° sepet dönüş imkânı ve 210° Fly Bom açısı 
kabiliyetini kullanıcılarına sunuyor. 
“Operatörler Düşünülerek Tasarlanmış”
HK 60 TPK kullanıcıları düşünerek tasarlanmış. Sepet 
içinde dijital ekran kontrol ünitesi ve kabin içinde diji-
tal kontrol üniteleri ile birlikte joystick kumandaya sa-
hip model, operatörlerin zor işlerde en iyi yardımcısı 
olacağa benziyor. Ayak dengelemede yaşanacak prob-
lemlerin önüne geçmek adına otomatik ayak denge-
leme özelliği de modelde mevcut. .Kullanımı daha 
güvenilir ve daha pratik hale getirme adına modele 
eklenen bu donanımlar Hidrokon’un mühendislik ve 
teknolojide geldiği noktayı da bizlere sunuyor.

Esan Akü, endüstriyel akü pazarına hızlı bir giriş 
yaptı. Firmanın kısa ve orta vadedeki satış ve üre-
tim hedeflerini Endüstriyel Akü Grubu Türkiye 
Satış Müdürü Barbaros Kılıç ile değerlendirdik.
Esan Akü’yü, yeni görevinizi ve kısa sürede 
hızlı gelişen bu yeni projeyi bizlere biraz an-
latabilir misiniz?
Esan Akü, önemli tarihi geçmişi olan, her geçen 
gün çok hızlı büyüyen ve aktif olarak otomotiv 
sektörü için akü üretimi yapan önemli bir firma. 
1978 yılında İstanbul Maslak’ta kurulmuş ve 42 
yıllık geçmişe sahip olan firmamız, 2016 yılında 
bugünkü modern üretim tesislerine taşındıktan 
sonra, yılda 2.500.000 adet starter akü üretim 
kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır.  Bugün 
Türkiye’nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşu 
ve yine Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması ara-
sında yer alarak çok önemli başarılara imza atmış 
bulunun Esan Akü, üretimden kazanmış olduğu 

tüm kazanımları, yine üretim alanında yatırımlar 
yaparak, milli ekonomimize katkı sağlamakta ve 
kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bunun 
dışında, AKÜDER’in 1 numaralı ve kurucu üyesi 
olan firmamız, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, 
“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” ve “OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” 
belgelerine sahip olmanın yanı sıra, “ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi” 
belgesine de sahip olarak, insan ve kalite odaklı 
anlayışı ile müşterilerine hizmet sunmaktadır. 
2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından Ar-Ge merkezi olarak da tescil edilen Esan 
Akü, Endüstri 4.0 hedefi doğrultusunda, üretim 
hatlarında oluşturduğu akıllı üretim sistemleri, 
robot ve otomasyon sistemleri,  yüksek teknoloji 
ürünü şarj sistemleri ve özel tasarım makinaları 
ile sektöründe öncü bir konuma gelmiştir. Motto-
su, “Pozitif Enerji” olan Esan akü, bugün hizmet 
vermekte olduğu Otomotiv ve Endüstriyel Akü 
sektörlerinin tamamında, 5 yıl içerisinde sektör 
lideri olma hedefi ile yoluna emin adımlarla de-
vam etmektedir. Bende, bu çatı altında, Endüstri-
yel Akü Grubu Türkiye Satış Müdürü olarak gö-
rev alarak, bu büyük hedeflere giden yolda, Esan 
Akü ailesinin bir parçası olmaktan son derece 
mutluluk duymaktayım…
Esan Akü’nün Endüstriyel 
Akü alanındaki yapılanma-
sından biraz bahsedebilir 
misiniz?
Esan Akü, otomotiv sektörü 
için üretmekte olduğu akülerin, 
%75’ini 70’e yakın ülkeye ihraç 
ederek, starter akü üretiminde, 
bugün Türkiye’nin en büyük 4 
üreticisinden biri konumuna 
ulaşmış bulunmaktadır. 2020 
yılına gelindiğinde, çok hızlı 
büyümekte olan bu yapının, en-

düstriyel akü alanında da mutlaka var olması ge-
rektiği fikri ile endüstriyel akü sektörüne giriş için 
ilk adımalar hızlı bir şekilde atılarak, Avrupa’nın 
en önemli üreticilerinden biri konumunda olan 
çözüm ortağımız ile özel anlaşmalar yapılmıştır. 
Bugün için, traksiyoner akülerimiz, çözüm orta-
ğımız tarafından Esan Akü markası ile Avrupa’da 
üretilmekte olup, tamamen orijinal şekilleri ile 
değerli müşterilerimizin hizmetine sunulmak-
tadır. Yurt dışından hücre tedariki yaparak, Tür-
kiye’de montajlanması operasyonuna özellikle 
girmemiş bulunuyoruz. Maliyetleri düşürmek 
adına, yurt dışından hücre ithal edip, uluslararası 
normlara tam anlamı ile sahip olmayan kasa ima-
latları yaptırıp, basit yöntemler ile akü montajın-
dan kaçınarak, olası arıza sıklıklarının ve müşteri 
memnuniyetsizliklerinin önüne geçmiş ve ayrıca 
bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu ve olaca-
ğımızı da müşterilerimize göstermiş bulunuyo-
ruz. Asıl hedefimiz ise, mevcut fabrika lokasyo-
numuzda inşa edilecek olan yeni Endüstriyel Akü 
üretim tesisimizde, dünyadaki son teknolojileri 
kullanarak, maksimum 2 yıl içerisinde tamamen 
yerli ve milli Traksiyoner forklift akülerimizin 
üretimini yapar hale gelmektir. 

TEDARİK ZİNCİRİ / YERLİ ÜRETİME KATMA DEĞER YARATANLAR 

mühENdİSlİğİ öN plaNda tutaN 
hİdroKoN’daN hK 60 tpK İNSaN 
Kaldırma platformu

2021, ENdüStrİyEl aKü SEKtörüNdE ESaN aKü’NüN 
yılı olacaK
Esan Akü Endüstriyel Akü Grubu Türkiye Satış Müdürü Barbaros Kılıç 

Barbaros Kılıç
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Cemsan Genel Müdür Yardımcısı Serkan Aş-
kın ile firmanın hedef ve yatırımlarını değer-
lendirdik.
Cemsan’ı tanıtır mısınız?
Cemsan, babamızdan kalma bir firma ve ba-
bam hala başımızdadır. Babam, 1973 yılında 
bu işe başlıyor. İlk başlarda ağır nakliye sek-
töründe sadece Öz Nakliyat ile çalışmıştır. 
Daha sonrasında sektör bu noktaya doğru 
yönelmeye başladı. Babam da başka firmalar-
la da çalıştı. Ardından 2006 senesinin başın-
da ben geldim. Geldiğimde de kendi adıma 
ağır nakliye firmalarına daha fazla ağırlıklı 
vermemiz gerektiğini fark ettim ve Cemsan’a 
yeni firmalar kazandırdım. Bunlardan ilki de 
Hareket Proje, o zamanki ismiyle Vinç, Ha-
raket Nakliyat şeklindedir. Daha sonrasında 
Ahmet Yiğit ile çalışmaya başladık ve ardın-
dan diğer firmalar gelmeye başladı. Bakım 
onarın, yedek parça, römorkların pistonla-
rından tutun da çelik yapısına kadar birçok 
şeyi imal edebiliyoruz. Aynı zamanda inşaat 
firmalarının kule vinçlerine, iş makinalarına 
da hizmet vermeye başladık. İnşaat bölümün-
de 3-4 firma ile çalışıyoruz. Akdeniz İnşaat, 
ADV kulevinç bu bağlamda portföyümüzde-
ki müşterilerimizdendir. Asıl hizmet verdiği-
miz sektörler ağır nakliyedir. Son zamanlarda 
Borusan ile de çalıştık. Bu sektör içerisinde 
farklı olabilecek çelik yapıları, hidrolikleri 
yapıyoruz.
İmalatınızda neler var?
Cemsan olarak hidrolik pistonlar, dönüş bot-
ları ve bunun parçaları, römorkun ve vincin 
üzerindeki birçok parça, elektrik ve elektro-
nik hariç her noktasını yapıyoruz. Son dö-
nemlerde köprü üzerine römork parçaları 
ihracatımız başladı. Şu anda Avrupa ve Irak’a 
ihracatımız başladı.
Tercih edilme nedenleriniz nelerdir?
Güven, kalite ve hızlı bir zamanda müşteri-
lerimize hizmet vermemiz; fiyat açısından 
müşterilerimize istenilen fiyatı veriyor olma-
mız bizim tercih nedenlerimizdeki başlıca 
parametrelerdir. Tercih edilmemizi aslında 
müşterilerimizin anlatması daha doğru olur.
Tersanelere ne tür hizmetler veriyorsu-
nuz?
Tersanelere ve demirçelik fabrikalarına ken-

dinden yürüyüşlü römorklar ve transporter-
ler olarak hizmet veriyoruz. Son dönemlerde 
kendinden yürüyüşlü römorklar tercih edil-
meye başlandı. Cemsan olarak altyapının ağır 
taşıma ve nakliye firmalarına A’dan Z’ye hiz-
met verebiliyoruz.
Üsküdar’da 1973 senesinde 20-25 metrekare 
bir yerde başladık. Ben ufak olmama rağmen 
çok iyi hatırlıyorum, yanımızdaki dükkânı da 
katarak 50 metrekareye çıktık. 1984 senesin-
de Babam Cemal Aşkın Bostancı’yı da açtı. 
Üsküdar da faaliyetteydi. Üsküdar, şehrin 
içinde kaldığından dolayı orayı kapattık. 1991 
senesinden beri burada yer alıyoruz. 

3. jenerasyon okulunu bitirince işin ba-
şına geçecek
Üçüncü jenerasyon şu an okulda. Okulunu 
bitirdikten sonra bizimle çalışsın isteriz tabii 
ki... Bunu konuşmak için belki biraz erken 
ama planlamamız bu yönde. Benim babam, 
bu işi yapan insanlar içerisinde çok iyi bilinir. 
Şoförler, formenler babamın ismini çok iyi 
bilir. Bunun da bize çok büyük bir artısı var. 
Cemsan Cemal/ Cemal Usta kaliteyle 
anılıyor
Herkesin babamı tanımasında yaptığımız işin 
kaliteli olmasının yeri önemlidir. Babamın 
piyasadaki lakabı CEMSAN CEMAL ya da 
CEMAL USTA’dır. Babamın katkısı çok bü-
yüktür. Biz bunu geliştirdik ama buradaki as-
lan payı aslında babama aittir. Müşterilerimiz 
kaliteli hizmetimiz olmasa zaten bizi tercih 
etmez. Ama uzun yıllarada dayanan bir kar-
nemiz olduğu için herkes Cemsan’ı kalite ile 
anmaktadır.
Pandemi nasıl etkiledi?
Pandemide ilk dönemlerinde yaklaşık 4 hafta 
boyunca dükkânı açmadık. Ama ilerleyen za-
manlarda hepimiz pandeminin ne olduğunu 
öğrendik ve gardımızı ona göre aldık. Pan-
demide şoför krizi çok yaşanmıştı. Pandemi 
daha ne kadar sürer bilmiyoruz ama inşallah 
en kısa sürede atlatırız.
Faymonville ve Kometto
Faymonville ve Kometto olarak da devam 
ediyoruz. Rüzgâr güllerinde kullanılabilecek 
römorkları müşterilerimizin hizmetine su-
nuyoruz. Kometto’da çok yakın bir zamanda 
daha iyi yerlere geleceğiz. Faymonville’de de 
müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
2020 senesinin sonundaki yoğunluk bazı ak-

saklıklara da neden oldu. Yetişme anlamında 
belki tam olarak yetişemedik. Kadromuzu 
genişlettik. Teknik anlamda daha geniş bir 
kaliteye ulaştık. Römork satışlarında güzel 
yerlerdeyiz.
Faymonville Türk köyü
Faymonville bir Türk köyü. İnternete yazdı-
ğınızda da Türk bayrakları çıkar. Bu konuda 
çok çeşitli söylentiler var. Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında bu köy haçlı seferlerine 
katılmak istememiş. Bu sefer de haçlılar, 
buraya ek vergiler koymuşlar. Onlar da Ka-
nuni’den yardım istemiş. Kanuni de turasını 
bir notla göndermiş. Bu köye dokunmayın 

minvalinden Kanuni bir not göndermiş. Bu 
köy de Haçlı seferlerine katılmamış ama ver-
gi de vermemişler. Bu köy de kendisini Türk 
ilan etmiş. Biz daha sonra bir dernekle köye 
gittik. Köyün idari binasının duvarında bile 
Türk bayrağı vardı. Sokaklarında, caddelerin-
de caddenin ismi yazar, Belçika bayrağının 
yanında Türk bayrağı v ardır. 
Güçlü servis ağımızla fark yaratıyoruz
Kometto olarak da Faymonville olarak da 
geçen sene hedeflerimizi tutturduk. Umarım 
bu yıl da hedeflerimizi tuttururuz. Bu sene 
teslimat yaptığımız firmalar, Borusan, Zafer 
Kardeşler, Ahmet Yiğit, Güleray, Madenli, 
Tur Transit, Işıklar Ağır Nakliyat, Hareket 
Proje genel anlamda çalıştığımız ve ismini ve-
rebileceğimiz firmalar. Fiyat ve kalite olarak 
avantajlıyız. Servis olarak Türkiye’de önemli 
avantajlar sunuyoruz.
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SErKaN aşKıN: cEmSaN, KalİtE vE marKayı 
bİrlEştİrErEK KESİNtİSİz hİzmEt Sağlıyor
Cemsan Genel Müdür Yardımcısı Serkan Aşkın, “Cemsan, kalite ve markayı birleştirerek kesintisiz hizmet 
sağlıyor” dedi.

Serkan Aşkın
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Ö z u y an 
Hidrolik 
İş Mak 
Taahhüt 
ve  San 
Tic A.Ş 
G e n e l 
Müdürü 
C a n e l 
Uyan ile 
firmanın 
üretimini 

ve gelişmeleri değerlendirdik.
İMALATLARIMIZIN TÜMÜ ÖZUYAN MA-
KİNA GARANTİSİNDEDİR
Pumacrane  olarak faaliyetleriniz ve yeni 
yatırımız olan imalat üssündeki üretim-
lerinizden bahseder misiniz?
Köklü ve tecrübeli bir kadroya sahip olup bün-
yesinde konusunda uzman olan ve Ar-Ge ça-
lışmalarına önem veren özellikle hidrolik vinç 
imalatı, güverte vinçleri, makaslı platform, 
hidrolik platform gibi tüm branşlarda yılların 
deneyimli makine mühendisleri, teknisyenle-
ri, teknikerleri ve konularında yılların tecrü-
belerine sahip teknik kadrosu ile müşterileri-
mizin vermiş olduğu güven ve destek ile her 
geçen gün büyümekteyiz. Zamanla talepler 
doğrultusunda vinç sektöründe ataşman üreti-
mine de ağırlık vererek zaten içinde bulundu-
ğu sektöre yeni makina imalatları ile tecrübeyi 
teknoloji ile birleştirerek hizmet etmektedir. 

Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile gelen 
talepler doğrultusundaki ve bünyesindeki mü-
hendislerin Ar-Ge çalışmaları ile mobil vinç ve 
marin vinç sektörünün ihtiyaçları olan hidro-
lik vinçler ve özel proje makinaları imalatları 
süren makina çeşitlerimizdendir. Öncelikli 
olarak Afrika Avrupa ve Asya kıtalarına pek 
çok ülkeye olan ihracatımızda yenileride ek-
lemek hedeflerimizin bazıları olmakla beraber 
imalatlarımızın tümü Özuyan Makina garan-
tisinde olup müşteri memnuniyeti en önemli 
ilkemiz olmuştur.
PUMACRANE MARKASINI HER GEÇEN 
GÜN SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞI-
YORUZ
İmalatınızda nasıl bir farklılık yaratıyor-
sunuz, kalite ve üretim tedariki hakkında 
bahse dermişiniz?
Şu an itibari ile 26 Ülkeye direk ihracatımız 
var ve her ge-
çen gün bu 
sayıyı çoğalt-
mak için tüm 
çabamızı gös-
teriyoruz. Üre-
tim kalitemizi 
y ü k s e l t m e k 
için firmamız 
bünyesindeki 
üretim bandı-
nı hep yeniliğe 
açık tutmak 

için yeni ekipmanlar almaktayız. Firmamız-
daki Kaynak Robotumuz  Kuka Bom kaynak-
larında bizim en büyük yardımcımız. Bu yıl 
içinde tezgâh parkuruna yeni aldığımız CNC 
torna tezgâhımız ve yine dik işlem tezgâhımız 
mesaisine başladılar. PUMACRANE Markası-
nı her geçen gün sağlamlaştırmak için çalışı-
yoruz. Türk Sanayisinde gücümüzü Elimizden 
gelenin en iyisini yaparak dünya markası yap-
mak hedefimiz.
TÜM ÜRETİMLERİMİZ HASSAS BİR ŞE-
KİLDE DEVAM EDİYOR
Dış ticaret birimimiz yurtdışından gelen İma-
lat taleplerini zaman kaybetmeden en hızlı 
şekilde değerlendirmeye alır. Bu talep çoğu za-
man standart imalat bazen de özel imalat ola-
biliyor. Bu durum firmamızda çok kısa sürede 
Ar-Ge çalışması ile değerlendirilip talep açan 
firmaya ilk etapta istenilen ürünle ilgili çizim, 
demo, teknik bilgiler gönderiliyor. Karşılıklı 
olarak ürün detayları, teslim süresi, ödeme, 
nakliye vb. tüm her şey sözleşme kapsamında 
hazırlanıp firmaya gönderilip onay sürecinden 
sonra üretim hemen başlıyor ve çelik kons-
trüksiyon işinden kaynak kalitesine kadar tüm 
üretim hassas bir şekilde devam ediyor. İsteni-
len sürede ve istenilen şartlarda ürün tamam-
lanıp sevk ediliyor. 

We evaluated the company’s production rates and 
recent developments with Canel Uyan, General 
Manager of Özuyan Hydraulics Inc.
ALL OUR MANUFACTURING IS WITH THE 
WARRANTY OF ÖZUYAN QUALITY
Could you tell us about your activities as Pu-
macrane and your production in your new 
investment, the manufacturing base?
As having a well-established and experienced 
staff who are specialized in their fields, and attach 
importance to R&D studies in branches, especi-
ally such as hydraulic crane manufacturing, deck 
cranes, scissor lift, hydraulic platform; with years 
of experienced mechanical engineers, technici-
ans and technical staff with years of experience 
in their fields; we grow day by day with the trust 
and support of our customers. In line with the de-
mands, we also give importance to the production 
of attachments in the crane industry, and service 
the industry by combining new machinery manu-
facturing and experience, with technology. With 
the experience of long years, the demands we are 
requested of, and R&D studies of our engineers; 
mobile cranes and hydraulic cranes which are 
the demand of the industry, and special project 

machineries are some of our vehicle types still in 
manufacturing process. Although some of our go-
als are to add new ones in our exports to many 
countries, primarily to Africa, Europe and Asia, 
all of our productions are under the guarantee of 
Özuyan Hydraulics thus the customer satisfaction 
has been our most important principle.
WE WORK TO STRENGTHEN THE BRAND 
VALUE OF PUMACRANE EACH DAY
How do you make a difference in your ma-
nufacturing, would you mention of the qua-
lity and production supply?
As of now, we have direct exports to 26 countries 
and we are making all our efforts to increase this 
number day by day. In order to increase our pro-
duction quality, we purchase new equipment to 
keep the production line within our company, that 
is, always open to innovation. Our Kanak Robot 
in our company is our biggest assistant in Kuka 
Bom resources. This year, our CNC lathe, which 
we had just bought into the bench track, and our 
vertical processing bench has joined in as well. We 
are working on strengthening the PUMACRANE 
brand name day by day. Our goal is to make a 
world-wide recognized brand by doing our best in 

Turkish Industry.
ALL OUR PRO-
D U C T I O N 
CONTINUE ITS 
P R O G R E S S 
WITH PRECI-
SION
Our foreign tra-
de unit evaluates the manufacturing demands 
from abroad in the most rapid way without any 
loss of time. This demand is often about stan-
dard manufacturing and occasionally custom 
manufacturing. This situation is evaluated in a 
very short time in our company with R & D work 
and the company that opens a request is initially 
sent a technical drawing, demo or the technical 
information about the desired product. Mutu-
ally, everything such as product details, delivery 
time, payment, shipping, etc. is prepared under 
the contract and sent to the company; and the 
production starts immediately after the approval 
process. The entire production continues precisely 
from the steel construction work to the quality of 
welding. The product is completed and shipped in 
the desired time and conditions.
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caNEl uyaN: KalİtElİ ürüNlErİmİzlE İhracat odaKlı 
çalışıyoruz

caNEl uyaN: wE do aN EXport-orıENtEd buSıNESS 
wıth our qualıty productS.

özuyan Hidrolik İş Mak Taahhüt ve  San Tic A.Ş Genel Müdürü Canel uyan, kaliteli ürünlerle ihracat odaklı 
çalıştıklarını söyledi.

Canel uyan, General Manager of özuyan Hydraulics Inc. in his statement, spoke that they conduct an 
export-oriented business with quality products.

Canel uyan
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Dorukan Hidrolik Makine Şirket Müdürü 
İsmail Ülvan ile firmanın kalite politikasını 
konuştuk.
Dorukan Vinç imalatı olarak, faaliyetle-
rinizden bahseder misiniz? 
Ülkemizde sürekli gelişmekte olan araç üstü 
hidrolik vinç sektöründe, kalifiye ve tecrü-
beli çalışanlarımızla müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Firmamızı  araç üstü vinç, gemi 
vinçleri, konteyner kaldırma ekipmanları ve 
özel ataşmanlar üretmektedir. Kaliteli ürünü 
uygun şartlarda müşteriye sunmayı hedef-
leyen firmamız, sektör olarak durağan bir 
süreçten geçmemize rağmen üretmeye, ça-
lışmaya, ihracat yapmaya devam etmektedir.   
STOK MAKİNALAR HAZIRLAYARAK  
ÇARKIMIZI ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYO-
RUZ
Covid 19 salgından firma olarak nasıl et-
kilendiniz?
Uzun zamandır kur saldırıları, yüksek enf-
lasyon, yatırımların durağanlığı  gibi se-
beplerden  dolayı durgun olan sektörümüz, 
pandemi başlangıcıyla beraber daha da dur-
gunlaşmış üretimimiz %40 kapasitelere kadar 
düşmüştür. Çalışanlarımızı sağlık, ekonomik 
olarak korumak ve süreçten hızlı  normalleş-
meye dönmek için,  stok makinalar hazırla-
yarak  çarkımızı çevirmeye devam ediyoruz.
13 YILDIR KESİNTİSIZ ÜRETİME DEVAM 
EDİYORUZ
Yerli üretime verdiğiniz vinç üretimini 
ne zaman nerede, nasıl başladınız?
BÜSAN Organize Sanayi’nde mütevazi bir 
kadroyla işe başlayan firmamız şu an KOBİ-
SAN 2 Sanayi Sitesi’nde tecrübeli mühendis 
kadrosu, kendi alanlarında kalifiye çalışan-
larımızla 13 yıldır kesintisiz üretime devam 
etmekteyiz.

YÜKSEK KALİ-
TELİ ÜRÜNLER
Sektöre katma 
değer yaratan 
yerli imalat 
olarak sektöre 
verdiğiniz kat-
ma değerli ma-
kinalarınızın 
imalat sürecin-
den bahseder 
misiniz?

Fabrikamızda imalatı gerçekleşen ürünler-
de kullandığımız malzemeler dünya stan-
dartlarına uygun kalite yönünden tescilli 
markalardır.  Kullandığımız  saclar yüksek 
mukavemetli strenx 700 -960-1100  n/mm2  
analizleri yapılmış, sertifikalı ürünlerdir.
Hidrolik kumanda, valfler, borular, miller, 
pompalar vinç tonajına uygun olarak seçi-
lerek maksimum kapasitede çalışmasını sağ-
layan parçalardır. Özellikle operatör arka-
daşlarımızın güvenliği ve konforuna önem 
veren firmamız vinçlere marş stop önemli 
göstergelerin ve güvenlik işaretlerinin oldu-
ğu  kabin, moment kontrol sistemleri koy-
maktadır.
Hangi tonajlarda makine üretim yapı-
yorsunuz. Hiyap, kırmalı vinç olarak 
yaptığımız imalatta makinalarınızın 
tedariki hakkında neler söylemek is-
tersiniz? 
Firmamız 9 t/m reden 330 t/m’ye kadar her 
tonajda araç üstü vinç, gemi vinçleri, özel 
ataşmanlar, konteyner kaldırma aparatları 
yapmakta olup özel projelerde geliştirebil-
mektedir. 
MÜŞTERİ İSTEKLERİNİ ÖN PLANDA 
TUTUYORUZ

İmalatınızda nasıl bir farklılık yaratı-
yorsunuz?
En büyük farkımız müşterilemizin ne iste-
diğini tam olarak anlayıp, isteklerine uygun 
mühendislik ve tecrübeyi birleştirerek vinç 
üretmek. Kaliteden taviz vermeden, zama-
nında teslim ve  müşteri memnuniyeti her 
zaman önceliğimizdir. 
2021 senesinde fabrika  üretim alanına 
bir yatırım düşünüyor musunuz? 
2021 yılı bizim için hazırlık yılı olacak,  önü-
müzdeki yıllarda normalleşmeyle beraber 
hızlı bir atılım yapma hedefimize basamak 
olacaktır.
Vinç imalatını geliştirebilmemiz için haksız  
rekabetin önüne geçilerek önlemler alınma-
lıdır. Özellikle vinç pazarını artırmak  için,  
devletimizin binek araçlarda olduğu gibi alı-
cılara hurda teşviki, yaş sınırı gibi seçenekler 
sunmalı, alıcılar bu sayede  piyasadaki tehli-
ke teşkil eden vinçlerden kurtulmalıdır.   
Proje bazındaki vinçleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz, yaptığınız 
vinçler  hakkında bilgi verir misiniz?
Müşterilerimizin taleplerine uygun  özel 
projemiz olan DV 330 K8+6 110 tonluk 
vinç Dikeyde 60 mt mesafeye uzanabilmekte 
olup,  dokunmatik ekran sayesinde hassas 
kullanım sunmaktadır. Hem yerden, hem 
de kabinden rahat bir şekilde kullanılabilen 
makinamız kullanıcılar tarafından tam not 
almıştır. 
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında 
neler söylemek istersiniz?
Firmamız satış sonrası bakım ve servis ko-
nusuna da önem vererek konusunda tecrü-
beli elemanları ile müşterilerimize hizmet 
vermektedir. Gece gündüz demeden tüm 
bölgelere bir telefon kadar yakınız.

We had an interview with Dorukan Hydrauli-
cs Company Manager İsmail Ülvan about their 
quality policy.
Could you tell us about your activities as 
Dorukan Crane Manufacturing?
We serve our customers with our qualified and 
experienced employees in the on-vehicle hydra-
ulic cranes industry, which has a constant deve-
lopment in our country. Our company manufa-
ctures overhead cranes, ship cranes, container 
lifting equipment and special attachments. Our 
company, which aims to offer the quality pro-
duct to the customer under suitable conditions, 
continues to produce, progress and export even 

though we 
are going 
through a 
s t a g n a n t 
p r o c e s s 
as an in-
dustry.
WE CON-
TINUE TO 

TURN OUR WHEEL BY PREPARING STOCK 
MACHINES
How were you affected from the Covid 19 
outbreak as a company?
Our industry, which has been quiet for a long 

time due to currency rates, high inflation, 
stagnation of investments; and our producti-
on, which has been stagnant with the onset of 
the pandemic, has decreased to 40% capacity. 
In order to protect our employees’ health, and 
economic balance and to start a rapid normali-
zation process as soon as possible, we continue 
to turn our wheel by preparing stock machines.
WE PROGRESS WITH UNINTERRUPTED 
PRODUCTION FOR 13 YEARS
When and how did you start manufactu-
ring cranes for the domestic market?
Our company, which started to work in BÜSAN 
Organized Industry Zone with a modest num-

TEDARİK ZİNCİRİ / YERLİ ÜRETİME KATMA DEĞER YARATANLAR 

KalİtEdEN ödüN vErmEyEN doruKaN vİNç,müştErİ 
mEmNuNİyEtİNİ öNcElİK olaraK görüyor

doruKaN craNES, wıthout aNy compromıSE oN qualıty, 
coNSıdErS cuStomEr SatıSfactıoN aS a prıorıty

dorukan Hidrolik Makine Şirket Müdürü İsmail ülvan mevzuatla ilgili olarak, “Vinç imalatını 
geliştirebilmemiz için haksız  rekabetin önüne geçilerek önlemler alınmalıdır. özellikle vinç pazarını 
artırmak  için,  devletimizin binek araçlarda olduğu gibi alıcılara hurda teşviki, yaş sınırı gibi seçenekler 
sunmalı, alıcılar bu sayede  piyasadaki tehlike teşkil eden vinçlerden kurtulmalıdır” dedi.

Regarding the legislation, dorukan Hydraulics Company Manager İsmail ülvan said, “In order to improve the crane manufacturing, 
precautions should be taken to prevent unfair competition. In particular, in order to increase the crane market industry, the state should 
offer buyers some options such as scrap incentives and age limits, as in passenger cars, so buyers should get rid of the cranes that pose 
a danger in the market.”

İsmail ülvan
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ber of staff, has been conducting uninterrupted 
production for 13 years in KOBİSAN-2 Indust-
rial Site with its experienced engineer staff and 
qualified employees in their fields.
HIGH QUALITY PRODUCTS
Could you tell us about the manufacturing pro-
cess of your value added machines that you give 
to the sector as a domestic manufacturing that 
creates added value for the sector?
The materials we use in the products manufac-
tured in our factory are registered brands in ter-
ms of quality, also in accordance with the world 
standards. The sheets we use are high-strength 
strenx 700 -960-1100n/mm2, which are analy-
zed and certified products. Hydraulic control, 
valves, pipes, shafts, pumps are selected in ac-
cordance with the crane tonnage and are the 
parts that enable them to work at maximum 
capacity. Our company, which attaches parti-
cular importance to the safety and comfort of 
our operator friends, puts halting system and 
moment control systems on cranes including 
important indicators and safety contracts.
In which tonnages do you manufactu-
re machineries? What would you like to 
mention about the procurement of your 
machines in the manufacture of Hiab, the 
crushed crane?
Our company manufactures on-board cranes, 

ship cranes, special attachments, and container 
lifting apparatus in every tonnage from 9 t/m 
to 330 t/m and can develop special projects as 
well.
CUSTOMER DEMANDS ARE OUR PRIORITY
How do you create a difference in your 
production?
Our biggest difference is to understand exactly 
what our customers want and to produce cranes 
by combining engineering and experience ac-
cording to their demands. Timely delivery and 
customer satisfaction are always our priority, 
without sacrificing quality of course.
Do you consider any investment in factory 
production industry in 2021?
The year 2021 will be the year of preparation 
for us, and in the coming years, it will be a step 
towards our goal of making a rapid breakthrou-
gh with normalization. In order to improve the 
crane manufacturing, precautions should be 
taken to prevent unfair competition. In parti-
cular, in order to increase the crane market in-
dustry, the state should offer buyers some opti-
ons such as scrap incentives and age limits, as in 
passenger cars, so buyers should get rid of the 
cranes that pose a danger in the market.
What would you like to say about your 
cranes on project basis? Could you provi-
de any information about the cranes you 

have built?
The DV 330 K8+6 110 ton crane, which is our 
special project in accordance with the demands 
of our customers, can reach 60 meters vertical-
ly and offers sensitive use thanks to the touch 
screen. Our machine, which can be controlled 
both from the ground and from the cabin, has 
received full marks by the users.
What would you like to mention about your af-
ter sales services?
Our company gives importance to after-sales 
maintenance and service, and provides service 
to our customers with its experienced staff. We 
are as close as a phone call to all regions day 
or night.

Dostlar “Nerede 
Kalmıştık” diyerek 
bu ayki sohbetimi-
ze başlamak istiyo-
rum. Sektörümü-
zün şaha kalkması 
maalesef 7 Eylül 
2014 yılındaki 10 

işçi kardeşimizin ölümüyle sonuçlanan bir iş 
kazasıdır. Bu tarihten sonra hem iş güvenliği 
ile ilgili konulara ağırlık verilmiş hem de ül-
kemizdeki platform sayıları hızla yükselmiş-
tir. Bu durum beraberinde farklı iş konuları-
nın açılmasına neden olmuştur. Çünkü artan 
platform sayısı beraberinde kullanımla ilgili 
sıkıntılar doğurmuştur.  Evet… Herkes plat-
formu kullanabiliyor ama amacına uygun ve 

emniyetli bir şekilde kullanabiliyor mu bilin-
miyor. Bunun için doğru bir çalışma yapılması 
gerekmekteydi…
PERSONEL YÜKSELTİCİ OPERATÖRÜ 
KURSU KABUL EDİLDİ
Mevcutta Var olan İSG’nin 6331 sayılı kanunu 
daha da titiz kullanılmaya başlandı. Ama yine 
de makine kullanımım ile ilgili personel eğiti-
mi konusunda bir eksik vardı. MEB Talim Ter-
biye Kurulu Başkanlığı bu konuya bir el attı ve 
18.09.2015 tarih ve 88 sayılı karar ile Personel 
yükseltici Operatörü Kursu Kabul edildi. Bana 
göre atılan adım güzel ama eksikti. Çünkü  tek 
elden yürütülecek bir durum değildi bu. Me-
sela Hani bi karar alınır denir ki  “Yarından 
İtibaren Bütün üniversitelerde Yapay zekâ bö-
lümü açılacak ve okutulacaktır.” Açılır… Ama 

o dersi anlatacak hocalar bulunamaz. Öyle 
ya… 1 günde ne kadar Yapay zekâ öğretmeni 
olabilir… Bu misalde de olduğu gibi Operatör 
eğitimi verecek kurumlardaki eğitici  personel 
sayısının eksikliği ancak bu işi çok iyi yapan 
sektördeki kiralama - teknik servis kurumla-
rınca çözülebilir. Hem makinayı tanıyan hem 
de İSG kurallarına göre makinaları kullana-
bilen, acil durumlarda yapılması gerekenleri 
bilen bu kişiler sektördeki bütün firmalarda 
mevcuttur. Ama maalesef bu kişilerin Kulla-
nıcıları eğitme yetkisi yoktur. Amacımız bü-
tün kullanıcıları eğitmekse Bu yetkilerin ilgili 
firmalara verilmesi gerekir. Bu olmadığı sü-
rece sektörümüz bu paradokstan kurtulamaz. 
Bağcıyı dövmeden üzüm yiyebildiğimiz güzel 
günlerin gelmesi dileği ile…

Dear colleagues, I would like to start this month’s 
topic by asking “where were we?” Unfortunately, 
the peak ascendance of our industry was on Sep-
tember 7, 2014, which was the date of an occu-
pational accident that resulted in death of our 
10 brothers. After that date, occupational safety 
issues were addressed as well as the number of 
platforms in our country increased rapidly. The 
increasing number of platforms has caused prob-
lems regarding their usage. That’s correct; ever-
yone is able to use the platforms yet it’s unknown 
whether they are used according to their purpo-
ses and regarding safety. 
HYDRALADDER OPERATOR TRAININGS 

ARE PERMITTED
The Law No. 6331 of the existing OHS has be-
gun to be used more fussily. Though, there was 
still a lack of personnel training regarding the 
machine use. The Ministry of Education Board 
of Education intervened with this issue and the 
Hydraladder Operator Trainings were permitted 
regarding the decree No. 88 dated 18.09.2015. In 
my opinion, a good step was taken but still wasn’t 
sufficient since this situation was not to be carried 
out from a single center. The lack of training per-
sonnel in institutions who will provide operator 
trainings, should only be carried out by the ren-
tal - technical service institutions in the industry 

since they would over-
come this issue well. 
These people; who 
both understand the 
machine and are able 
to use the machinery 
according to OHS and have a knowledge of what 
to do in emergencies, are present in all compa-
nies in the industry. But unfortunately these pe-
ople are unauthorized to provide any training to 
the operators. Unless this happens, our industry 
would be unable to escape this paradox. With a 
wish of better days without such troubles, best 
regards to you all.

hErKES platformu KullaNabİlİyor ama amacıNa 
uyguN vE EmNİyEtlİ bİr şEKİldE KullaNabİlİyor mu?

YERLİ ÜRETİME KATMA DEĞER YARATANLAR / TEDARİK ZİNCİRİ 

İsmet Duran/ Ayhanlar Platform Teknik Servis Müdürü (Elektrik-Elektronik Teknik Öğretmeni)/ MAKALE

İsmet duran

EvEryoNE uSE platformS, though arE thEy uSEd 
accordıNg to thEır purpoSES rEgardıNg SafEty?

İsmet duran
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ATM Ma-
kine Genel 
Müdürü Er-
kan Kaleci, 
“2020 yılı, 
dünya için 
e k o n o m i k 
a n l a m d a 
kayıp bir 
yıldı. Her-
kes ayakta 
k a l m a y a , 
s a ğ l ı ğ ı n ı 
k o r u m a y a 

çalıştı. Birçok firma çalışamadı, evden ça-
lışıldı. 2020 yılı eğitim, sanayi ya da diğer 
alanlar olarak kayıp bir yıl oldu. Buradan da 
belki bir ders çıkarmak lazım. Müşteriler dı-
şarı çıkamadığı için evden telefonlarla karşı-
lıklı güvenle alakalı sipariş verdi. Geçen sene 
MART-Nisan döneminde şehir dışı çıkışlar 
yasaktı. Videolarla, fotoğraflarla teknolo-
jinin nimetlerini kullanarak satış yapmaya 
çalıştık. 2020’nin ağustos ayından sonra işler 
kısmen açıldı. 2020, 2021 yılına da kısmen 
de olsa sirayet edecek” dedi. Sorularımızı 
ATM Makine Genel Müdürü Erkan Kaleci 
yanıtladı.
2020 yılı bence temizlik yılı oldu
2020 yılı bence temizlik yılı oldu. Piyasada 
ne kadar işe yaramayan, iyi-kötü forkliftler 
açısından bir temizlik oldu. İyi forklift fiyat-

ları arttı. Elimizde düşük modelli, işe yara-
maz dediğimiz ikinci el forkliftler de değer 
kazandı. Orta kademe Güney Kore, Japonya 
ikinci el forkliftler bizim sıfırdan neredeyse 
daha pahalı ya da aynı fiyat. Biz, ‘İkinci el 
fiyatına sıfır forklift satıyoruz’ mottosuyla 
hizmet veriyoruz.
2021, daha çok sıfır makine satışları 
olacak
Türk halkı olarak bir malın fiyatını sorma-
dan direkt önyargılı yaklaşıp fiyatının pahalı 
olduğunu ve ikinci ele yöneliyor. Eskiden 
15-20’lik makine arayanlar; 40-50 bin liralar 
seviyesine çıktı. Dolayısıyla marka, bilinen, 
isim yapmış ürünler her zaman daha tercih 
ediliyor. Şimdilerde neredeyse bazı makine 
gruplarında sıfır makinalarla 2. el makinalar 
birbirine fiyat olarak yaklaştı. İnsanlar da 2. 
el makine alacaklarına biraz daha fazla para 
koyup sıfır makine almaya başladılar. Nisan 
ayından sonra siparişler, teslim süreleri pi-
yasayı canlandıracaktır. 2021, daha çok sıfır 
makine satışları olacaktır. Şimdilerde sipariş 
çok ama maalesef ürün yok. 2. Elleri 2020’de 
sattık. Şu an bir forklift kalmadı piyasada ve 
2. el arz-talep durumuna göre çok değerlen-
di. 2021’de bizim makine sektörü iyi olacak.
Neden satışlar bu kadar arttı?
İnsanların ende kalması internet satışlarını 
artırdı. Lojistik depolama, elleçleme işi can-
landı. Grup zincir marketlerin ana depola-
rında sirkülasyon arttı. Haliyle kiralık ya 

da satılık makineler de arttı. Depolama işi 
yapan lojistikçiler, istif yapan gibi alanlarda 
makine satışları da arttı. Daha küçük KO-
Bİ’lerin de bu sirkülasyonla beraber makine 
alması da ikinci el ya da sıfır araç makineleri 
canlandırdı.
Enerji Lift olarak hedeflerimiz büyük
Enerji Lift yüzde yüz Türk markası. İleride 
kendimize göre yurt dışında yatırımlarımız 
ve hedeflerimiz var. Enerji Lift çatısı altında; 
forklift, platform ve istif makinaları olmak 
üzere 3 kalem ürün grubumuz var. Enerji 
Lift çatısı altında 1 tondan 45 tona kadar di-
zel forklift, 12 tona kadar elektrikli forklift, 7 
tona kadar LPG’li forklift hizmetimiz var. Af-
rika’dan Balkan ülkelerine, Maldiv Adaları’na 
Katar’a kadar dünyanın çok yerinde makine-
miz var. 

ATM Makina General Manager Erkan Kaleci 
spoke the following: “2020 was a year of loss 
for the world in economic terms. Everyone 
fought for their survival and protected their 
health. Many companies could not operate, 
and most people have worked from home. 
2020 has been a year of loss in education, 
industry and many other fields as well. The-
re might be a lesson to be learned from all 
these. Since the customers were unable to go 
out, they ordered through calls from home 
regarding mutual trust. During the Mar-
ch-April period last year, it was prohibited 
to travel between cities. We tried to do sales 
by using the blessings of technology through 
videos or photos. Jobs partially opened after 
August 2020. Although partially, 2020 will 
spread to 2021.”
In my opinion, the year of 2020 was the 
year of cleaning up
I think, 2020 was the year of a cleaning up. 
It was a cleaning up regarding useless, good 
or bad forklifts on the market. Good fork-
lift prices have risen. Low-model, useless 
and second-hand forklifts have also gained 
value. Midrange South Korean and Japanese 
second-hand forklifts are sold almost more 

expensive or the same price compared to 
brand new ones we have. We provide service 
with the motto of: “We sell brand new fork-
lifts for the price of a second-hand”.
There will be more brand new machi-
nery sales in 2021
Turkish people tend to approach with a di-
rect prejudice, telling how the prices are too 
expensive and this results in them to turn to 
purchasing second hands. Those who looked 
for a cost of 15-20 thousand in the past; inc-
reased to the range of 40-50 thousand lira. 
Therefore, brands and well-known and pro-
ducts are always preferred. Nowadays, brand 
new machines and second hand machines 
are close to each other in terms of price. Pe-
ople, instead of purchasing a second-hand, 
decided to invest slightly more and buy a 
brand new product. Orders and delivery 
times after April will stimulate the market. 
There will surely be more sales of brand new 
machinery in 2021. Around this time, the-
re are currently a lot of purchase orders but 
unfortunately there is no available products. 
We have sold the second-hand ones in 2020. 
Currently there are no forklifts available in 
the market and second-hands were greatly 

increased in value. 2021 will be a great year 
for our industry.
Why have the sales rise drastically?
Internet sales were increased since many 
people stayed at home. Logistics storage and 
handling businesses were revived. Circula-
tion in the main warehouses of well-known 
group chain markets have increased. As a 
result, machines for rent or sale have also 
increased. Machine sales also increased for 
those such as logistics companies engaged in 
warehousing and stackers. With this circula-
tion, smaller SMEs also bought machinery 
and this revived second-hand or new mac-
hinery sales.
As Energy Lift, we have large goals
Energy Lift is a 100% Turkish brand. We 
have investments and targets abroad regar-
ding ourselves in the future. Under the roof 
of Energy Lift; we have 3 product groups as 
forklift, platform and stacking machines. 
Besides, we own ranging from 1 ton to 45 
ton diesel forklift, up to 12 ton electric fork-
lift, and up to 7 ton LPG forklift services. We 
have machines in many areas in the world; 
from Africa to Balkan countries, Maldives 
Islands to Qatar.

ErKaN KalEcİ: atm maKİNE ENErjİ lİft olaraK 
hEdEflErİmİzE EmİN adımlarla İlErlİyoruz

ErKaN KalEcİ: aS atm maKıNa ENErgy lıft, wE arE 
taKıNg fırm StEpS towardS our goalS.

ATM Makine Genel Müdürü Erkan Kaleci, Enerji Lift olarak hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

ATM Makina General Manager Erkan Kaleci in his statement, said that as Energy Lift, they are taking firm 
steps towards their goals.

Erkan Kaleci
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Volkanlar Vinç Liman İşletmeciliği Firma 
Yetkilisi Ali Kavak ile 2020 ve 2021 yıllarını 
değerlendirdik.
Firmanızı okuyucularımıza tanıtır mı-
sınız?
Firmamız, 1974 yılında babamız Mehmet 
Kavak tarafından önder kurtarmacılık ola-

rak sektöre giriş yaptı. 1986 yılında Volkan-
lar Vinç olarak firmamızı kurduk. 1 adet 5 
tonluk  vinçle sektöre giriş yaptık. Şu anda 
Bursa’nın önde gelen vinç firmaları arasında 
yer almaktayız. İlk kurulduğumuz yıllarda 
sektörde kar marjları yüksekti şu an ise dö-
viz kurundaki artıştan ötürü maliyetler çok 
arttığından dolayı kâr marjları çok düştü.  
Döviz kurlarındaki artış nedeniyle yeni ya-
pılacak yatırımlarda sıkıntılar yaşıyoruz.
Volkanlar Vinç, olarak 2020 yılını de-
ğerlendirir misiniz?
2020 yılı her sektörü eklediği gibi bizim 
sektörü de etkiledi. Yalnız tam analamıyla 
bir kapanma olmadı. 2020 yılında herhangi 
bir yatırımımız olmadı. 2021 yılına ufak bir 

yatırımla başladık. 6 adet makaslı platform, 
1 adet eklemli platform, 1 adet hidrokon 
marka 115 tonluk  hiyap yatırımımız oldu. 
Tabii ki kur etkisiyle sıkıntılarımız var. 2021 
yılında yeni yatırım düşüncemiz şu an için 
yok. Sektör olarak yatırıma dayalı bir sektör 
olduğumuz için pandeminin böyle devam 
etmesi sektörü ve bizi zora sokabilir. 2020-
2021 yıllarında sıkıntılarımızın başında ar-
tan bakım personel maliyetleri buna karşın 
düşük kar marjları geliyor. Çalıştıracak per-
sonel sıkıntısı, pandeminin etkisiyle tahsilat 
sıkıntıları başta gelen sıkıntılarımız arasın-
da. Ama ümidimizi de kaybetmek istemi-
yoruz. 2021 yılı pandeminin bittiği bir yıl 
olması dileğiyle yine yeni umutlara…

We evaluated the years 2020 and 2021 with 
Ali Kavak, Volkanlar Cranes Port Manage-
ment Company Representative.
Could you introduce your company to 
our readers?
Our company started the business under the 
name of Önder Kurtarmacılık by our father 
Mehmet Kavak in 1974. In 1986, we establis-
hed our company as Volkanlar Cranes. We 
entered the industry with a 5-ton crane. We 

are currently among the leading crane com-
panies in Bursa. We are experiencing diffi-
culties in our new investments due to the 
increase in foreign exchange rates.
As Volkanlar Cranes, how would you 
evaluate the year 2020?
The year 2020 has affected our industry as 
well as the others. We’ve entered 2021 with a 
small investment. We invested in six scissor 
lifts, an articulated platform and a Hidrokon 

brand 115-ton heap. We do not wish to have 
any new investment in 2021 for now. One of 
our top problems in 2020-2021 period, is the 
increasing maintenance personnel costs yet 
low profit margins. Staff shortage and col-
lection problems due to the pandemic are 
among our primary problems as well. 2021 
to be the year that pandemic ends, is all we 
hope for…

Acarlar Maki-
ne, tercih edil-
meye devam 
ediyor. Acarlar 
Makine ve Rent 
Rise Ankara 
Bölge Sorum-
lusu İsmail Gül 
TKU Magazin 
Dergisi yayın 
y ö n e t m e n i 
Metin Şendil’e 
verdiği röpor-
tajında Kayseri Bölgesinde Vinç ve Plat-
form işletmeciliği yapan Zirve Platformu’n 
Acarlar Makine’yı tercih ettiğini söyledi. 
Gül “Akülü makaslı, dizel makaslı ve akü-
lü eklemli model ürünlerimizi 2020 yılının 
sonlarında 6 adet ve 2021 yılı ocak ayında 
8 adet makine teslimatını yaptık. Kayseri 
Zirve Platformun bundan sonraki yatırım-
larında verdiğimiz satış sonrası hizmetle-
rini makinaların kalitesini beğendiklerini 
kendileri görüşmelerinde belirtiklerini söy-
lediler “dedi. GÜL “Zirve Platform yetkili-
lerinin müşteri memnuniyetine istinaden, 
bundan sonraki tercihlerinde yine ACAR-
LAR MAKİNE ve HAULOTTE olacağını 

söylediklerini “dile getirdi. Konuyla alakalı 
Gül, “Firmayla 2015 yılından itibaren çalış-
maktayız. Firma Kayseri Bölgesinde vinç 
forklift ve platform hizmeti vermektedir. 
Geniş ürün gamımız ve çözüm odaklı ser-
vis anlayışımızdan dolayı satış anlamında 
birçok rakip firma olmasına rağmen bizi 
tercih etmektedir. Kiralama sektörü özel-
likle son 5-6 yılda inanılmaz bir ivme yaka-
lamış durumda. Bunu parklardaki makine 
adet artışlarından görebiliyoruz. Malum 
salgından dolayı son 2 yıl içinde hatırı sa-
yılır bir yatırım olmasa da nüfus ve ülke-
nin büyüme oranına bakıldığı zaman hala 
bir boşluk olduğu görülmektedir. Burada 
kaçırılmaması gereken husus “parası” olan 
herkesin bu işe girmek istemesinin sakınca-
larıdır. Çünkü hizmet sektörü çok değişken 

dinamikleri olan bir sektör” dedi. 

ZİRVE VİNÇ, MAKİNE PARKINI GENİŞ-
LETİYOR
Kayseri’de faaliyet yürüten Zirve Platform, 
makine parkını Personel Yükseltici Pla-
torm’larla genişletiyor. Pandemi’ye rağmen 
2021 yılı için makine parkını genişletme 
büyük bir kararlılıkla ilerliyor. 2015 yılın-
dan beri personel yükseltici platformlar sa-
tın alan şirket, 2020 yılında makine parkına 
Haulotte marka 5 adet akülü ve dizel ma-
kaslıyı kattıktan sonra, 2021 yılının başında 
parkına Haulotte marka 3 adet Compat12, 
3 adet Compact 14 olmak üzere toplam 6 
adet makaslı ve 1 adet HA15IP  eklemli 
makineyi teslim aldı. Ayrıca bu yıl makine 
parkına, son zamanlarda dikkat çekici bir 
şekilde yükselen kadına dönük şiddete kar-
şı, kadın farkındalığını arttırmak için özel 
üretim olan pembe renkli makineyi de ma-
kine parkına ekleyerek, bu alanda da öncü 
şirketlerden oldu. Zirve Platform, Acarlar 
Makine’yi tercih etmesinin nedenini kalite, 
güvenlik ve satış sonrası hizmetlerdeki hız, 
destek ve çözüm üretici yaklaşımların ne-
den olduğunu belirtti. 

alİ KavaK: volKaNlar vİNç olaraK paNdEmİdE 
tEdbİrİ EldEN bıraKmadıK…!

alİ KavaK: aS volKaNlar craNES, wE tooK thE NEcESSary 
prEcautıoNS durıNg thE wholE paNdEmıc!

İSmaİl gül: zİrvE platform, acarlar maKİNE’yİ tErcİh Ettİ

Volkanlar Vinç Liman İşletmeciliği firma Yetkilisi Ali Kavak, pandemide tedbirli davrandıklarını söyledi.

Volkanlar Cranes port Management Company Executive Ali Kavak spoke that they took precautions during 
the pandemic.
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Ali Kavak

İsmail Gül
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Fatih Vinç’in küreselleşen dünyada edindi-
ği tecrübe, deneyim ve birikim sonucunda 
hizmet kalitesini zirveye yükselttiğini kay-
deden Aydın,“firma olarak müşterilerimize 
en ekonomik ve hızlı çözümler sunmakta-
yız. Hizmet sonrası destek anlayışını, en ağır 
şartlarda dahi çalışmalarımızda karşılıklı 
hoşgörü ve güveni sağlamayı, müşteri mem-
nuniyetini vizyon ve misyon edindik” ifade-
lerini kullandı.

Firmasının 2020 yılını nasıl geçirdiğine dair 
bilgiler veren Aydın şunları söyledi; “Geçti-

ğimiz yıl sanayi ve inşaat sektörü ile büyük 
ilişki içinde olan platform sektörünün de 
diğer birçok sektör gibi pandemi den olum-
suz etkilendiğini söyleyebiliriz.Fatih Vinç 
ekibi olarak 2020 yılına genel olarak baktığı-
mızda, Mart ayında Türkiye’de ilk vakaların 
görünmesi ile yılın başında kazanmış oldu-
ğumuz ivmenin ister istemez bir darbe aldı-
ğını görüyoruz. Bununla birlikte pandemiye 
karşı aldığımız hızlı aksiyonlar ve personel 
dahilinde erken ve yerinde müdahaleler ile 
sürecin olumsuz etkilerini sınırlandırma-
yı başardık. Bu müdahaleler sonucunda yıl 
bitmeden tekrar istikrarlı yükseliş ivmemizi 
yakalamış olduk.”

Son dönem yatırım-
ları hakkında okuyu-
cularımızı bilgilen-
diren Aydın; “2021 

yılının ilk çeyreğinde Makser Vinç’ten 60 
adet Dingli markası aldık. Piyasanın talebi 
doğrultusunda 8 m’den 16 m’ye kadar akülü 

makaslı platform grubunda ürün gamımızı 
genişlettik. Gelecek yatırımlarımızı da piya-
sada oluşan talep ve ihtiyaçlar doğrultusun-
da planlıyoruz.Fatih Vinç olarak bu yatırı-
mımızın ana hedefi piyasada artmakta olan 
talebi ve makine ihtiyacını karşılamaktır. 
Geçtiğimiz yıla kadar düzenli makine par-
kını yenileyen ve genişleten şirketimiz, bu 
çeyrekte de pandeminin etkisinin azalması 
ile birlikte yatırımlarına devam etme kararı 
almıştır.”

Noting that Fatih Vinc has increased its 
service quality to the top as a result of the 
experience and knowledge gained in the glo-
balizing world, Aydın said, “As a company, 
we offer the most economical and fast so-
lutions to our customers. We have adopted 
the understanding of after-service support, 
ensuring mutual tolerance and trust in our 
work even under the most severe conditions, 
and customer satisfaction as our vision and 
mission.” he said.

Aydın, who gave information about how 
his company spent the year 2020, said; “We 
can say that the platform sector, which had 
a great relationship with the industry and 
construction sector last year, was adversely 
affected by the pandemic like many other se-
ctors. As the Fatih Vinc team, when we look 
at the year 2020 in general, we see that the 
momentum we gained at the beginning of 
the year decreased with the first cases seen 
in Turkey in March. However, we managed 
to stop the negative effects of the process 

with the rapid actions we took against the 
pandemic and early and appropriate in-
terventions within the staff. As a result of 
these interventions, we achieved our steady 
growth momentum again before the end of 
the year.”

Aydın informed our readers about his recent 
investments; “In the first quarter of 2021, we 
bought 60 Dingli brands from Makser Vinc. 
In line with the demand of the market, we 
expanded our product range in the range of 
accumulator scissor lifts from 8 m to 16 m. 
We plan our future investments in line with 
the demands and needs of the market. As Fa-
tih Vinc, the main target of this investment 
is to meet the increasing demand and ma-
chinery need in the market. Our company, 
which has renewed and expanded its regular 
machinery park until last year, has decided 
to continue its investments in this quarter as 
the effect of the pandemic diminishes.

fatİh vİNç paNdEmİyE rağmEN yatırımlarıNa 
dEvam Edİyor

fatİh vİNç coNtıNuES ıtS ıNvEStmENtS dESpıtE thE 
paNdEmıc

Gebze Merkez olmak üzere başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ ve Gaziantep şubeleri ile 
Türkiye’nin tüm bölgelerinde yürüttüğü hizmetler ile kısa sürede sektörünün ve bölgesinin önde gelen firmaları 
arasında yerini alan fatih Vinç A.Ş.pandeminin olumsuz sürecine karşın yaptığı akılcı yatırımlarla bu süreçten 
de güçlü olarak çıkmayı başardı. fatih Vinç A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydın’la son dönem yatırımları 
ve faaliyetleri hakkında konuştuk.

fatih Vinc A.Ş., which has taken its place among the leading companies of its sector and region in a short time 
with the services it carries out in all regions of Turkey, especially in Gebze Headquarters, Istanbul, Ankara, 
Izmir, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ and Gaziantep branches, despite the negative process of the pandemic. 
managed to come out of this process stronger with rational investments. fatih Vinc Inc. We talked to Kenan 
Aydın, Chairman of the Board of directors, about his recent investments and activities.

Kenan Aydın
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Manlift, Forklift ve Vinç ürün gruplarında 
Teknik Servis, Bakım, Onarım, Revizyon 
ve Yedek Parça Hizmetleri ile...
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We evaluated the company’s goals and invest-
ments with Cemsan Deputy General Mana-
ger Serkan Aşkın.
Could you introduce Cemsan?
Cemsan is a company inherited from my fat-
her, who still directs us. My father started this 
business in 1973. At first, he conducted busi-
ness only with Öz Nakliyat in heavy transport 
industry. Later, the industry began to head 
towards this point, thus my father worked 
with other companies. Then I joined in, at the 
beginning of 2006. When I first joined, I re-
alized that we had to shift our focus more to 
heavy transport companies and I brought new 
companies to Cemsan. The first of these was 
the Hareket Project, known as Crane Hareket 
Transport back then. Later on, we started to 
do business with Ahmet Yiğit and the other 
companies began to join in as well. We are 
able to manufacture everything from mainte-
nance and repair, spare parts, trailer pistons 
to steel structures. Meanwhile, we started to 
provide service to tower cranes and construc-
tion equipment of several construction com-
panies. We have 3 or 4 partner companies in 
the construction department. In this context, 
Akdeniz Construction and ADV Tower Cra-
nes are some of our customers regarding our 
portfolio. The industries which we provide 
service are mainly about heavy transport. We 
have also worked with Borusan recently. We 
produce steel structures and hydraulics that 
may differ in this industry.
What does your manufacture consist?
As Cemsan, we manufacture hydraulic pis-
tons, return boats and its parts, as well as 
many trailer and crane parts except electrical 
ones. Our export of trailer parts in terms of 
bridge, has recently started. We recently do 
exports to Europe and Iraq.
What are the reasons behind you to be 
preferred?
Providing service to our customers regarding 
trust, quality and in rapid response times; 
we meet our customers’ expectations especi-
ally in terms of price, which is the main pa-
rameter for our preference. In fact, it would 
be much more suitable for our customers to 
answer this.
What kind of services do you provide to 
shipyards?
We provide service to shipyards as iron and 
steel factories, self-propelled trailers and 
transports. Recently, self-propelled trailers 
are preferred more often. As Cemsan, we 
are able to provide services from A to Z for 
heavy handling and transportation compa-
nies. We started in an area of 20-25 square 
meters in Üsküdar, in 1973. Although I was 
young, I remember quite well, we purchased 
the shop next to us and expanded to 50 squ-
are meters. In 1984, my father Cemal Aşkın 
opened another office located in Bostancı. An 
office in Üsküdar was also active, though we 
decided to shut it down because it was overw-

helmed by the city. We have been here since 
1991.
The third generation will take part in 
the business once the education period 
is finished
The third generation is receiving education 
now. Of course, we wish them to work with 
us after it’s over... Perhaps that’s a little early 
to talk about this, though that’s in our plans. 
My father is well known among the people 
among the others who are in this business. 
Drivers and foremen know my father’s name 
very well. This has a huge plus for us.
Cemsan Cemal / “Craftsman Cemal” is 
remembered with quality
The quality of our work plays a major role 
in everyone to recognise my father. My fat-
her’s nicknames in this business are CEM-
SAN CEMAL or CRAFTSMAN CEMAL. 
My father’s contribution is enormous. Alt-
hough we developed this business, the gre-
at work done here actually belongs to my 
father. Our customers would not prefer us 
without our quality service. Since we have a 
long-standing scorecard, everyone recogni-
zes Cemsan with its quality.
How did the pandemic affect you?
We were not open for business for about 4 
weeks during the first periods of the pande-
mic. But later on, we all had a basic knowle-
dge about the pandemic and we got prepared 
accordingly. There was a driver crisis during 
that time of the pandemic. We do not know 
how long the pandemic will last, but I hope 
we will get over it as soon as possible.
Faymonville and Kometto
We continue in Faymonville and Kometto as 
well. We offer trailers for our customers whi-
ch can be used for windmills. We will be in 
better places as Kometto very soon. At Fay-
monville, we also help our customers. The 
business around the end of 2020 caused some 
setbacks. We had some times in which we 
were unable to manage sufficiently. Thus, we 
have increased our staff. We reached a wider 
quality in technical terms. We are doing well 
about trailer sales.

Faymonville is a Turkish village
Faymonville is a Turkish village. If you search 
it up on internet, you would come across Tur-
kish flags. There are many rumours on this is-
sue. It is said that in Kanuni Sultan Suleiman 
era of Ottoman Empire, this village refused 
to join to the crusade. As a result, crusaders 
decide to increase the tax of the villagers and 
villagers request help from Kanuni Sultan Su-
leiman himself. In response, Kanuni Sultan 
Suileiman sends a note including his official 
stamp, which warns about not to intervene to 
that village. In the end, the villagers do not 
join the crusade and don’t pay any extra tax 
either. This is the story behind how this villa-
ge declare itself as Turks. Once, we had a visit 
there as our association. It was possible to see 
Turkish flags in almost any street, even on the 
government building’s wall. Turkish flag wa-
ves beside the Belgium’s.
We make a difference with our strong 
service network
Regarding both Kometto and Faymonville, 
we achieved our goals last year. I hope we ac-
hieve them this year as well. The companies 
we did deliveries this year are Borusan, Za-
fer Kardeşler, Ahmet Yiğit, Güleray, Madenli, 
Tur Transit, Işıklar Heavy Transport, and Ha-
reket Project. We are advantageous in terms 
of price and quality. As service, we offer im-
portant advantages in Turkey.

TEDARİK ZİNCİRİ / YERLİ ÜRETİME KATMA DEĞER YARATANLAR 

SErKaN aşKıN: cEmSaN provıdES uNıNtErruptEd 
SErvıcE by ıtS qualıty aS a braNd
Cemsan deputy General Manager Serkan Aşkın said, “Cemsan provides uninterrupted service by its quality 
as a brand”

Serkan Aşkın














